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Úvod 

 
 Hlavním tématem této diplomové práce je zachycení života a kariéry Josefa 

Urválka, známého především v roli prokurátora nezákonných politických procesů 50. let. 

Text se nezaměřuje pouze na toto období, i když je na něj kladen hlavní důraz, ale snaží 

se přiblížit i Urválkův život před 2. světovou válkou, jeho působení v poválečném 

retribučním soudnictví a zejména kariérní pád v 60. letech a reflexi nezákonností let 

padesátých v kontextu zpráv rehabilitačních komisí. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny 

chronologicky, důraz je kladen především na kariérní vzestup Josefa Urválka, který jasně 

kopíruje jeho vrůstající loajalitu, oddanost režimu a snahu ochránit lidově demokratické 

zřízení tehdejšího Československa. 

 V procesu zpracování práce byl největším problémem nedostatek osobních 

materiálů k životu Josefa Urválka. Jeho složka se nedochovala ani v Archivu 

bezpečnostních složek, ani v žádném dalším českém archivu. V práci jsem tedy vycházela 

(ohledně pramenů) primárně ze zdrojů uchovávaných v Národním archivu a Státním 

oblastním archivu v Třeboni. Práce se opírá také o rozsáhlou syntézu odborné literatury. 

V otázce právního vývoje v Československu jde zejména o publikaci Jana Kuklíka, 

v případě jednotlivých politických procesů 50. let a jejich pozadí jsem vycházela 

primárně z prací Karla Kaplana. Protože se zpracované téma dotýká poměrně 

různorodých vývojových období Československa, hledala jsem údaje i v akademických 

pracích zaměřených na problematiku konkrétních dobových specifik. 

 Větším problémem, než popsat mnohdy složité historické souvislosti, bylo 

zodpovědět otázku motivace Josefa Urválka a jeho postojů, a to bez dezinterpretace nebo 

zjednodušování. Osobní pohnutky prokurátorova zapojení do poúnorových perzekucí a 

politických procesů jsem se snažila přiblížit především na základě dochovaných 

novinových rozhovorů s Josefem Urválkem a z jeho vlastních vyjádření, ve kterých je ale 

patrná především snaha o minimalizaci viny. Dotvoření skutečného obrazu prokurátora 

Urválka se proto za tohoto stavu poznání stává spíše prací pro psychology či psychiatry.  

 Nejdůležitější cíl diplomové práce úzce souvisí s důvodem, proč jsem si toto téma 

vybrala, a to je absence jakéhokoliv zpracování života této (v negativních konotacích) 

veřejně známé osobnosti, která se podílela nejen na nejznámějších justičních vraždách v 
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zakladatelském období komunistického režimu. V době, kdy se zločiny této doby 

relativizují, je důležité připomínat nejen mechanismy výroby politických procesů, ale i 

osudy lidí, kteří se na nich podíleli a kteří z jejich výsledků profitovali. 
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1. Mládí Josefa Urválka 

  

Josef Urválek se narodil 24. dubna 1910 v Českých Budějovicích Františkovi a 

Marii Urválkovým1. Jeho otec2 byl strojvedoucím rakousko-uherské společnosti státní 

dráhy v Českých Budějovicích. S Marií, za svobodna Trochovou3, se oženil 1. září 1908 

v kostele sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.4 Manželé se po svatbě nastěhovali do 

bytu č. 6 v Gymnaziální ulici čp. 778/57 (dnes Skuherského ulice čp. 1370/53), majitelem 

domu byl otec nevěsty Josef Troch.5  

 Josef Urválek bydlel v Českých Budějovicích až do roku 1929, kdy odmaturoval 

na gymnáziu. Podle svědectví jednoho z jeho dětských přátel to byl „normální kluk“, 

který se kamarádil s vrstevníky.6 Po maturitě začal studovat na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze a na základě úspěšného složení všech závěrečných zkoušek 

(historickoprávní zkoušku složil dne 12. 2. 1931, judiciální zkoušku dne 18. 10. 1933 a 

státovědeckou zkoušku dne 1. 6. 1934) promoval 2. července 1934.7 Již během studií 

v Praze vstoupil do Československé sociálně-demokratické strany, jejíž ideály prosazoval 

i ve Sdružení sociálně-demokratického studentstva, v rámci kterého se snažil sjednotit 

levicové studenty (sociálně-demokratické a komunistické), za které neúspěšně 

                                                 
1 SOkA České Budějovice, Sčítání lidu z roku 1921, České Budějovice - Pražské předměstí, inv. č. 2908, 

sign. ČB 2, snímek 411, 

https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1sekace&menu=3&id=630003&page=411. 
2 František Urválek (narozen 26. 3. 1877 v Pardubicích č. 211, zemřel ve 20. letech), syn Františka 

Urválka (strojvedoucí v Českých Budějovicích, životní data neznámá) a Julie Urválkové, rozené Laub 

(narozena v Heřmanově Městci č. 277, životní data neznámá). 
3 Marie Urválková, rozená Trochová (26. 11. 1885 v Českých Budějovicích – 16. 10. 1952 tamtéž), dcera 

Josefa Trocha (původně truhlář, poté obchodník v Českých Budějovicích, narozen 26. 2. 1853 v Českých 

Budějovicích, datum úmrtí neznámé) a Magdaleny Trochové, rozené Formánkové (narozena 17. 6. 1852 

v Českých Budějovicích, datum úmrtí neznámé). 
4 SOkA České Budějovice, Matriční kniha kostela sv. Mikuláše (1905-1908), kniha 71, snímek 344, 

https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1nrcl&menu=3&id=2781&page=344. 
5 SOkA České Budějovice, Sčítání lidu z roku 1921, České Budějovice - Pražské předměstí, inv. č. 2908, 

sign. ČB 2, snímek 399, https://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=3&id=630003&page=399. 
6 GÁLIS, Radek. Vážím si každé hodiny života a děkuji za ni. Českobudějovický deník.cz [online]. 2015 

[cit. 2018-04]. Dostupné z: https://ceskobudejovicky.denik.cz/z-regionu/vazim-si-kazde-hodiny-zivota-a-

dekuji-za-ni-20150729.html. 
7 Ústav dějin UK a archiv UK: Studenti pražských univerzit 1882 - 1945 [online]. [cit. 2018-04]. 

Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/?lang=cs. 

https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1sekace&menu=3&id=630003&page=411
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1nrcl&menu=3&id=2781&page=344
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=3&id=630003&page=399
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kandidoval na funkci předsedy samosprávy Masarykovy koleje8 a předsedy Spolku 

právníků Všehrd pro správní rok 1933/34.9 

 Krátce po ukončení studia, 16. července 1934, nastoupil prezenčně k výkonu 

základní vojenské služby.10 Urválkova právnická kariéra začala 1. srpna 1936, kdy byl 

zaměstnán jako aspirant a od září téhož roku jako auskultant, tedy čekatel v přípravné 

službě soudcovské, u Krajského soudu v Českých Budějovicích, který už tehdy sídlil 

v Justičním paláci na Zátkově nábřeží.11 „Byl jsem znám svým pokrokovým smýšlením, 

pracoval jsem v Dělnické akademii,“ popsal Urválek začátek své kariéry v jižních 

Čechách.12 

Dne 4. června 1938 se oženil s Vlastou, roz. Koudelkovou13, která v té době učila 

český a francouzský jazyk jako suplující státní profesorka při Státním reálném gymnáziu 

ve Strakonicích.14 Po svatbě pracovala jako výpomocná profesorka na Reformním 

reálném gymnáziu v Českých Budějovicích. Manželům Urválkovým se narodili dva 

synové, 11. dubna 1940 syn Petr a 10. března 1946 Jan Křtitel. V době narození druhého 

dítěte se rodina přestěhovala z Gymnazijní do ulice Puklicova čp. 897.15 

Urválkovu přípravnou soudcovskou službu narušila v září 1938 všeobecné 

mobilizace, k níž nastoupil 24. září jako vojenský gážista v záloze (dnes voják z povolání) 

                                                 
8 Dokument č. 6: Vyjádření bývalého prokurátora J. Urválka k situaci v justici a soudnictví ve 40. a 50. 

letech (15. července 1968). In: VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš 

BABKA. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech: Díl II.. I. Praha: Úřad dokumentace 

a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2004, 76-85. ISBN 80-86621-05-7. 
9 VOJTĚCH, Adam a Vít STRAŇÁK. Znovu hrdý Všehrd. PRÁVO & BYZNYS [online]. 2011 [cit. 2018-

04]. Dostupné z: https://www.cuni.cz/UK-5721.html?event=3971&lang=CZ. 
10 Národní archiv, fond Prezidium Vrchního soudu v Praze, osobní složka pracovních příjmů Josefa 

Urválka. 
11 Národní archiv, fond Prezidium Vrchního soudu v Praze, osobní složka pracovních příjmů Josefa 

Urválka. 
12 Dokument č. 6: Vyjádření bývalého prokurátora J. Urválka k situaci v justici a soudnictví ve 40. a 50. 

letech (15. července 1968). In: VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš 

BABKA. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech: Díl II.. I. Praha: Úřad dokumentace 

a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2004, 76-85. ISBN 80-86621-05-7. 
13 Vlasta Urválková, roz. Koudelková (narozena 1912, zemřela 1988). 
14 HIŘMANOVÁ, Hana. Gymnázium ve Strakonicích po roce 1948. Plzeň, 2014. Bakalářská práce. 

Západočeská univerzita v Plzni, 78. 
15 Národní archiv, fond Prezidium Vrchního soudu v Praze, osobní složka pracovních příjmů Josefa 

Urválka. 
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v hodnosti podporučíka pěchoty. V rámci demobilizace byl zproštěn vojenské služby 

19. října a ještě téhož dne nastoupil zpět ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích.16 

Důležitým mezníkem v Urválkově právnické kariéře bylo složení soudcovských 

zkoušek 26. září 1939, po kterých se v prosinci téhož roku stal soudcem druhé skupiny u 

Krajského soudu v Českých Budějovicích.17 Své pravomoci v této pozici popsal 

následovně: „Funkce soudce druhé skupiny neposkytovala oprávnění k meritornímu 

rozhodování. Soudce v této funkci mohl provádět jen výslechy na základě dožádání 

jiných soudců, zastávat funkci vyšetřujícího soudce nebo pomocného referenta na státním 

zastupitelství bez práva samostatného rozhodnutí.“18 

 V období protektorátu byl krajský soud spolu se státním zastupitelstvím přemístěn 

z Českých Budějovic do Vodňan (v českobudějovickém Justičním paláci sídlil po dobu 

2. světové války německý úřední soud).19 Tam od 1. května 1941 působil jako pomocný 

referent státního zástupce i Josef Urválek.20 Jeho soudcovská činnost byla nuceně 

přerušena totálním nasazením v roce 1944.21 Až do konce války pracoval 

v českobudějovických smaltovnách, nejdříve jako dělník, poté v pozici úředníka.  

Už v červnu 1945 se vrátil zpět na pozici státního zástupce jihočeského státní 

zastupitelství, které bylo z Vodňan opět přemístěno do Českých Budějovic.22 

„Po osvobození se prověřovala činnost všech justičních zaměstnanců. Proti mně nebyly 

vzneseny sebemenší námitky. Naopak za okupace jsem požíval u všech lidí, s nimiž jsem 

se stýkal, plné důvěry. Nikdy jsem se nedopustil ničeho, co by se nesrovnávalo se ctí. 

                                                 
16 Národní archiv, fond Prezidium Vrchního soudu v Praze, osobní složka pracovních příjmů Josefa 

Urválka. 
17 Národní archiv, fond Prezidium Vrchního soudu v Praze, osobní složka pracovních příjmů Josefa 

Urválka. 
18 Dokument č. 6: Vyjádření bývalého prokurátora J. Urválka k situaci v justici a soudnictví ve 40. a 50. 

letech (15. července 1968). In: VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš 

BABKA. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech: Díl II.. I. Praha: Úřad dokumentace 

a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2004, 76 - 85. ISBN 80-86621-05-7. 
19 KOLDA, Vlastimil, Marta KRUPAUEROVÁ a Milan TRIPES. Soudnictví: Soudy a státní 

zastupitelství. In: Encyklopedie Českých Budějovic [online]. [cit. 2018-04]. Dostupné z: 

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/soudnictvi. 
20 Dokument č. 6: Vyjádření bývalého prokurátora J. Urválka k situaci v justici a soudnictví ve 40. a 50. 

letech (15. července 1968). In: VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš 

BABKA. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech: Díl II.. I. Praha: Úřad dokumentace 

a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2004, 76 - 85. ISBN 80-86621-05-7. 
21 Od 17. 10 1944. 
22 Národní archiv, fond Prezidium Vrchního soudu v Praze, osobní složka pracovních příjmů Josefa 

Urválka. 
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Nelze mi vytýkat, že jsem se za okupace nevzdal úřadu a nešel pracovat jako dělník, když 

celá výroba byla zaměřena k válečnému úsilí Říše. Protektorátní soudy a státní 

zastupitelství mohly v době okupace projednávat jen zcela bezvýznamné delikty 

tzv. Protektoratsan-gehörige, pokud se nedotýkaly zájmů Říše.“23 

Pro budoucnost Josefa Urválka, a to jak profesní, tak i osobní, byl důležitým 

mezníkem jeho vstup do Komunistické strany Československa, podnícený dlouhodobým 

levicovým smýšlením, v květnu 1945. Od té doby byla pro něj důležitá nejen práce 

soudcovská, ale i stranická.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Dokument č. 6: Vyjádření bývalého prokurátora J. Urválka k situaci v justici a soudnictví ve 40. a 50. 

letech (15. července 1968). In: VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš 

BABKA. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech: Díl II.. I. Praha: Úřad dokumentace 

a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2004, 76 - 85. ISBN 80-86621-05-7. 
24 Dokument č. 6: Vyjádření bývalého prokurátora J. Urválka k situaci v justici a soudnictví ve 40. a 50. 

letech (15. července 1968). In: VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš 

BABKA. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech: Díl II.. I. Praha: Úřad dokumentace 

a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2004, 76 - 85. ISBN 80-86621-05-7. 
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2. Mimořádné lidové soudy 

 

První fáze retribučního soudnictví 

 Pro pochopení dalšího vývoje kariéry Josefa Urválka je nutné dodat základní 

historické a právní informace týkající se československé justice po 2. světové válce. 

Obecná myšlenka retribuce, tedy soudního vypořádání se se zločiny 2. světové války a 

případy domácí kolaborace, vznikla již v prvních letech působení exilové vlády 

v Londýně. Oficiálně byla ale formulována až v lednu 1942, kdy reprezentanti devíti 

exilových vlád nacisty okupovaných zemí podepsali tzv. Svatojakubskou deklaraci, tedy 

dokument, který jako prioritu vyzdvihoval právě potrestání válečných zločinů.25 Vládní 

představitelé zvýšili tlak na potvrzení tohoto požadavku politickými představiteli zemí 

jako USA, Velká Británie nebo Sovětský svaz zejména po květnu 1942, kdy se 

v souvislosti s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 

zvětšoval německý teror na českém území. Tato snaha byla úspěšně završena 

tzv. Postupimskou konferencí (červenec – srpen 1945), kde byla idea soudu s válečnými 

zločinci potvrzena všemi státy „Velké trojky“26. Základy československé soudní retribuce 

obsahoval již dekret prezidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a 

jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, který odsouhlasila londýnská 

exilová vláda po poradě se Správní radou 1. února 1945.27 

 Tento dekret sice nakonec do obnoveného československého právního řádu 

přenesen nebyl, ale stal se základem pro konečný, stejně nazvaný dekret č. 16/1945 Sb. 

(vydaný 19. června 1945), známý jako velký retribuční dekret. Ten se zabýval válečnými 

zločiny a případy domácí kolaborace, které byly spáchány od 28. května 1938 až do konce 

roku 1946.28 

 Pro posouzení takovýchto činů bylo zřízeno celkem 24 mimořádných lidových 

soudů, v jejichž pětičlenných senátech jako hlavní postava vystupoval vystudovaný 

                                                 
25 EICHLER, Jan. Mezinárodní aspekty potrestání válečných zločinců po roce 1945. Praha, 2009. 

Diplomová práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 6-9. 
26 USA, Velká Británie, SSSR. 
27 NĚMEČKOVÁ, Daniela. Mimořádný lidový soud v Praze. Praha, 2014. Diplomová práce. Právnická 

fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 23-45. 
28 KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945 - 1989. Linde, 2009, 43-46. ISBN 978-80-7201-

741-6. 
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soudce, který byl ale doplněn čtyřmi tzv. soudci z lidu. Případy, které se k těmto soudům 

dostaly, byly nejdříve zhodnoceny bezpečnostními orgány a vyšetřovacími komisemi 

okresních národních výborů, a až na základě jejich posudku byly obžaloby předávány 

veřejnému žalobci. Hlavní nedostatky v činnosti vyšetřovacích komisí byly způsobeny 

zejména jejich složením, protože po jejich členech nebyla vyžadována znalost práva, což 

mohlo zásadním způsobem zkreslovat jejich úsudek a posouzení trestných činů. Všichni 

zmínění aktéři procesů mimořádných lidových soudů byli jmenováni na základě návrhu 

konkrétních okresních národních výborů. V návaznosti na tyto návrhy poté soudce 

jmenoval prezident republiky na návrh vlády, soudce z lidu vláda a veřejné žalobce vláda, 

nebo z jejího pověření ministr spravedlnosti, kterému byli podřízeni. Lidoví soudci měli 

být vybíráni z řad těch, kterých se zločiny páchané na území protektorátu během 

2. světové války nejvíce dotkly.29 

Z hlediska trestněprávního klasifikace zločinů navazovala na předmnichovské 

právo, nově byly podle velkého retribučního dekretu klasifikovány i trestné skutky jako 

členství a výkon vedoucích funkcí v nacistických a fašistických organizacích, propagace 

nacistických a fašistických hnutí nebo udavačství, jehož závažné formy, vedoucí ke ztrátě 

lidských životů, byly trestány smrtí. Mimo tento nejvyšší trest mohly mimořádné lidové 

soudy uložit obžalovanému trest odnětí svobody, zařazení do zvláštních pracovních 

oddílů, propadnutí majetku ve prospěch státu nebo ztrátu občanské cti, která zahrnovala 

pozbytí např. aktivního a pasivního volebního práva, způsobilosti konat veřejné projevy 

nebo způsobilosti provozovat svobodné zaměstnání.30 

 Podle původního znění velkého retribučního dekretu měla jednotlivá trestní řízení 

trvat maximálně tři dny.31 Na jejich konci podal veřejný žalobce návrh na trest, po kterém 

měl obžalovaný právo na poslední slovo. Následně se senát v neveřejné poradě dohodl na 

rozsudku, který byl ihned poté vyhlášen. Proti rozsudku nebylo možné odvolání, 

                                                 
29 NĚMEČKOVÁ, Daniela. Mimořádný lidový soud v Praze. Praha, 2014. Diplomová práce. Právnická 

fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 23-45. 
30 16/1945 Sb.: Dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, 

zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. Digitální archiv Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky [online]. [cit. 2018-04]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/docs/laws/dek/161945.html. 
31 Na základě novely č. 22/1946 Sb. se mohlo pokračovat v soudním řízení i po uplynutí třídenní lhůty, 

ale pouze na podkladě návrhu veřejného žalobce.  
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v případě trestů smrti se poprava vykonávala do dvou, v ojedinělých případech tří hodin 

po vynesení rozsudku.32 

 Znění velkého retribučního dekretu z roku 1945 stanovovalo účinnost 

mimořádných lidových soudů na jeden rok, tato doba měla uplynout v červnu 1946, ale 

pro počet nedořešených případů byla tato účinnost prodloužena zákonem č. 149/1946 Sb. 

nejprve do 8. ledna 1947, následně (zákonem 245/1946 Sb.) až do 4. května 1947. 

Případy, které se do této doby nestihly uzavřít, byly předány k dořešení řádným soudům.33 

 Již od počátku fungování měly mimořádné lidové soudy povinnost zasílat každý 

měsíc na ministerstvo spravedlnosti výkazy o své činnosti (počet obžalovaných osob, 

posuzování trestných činů a souhrn rozsudků).34 Na základě těchto seznamů byla po 

ukončení činnosti mimořádných lidových soudů v květnu 1947 Národnímu shromáždění 

předložena závěrečná zpráva o průběhu výkonu velkého retribučního dekretu, a to 

ministrem spravedlnosti Prokopem Drtinou. Ve svém zhruba dvouletém fungování 

vyřídilo 24 zřízených mimořádných lidových soudů přes 130 000 případů, z toho veřejní 

žalobci k soudu podali přes 38 tisíc návrhů obžaloby. Odsouzeno bylo více než 30 tisíc 

osob, z toho 713 odsouzeno k trestu smrti a 741 k trestu doživotního vězení. 

 Po výčtu ostatních případů ministr Drtina dodal: „Jelikož veškeré zlo, které 

postihlo republiku a národ a jež si vynutilo též mimořádné soudy, bylo v prvé řadě 

zaviněno zločinným útokem Německa a zločinnou zradou Němců tzv. československých, 

bylo předním a nejhlavnějším úkolem retribuce přísně a spravedlivě postihnout 

především všechny neslýchané zločiny, jichž se Němci na nás dopustili. Přehlížím-li nyní 

činnost mimořádných lidových soudů za celou dobu jejich působnosti, mohu prohlásit, 

že tento úkol byl splněn svědomitě a celkem v plném rozsahu. Všichni hlavní viníci z řad 

okupantů, kteří byli v naší moci anebo kteří nám byli spojenci vydáni, došli po vyšetření 

                                                 
32 16/1945 Sb.: Dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, 

zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. Digitální archiv Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky [online]. [cit. 2018-04]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/docs/laws/dek/161945.html. 
33 KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945 - 1989. Linde, 2009, 43-46. ISBN 978-80-7201-

741-6. 
34 NĚMEČKOVÁ, Daniela. Mimořádný lidový soud v Praze. Praha, 2014. Diplomová práce. Právnická 

fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 23-45. 
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jejich činnosti přísného a spravedlivého trestu.“35 Porevoluční badatelské výzkumy 

činnosti mimořádných lidových soudů však prokazují, že většina pachatelů nebyla 

odsouzena buď z důvodu zařazení k odsunu z Československa, nebo kvůli uprchnutí 

z území protektorátu ještě před koncem války.36 

 

Mimořádný lidový soud České Budějovice v první fázi retribučního soudnictví 

 Na základě velkého retribučního dekretu, který zřizoval mimořádné lidové soudy 

ve všech krajských městech obnoveného Československa, byl 24. července 1945 zřízen i 

Mimořádný lidový soud v Českých Budějovicích. Jeho působnost se vztahovala i na 

okresy Český Krumlov, Kaplice, Jindřichův Hradec, Třeboň (mimo Veselí nad Lužnicí) 

a Týn nad Vltavou. Krátce po zahájení činnosti soudu, 3. srpna, byl jeho předsedou 

jmenován Vladimír Příborský a náměstkem František Pizinger. K původně jmenovaným 

profesionálním soudcům (Josef Grim, Josef Vlasák) byli z důvodu velkého množství 

projednávaných případů přidáni v lednu 1946 soudci další (Vladimír Kočí, Josef Dědina 

a František Švehla, následně i Vladimír Hejl, Vladimír Čejna, Bohuslav Nikl a Josef 

Řezníček). Agendu veřejných žalobců vedl Jan Freudl, mezi další veřejné žalobce patřil 

Jindřich Autengruber a Josef Urválek, kteří byli později doplněni mimo jiné Janem 

Adamcem, Janem Beranem, Vladimírem Moravcem, Karlem Wendtem a Ferdinandem 

Vokurkou. Po celou dobu fungování Mimořádného lidového soudu v Českých 

Budějovicích bylo vybráno přes 70 soudců z lidu. 

 Svou činnost soud oficiálně zahájil 30. srpna 1945, první případ byl projednáván 

na počátku září téhož roku, výjimečně v restauraci Na Rychtě v Jírovcově ulici, a to kvůli 

vybombardování budovy Justičního paláce, kde původně krajský soud sídlil a kam se také 

po opravě budovy mimořádný lidový soud přestěhoval. Naposledy zasedal 2. května 

1947. 

 Během fungování Mimořádného lidového soudu v Českých Budějovicích bylo 

odsouzeno 1 480 osob (zhruba třetina byla české národnosti a dvě třetiny německé), 

                                                 
35 Stenoprotokol 55. schůze Ústavodárného NS RČS z 29. 5. 1947. Digitální repozitář Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky: Ústavodárné NS RČS 1946-1948 [online]. [cit. 2018-04]. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/055schuz/s055006.htm. 
36 KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945 - 1989. Linde, 2009, 43-46. ISBN 978-80-7201-

741-6. 
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z toho 70 k trestu smrti (v jednom případě nebyl vykonán), 37 k trestu doživotního 

vězení. V 18 případech bylo upuštěno od potrestání a asi ve třetině všech případů došlo 

k osvobození obžalovaných. Řádnému soudu bylo předáno 72 případů.37 

 

Josef Urválek jako veřejný žalobce Mimořádného lidového soudu v Českých 

Budějovicích v první fázi retribučního soudnictví 

 Josef Urválek, který byl po konci války členem vyšetřovací komise ve 

Vodňanech, kam byl přidělen okresním soudem, a od 1. června působil jako referent 

státního zastupitelství v Českých Budějovicích,38 byl jmenován jako jeden z veřejných 

žalobců hned na počátku činnosti Mimořádného lidového soudu v Českých Budějovicích. 

V roce 1946 se Urválek stal vedoucím úřadu veřejné obžaloby pro tento soud.39 „Byl jsem 

jedním z několika málo komunistů v celé republice, kteří v období tzv. drtinovské justice 

pracovali na státních zastupitelstvích. Strana proto plně podporovala mé pověření funkcí 

vedení veřejné obžaloby u mimořádných lidových soudů,“ potvrzuje Urválek postupnou 

politizaci poválečného československého soudnictví.40 

 Jako veřejný žalobce se po dobu působnosti velkého retribučního dekretu (od září 

1945 do května 1947) zabýval případy 152 osob. Na jeho návrh dostalo trest smrti dvanáct 

odsouzených,41 doživotní trest vězení sedm odsouzených,42 tresty odnětí svobody byly 

uloženy v délce trvání od 18 měsíců do 25 let, v průměru na 12 let. Dále byl z celkového 

počtu v 10 případech povolen odsun, 11 případů bylo postoupeno řádnému soudu, 

31 osob bylo propuštěno pro nedostatek důkazů, 4 osoby byly předány podle § 412 

trestního řádu soudům v jiných zemích. Dvě osoby zemřely ještě před vynesením 

                                                 
37 SVAČINA, Jindřich. Postih udavačství u mimořádného lidového soudu v Českých Budějovicích 1945 - 

1948. Brno, 2017. Bakalářská práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 30-32. 
38 Národní archiv, fond Prezidium Vrchního soudu v Praze, osobní složka pracovních příjmů Josefa 

Urválka. 
39 SVAČINA, Jindřich. Postih udavačství u mimořádného lidového soudu v Českých Budějovicích 1945 - 

1948. Brno, 2017. Bakalářská práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 30-32. 
40 Dokument č. 6: Vyjádření bývalého prokurátora J. Urválka k situaci v justici a soudnictví ve 40. a 50. 

letech (15. července 1968). In: VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš 

BABKA. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech: Díl II.. I. Praha: Úřad dokumentace 

a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2004, 76-85. ISBN 80-86621-05-7. 
41 Karel Černý, Anna Kutheilová (za rok 1945), Jiří Štěpán, Emil Pisinger, Adam Feigl, Václav Starý, 

Antonín Böhm, Jan Grausam, Jindřich Kniha, Alois Pendl, Otto Zapletal a Marie Zapletalová (za rok 

1946). 
42 Pavla Reisová, Marie Erhardtová (za rok 1945), Jan Trýpekl, František Blüml, Božena Richterová, 

Eduard Webinger, Marie Černá (za rok 1946). 
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rozsudku ve vazbě, v jednom případě bylo upuštěno od potrestání, v jednom bylo 

upuštěno od žaloby a jedna obžalovaná uprchla z vazby.43 V archivních materiálech jsou 

dochovány pouze kvantitativní informace o procesech před Mimořádným lidovým 

soudem v Českých Budějovicích, analýza týkající se spravedlnosti rozsudků či kvality 

Urválkovy práce neexistuje. Počet Urválkem navržených a mimořádným lidovým 

soudem potvrzených trestů smrti během první fáze retribučního soudnictví je v porovnání 

s ostatními deseti českobudějovickými veřejnými žalobci nadprůměrný. 

 

Druhá fáze retribučního soudnictví 

 Po komunistickém převratu v Československu vystřídal Prokopa Drtinu ve funkci 

ministra spravedlnosti od 25. února 1948 Alexej Čepička. Ten byl k úspěchům poválečné 

retribuční politiky, jak ji prosazoval právě Drtina, velmi kritický.  „Již průběh 

retribučního řízení a zejména také výsledek ukázal, že tento důležitý politický úkol nebyl 

splněn, že nebylo spravedlivě trestáno to, co trestáno býti mělo, takže nakonec 

nespravedlivé rozsudky vyvolaly pobouření širokých lidových vrstev. A jestliže 

uskutečnění očisty mělo upevnit právní jistotu a potvrdit, že spravedlnost není jen 

formálním pojmem, nýbrž tvrdou skutečností pro ty, kteří se proti národu a jeho zájmům 

provinili, ve skutečnosti tato praxe našeho retribučního soudnictví tohoto cíle 

nedosáhla.“44 Za tato slova byl Čepička Národním shromážděním odměněn bouřlivým 

potleskem, což naznačovalo budoucí vývoj retribučních dekretů, respektive jejich 

obnovení. Zákon č. 33/1948 Sb., který znovu zaváděl platnost retribučního dekretu 

č. 16/1945 Sb., začal působit od 2. dubna 1948  s účinností do konce téhož roku.45 

 Mimořádné lidové soudy měly jednak řešit ty případy válečných zločinů a domácí 

kolaborace, které se do května 1947 nestihly vyřešit, zároveň ale mohly otevírat i případy 

staré, u kterých už byly rozsudky vyneseny. V druhém případě se skládal senát 

z pětičlenné komise, jako tomu bylo během první retribuce, v nových případech zasedal 

senát tříčlenný, složený z jednoho profesionálního soudce a dvou soudců z lidu. Tímto 

                                                 
43 SOkA v Třeboni, fond MLS České Budějovice, karton č. 98. 
44 Stenoprotokol 101. schůze Ústavodárného NS RČS z 25. 3. 1948. Digitální repozitář Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky: Ústavodárné NS RČS 1946-1948 [online]. [cit. 2018-04]. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/101schuz/s101002.htm. 
45 SVAČINA, Jindřich. Postih udavačství u mimořádného lidového soudu v Českých Budějovicích 1945 - 

1948. Brno, 2017. Bakalářská práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 30-32. 
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zákonem byly výrazně posíleny pravomoci ministra spravedlnosti, který jmenoval jak 

přednosty (a jejich náměstky) mimořádných lidových soudů, tak soudce (profesionální i 

soudce z lidu) a veřejné žalobce.46 

 

Mimořádný lidový soud České Budějovice v druhé fázi retribučního soudnictví 

 První oficiální zasedání Mimořádného lidového soudu v Českých Budějovicích se 

konalo 20. dubna 1948. Jeho přednostou byl ustanoven Josef Grim, krajský soudce 

v Českých Budějovicích. I přes fakt, že veřejní žalobci byli povinni podávat pravidelné 

výkazy o průběhu jednotlivých případů na Ministerstvo spravedlnosti, komunistická 

vláda na rozdíl od vlády předchozí nezveřejnila obecné statistické údaje k průběhu druhé 

fáze retribučního soudnictví. Poslední záznamy v archivu Mimořádného lidového soudu 

České Budějovice jsou datovány k 15. prosinci, tedy asi dva týdny před skončením 

platnosti zákona. Podle těchto údajů bylo podáno 92 žalob (z toho 20 zastaveno a 

1 postoupena Mimořádnému lidovému soudu v Písku). Ze zbylých případů bylo vyneseno 

67 rozsudků, z toho tři rozsudky smrti (vykonán byl ale pouze jeden).47 

 

Josef Urválek jako veřejný žalobce Mimořádného lidového soudu v Českých 

Budějovicích v druhé fázi retribučního soudnictví 

 Josef Urválek se v rámci druhé retribuce ujal posledních 24 případů, kterými se 

Mimořádný lidový soud v Českých Budějovicích zabýval. Z tohoto počtu bylo 9 případů 

zastaveno pro nedostatek důkazů, jeden obžalovaný zemřel ještě před vynesením 

rozsudku, jedem případ byl postoupen krajskému soudu a jeden Mimořádnému lidovému 

soudu v Písku. Na návrh obžaloby, kterou Urválek reprezentoval, dostal jeden 

obžalovaný trest smrti, který ale z důvodu nepřítomnosti nebyl vykonán. Celkem 11 lidí 

bylo odsouzeno k trestům odnětí svobody v době trvání od 6 měsíců do 20 let (v průměru 

                                                 
46 LOUDA, Jiří. Retribuční soudnictví v Československu v období 1945 - 1948. Plzeň, 2014. Bakalářská 

práce. Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 17-36. 
47 SVAČINA, Jindřich. Postih udavačství u mimořádného lidového soudu v Českých Budějovicích 1945 - 

1948. Brno, 2017. Bakalářská práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 30-32. 
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zhruba na 6,5 let). Oproti první fázi retribuce stanulo před českobudějovickým soudem 

mnohem méně obžalovaných, kteří v průměru dostávali mnohem kratší tresty.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 SOkA v Třeboni, fond Mimořádný lidový soud České Budějovice, karton č. 98. 
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3. Národní soud 

 

Do obnovené soudní soustavy byl po roce 1945 kromě mimořádných lidových 

soudů přidán i Národní soud se sídlem v Praze, který byl zřízen dekretem prezidenta 

republiky č. 17/1945 Sb. z 19. června 1945.49 Ten měl soudit stejné prohřešky jako 

mimořádné lidové soudy, tedy válečné zločiny a případy domácí kolaborace, ale 

retribuční dekret č. 17 přesně definoval rozdílnost dopadů zločinů obžalovaných, kteří 

měli stanout před Národním soudem, především na základě jejich veřejných funkcí. Mezi 

takové patřil státní prezident tzv. protektorátu, členové tzv. protektorátních vlád, členové 

ústředního vedení Vlajky50, členové Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na 

Moravě51, členové výboru a činovníci České ligy proti bolševismu52, vedoucí činovníci 

Národní odborové ústředny zaměstnanců a Svazu zemědělství a lesnictví, kolaborující 

novináři a osoby, které měly být na základě svého exponovaného postavení ve společnosti 

vzorem vlastenectví. Tito měli být souzeni Národním soudem jakožto soudem trestním. 

Národní soud ale zároveň fungoval i jako soud čestný, a to pro ty obviněné, kteří sice 

nespáchali v období protektorátu žádný trestný čin, ale nechovali se jako věrní a stateční 

občané. V tomto případě mohli být obžalovaní zbaveni jak aktivního a pasivního 

volebního práva, tak i některých dalších práv.53 

 Mimořádnost Národního soudu se stejně jako o soudů lidových vyznačovala 

především vymezením doby jeho fungování (doba jednoho roku byla následně 

novelizacemi54 prodloužena až do 4. května 1947) a zároveň zapojením tzv. soudců z lidu. 

Důvod jeho zřízení definoval poválečný ministr spravedlnosti Prokop Drtina následovně: 

„Šlo především o odsouzení systému, které se projevilo odsouzením osob.“55 

                                                 
49 KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945 - 1989. Linde, 2009, 44-46. ISBN 978-80-7201-

741-6. 
50 Československé fašistické a nacionalistické hnutí působící v letech 1939 – 1943. 
51 Mimoškolní organizace vychovávající studenty v nacionálně-socialistických idejích. 
52 Protisovětská organizace spadající pod Ministerstvo školství a národní osvěty. 
53 KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945 - 1989. Linde, 2009, 44-46. ISBN 978-80-7201-

741-6. 
54 Novelizace č. 149/1946 Sb. (prodloužení účinnosti dekretu č. 17 až do 8. ledna 1947) a novelizace č. 

245/1946 Sb. (prodloužení účinnosti dekretu č. 17 až do 4. května 1947). 
55 JANEČKOVÁ, Eva. Proces s protektorátní vládou. Praha: Libri, 2012, 7-32. ISBN 978-80-7277-502-

6. 
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 Prezidentem (na návrh vlády) byl jmenován přednosta Národního soudu, stejně 

jako jeho náměstci a předsedové sedmičlenných senátů, a to za podmínky jejich 

soudnické praxe. Ostatní členové soudních senátů, tzv. soudci z lidu, byli vybíráni stejně 

jako v případě mimořádných lidových soudů, tedy na základě seznamů zemských 

národních výborů. V čele žaloby stál národní prokurátor (jmenován vládou na návrh 

ministra spravedlnosti), na jehož úsudku záviselo, kdo konkrétně bude souzen. Ten měl 

v rámci Národního soudu poměrně veliké pravomoci, protože spolu s návrhy na obžalobu 

obstarával i vyhledávání před samotným procesem (vyšetřování a policejní přípravné 

řízení bylo z důvodu požadavku rychlosti soudních řízení zrušeno). 

 Národní soud začal oficiálně fungovat v září 1945, kdy byl jeho předsedou 

jmenován František Richter, prezident Vrchního soudu v Brně (později nahrazen 

krajským soudcem Františkem Tomsou). Jako jeho náměstek byl určen rada Nejvyššího 

soudu v Brně Jan Gottweis. Dále byli jmenováni předsedové senátů56 a národní 

prokurátor, kterým se stal František Tržický (následně František Grospič), se svými 

zástupci57. První obžaloba byla podána 11. prosince 1945.58 

 Za dobu svého skoro dvouletého fungování projednal Národní soud 36 žalob proti 

80 osobám, jako soud čestný působil pouze ve třech případech. K trestu smrti bylo 

odsouzeno celkem 18 osob (ve třech případech byla udělena milost).59 

 

Josef Urválek a jeho působení u Národního soudu 

 Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, Josef Urválek působil 

v poválečných letech jako hlavní veřejný žalobce u Mimořádného lidového soudu 

v Českých Budějovicích. Zároveň ale figuroval v několika soudních řízeních u Národního 

soudu. „V roce 1947 ÚV KSČ pociťoval potřebu posílit stranické pozice u úřadu 

národního prokurátora v Praze. Patrně z podnětu krajské stranické organizace a za 

                                                 
56 Otakar Urban (rada Nejvyššího soudu v Brně), Ladislav Beran (vrchní soudní rada ve výslužbě v Brně) 

a Jaroslav Pernt (vrchní soudní rada v Praze). 
57 Bohumil Veselý, Stanislav Novák, Vojtěch Dlabáček, František Grospič, Pavel Barbar, Hugo Richter, 

Bedřich Fertig, Viktor Grund a Jiří Piesen. 
58 JANEČKOVÁ, Eva. Proces s protektorátní vládou. Praha: Libri, 2012, 7-32. ISBN 978-80-7277-502-

6. 
59 KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945 - 1989. Linde, 2009, 44-46. ISBN 978-80-7201-

741-6. 
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souhlasu ostatních stran Národní fronty jsem byl jmenován náměstkem národního 

prokurátora.“60 Tuto funkci vykonával až do roku 1951. 

 Urválek zastupoval žalobu v trestním řízení proti Radolu Gajdovi a Rudolfu 

Dominikovi, dále proti Karlu Dominovi a v čestném řízení proti Františku Machníkovi. 

Zároveň jako náměstek národního prokurátora pomáhal připravovat obžalobu v procesu 

s Rudolfem Beranem a členy jeho vlády.61 

 

Proces s protektorátní vládou Rudolfa Berana 

 První proces, kterého se Josef Urválek aktivně účastnil, byl zároveň jedním 

z nejsledovanějších v rámci retribučního soudnictví. Poté, co zemřely (z pohledu dobové 

optiky) hlavní symboly kolaborace na území protektorátu, tedy státní prezident Emil 

Hácha (v červnu 1945 ve vězeňské nemocnici na Pankráci), protektorátní vyslanec 

v Německu František Chvalkovský (v únoru 1945 při náletech na Berlín) a především 

protektorátní ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec (v květnu 1945 spáchal 

sebevraždu), se hlavní pozornost přesunula zejména na potrestání protektorátních 

politiků. Spolu s protektorátním premiérem Rudolfem Beranem (ve funkci od března do 

dubna 1939) bylo souzeno i několik ministrů jeho vlády – ministr národní obrany generál 

Jan Syrový, ministr bez portfeje a následně ministr dopravy Jiří Havelka, ministr vnitra 

Otakar Fischer a předválečný ministr vnitra a agrárník Josef Černý. 

 Veřejný proces začal 30. ledna 1947, předsedou senátu byl JUDr. Jan Gottweis. 

Autorem obžaloby, která byla sepsána 18. prosince 1946, byl národní prokurátor 

JUDr. František Grospič, jehož náměstkem byl Josef Urválek. Ten se ale neúčastnil 

celého soudního řízení z důvodu přípravy na další procesy před Národním soudem, po 

necelém měsíci (24. února) na jeho místo nastoupil A. Mikyska.62 Národní prokurátor 

                                                 
60 Dokument č. 6: Vyjádření bývalého prokurátora J. Urválka k situaci v justici a soudnictví ve 40. a 50. 

letech (15. července 1968). In: VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš 

BABKA. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech: Díl II.. I. Praha: Úřad dokumentace 

a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2004, 76 - 85. ISBN 80-86621-05-7. 
61 Dokument č. 6: Vyjádření bývalého prokurátora J. Urválka k situaci v justici a soudnictví ve 40. a 50. 

letech (15. července 1968). In: VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš 

BABKA. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech: Díl II.. I. Praha: Úřad dokumentace 

a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2004, 76 - 85. ISBN 80-86621-05-7. 
62 ROKOSKÝ, Jaroslav. Rudolf Beran a jeho doba: Vzestup a pád agrární strany. Praha: Ústav pro 

studium totalitních režimů, 2011, 683. ISBN 978-80-87211-47-2. 
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Grospič si v rámci porady komunistické strany ohledně procesů Národního soudu 

Urválkovu práci pochvaloval, dokonce uvedl, že „pracuje jako lev“.63 

 Rozsudek byl vynesen 21. dubna 1947. Tři z obžalovaných, Jiří Havelka, Otakar 

Fischer a Josef Černý, byli shledáni soudem jako nevinní. Rudolf Beran a Jan Syrový 

dostali trest 20 let, dodnes považovaný historiky64 za sporný. Beran byl nakonec shledán 

vinným ve třech z 30 bodů obžaloby (prodej válečného materiálu do Německa, vítání 

nacistických politiků), a to na základě hlasů komunistů a sociálních demokratů. Za stejné 

činy byl odsouzen i Syrový (schválení Beranova příkazu na prodej válečného materiálu, 

nevydání rozkazu pro zničení vojenského materiálu, vítání nacistických politiků), a to 

z původních 15 bodů obžaloby.65 

 

Proces s Karlem Dominem 

 Profesor Karel Domin (1882 - 1953) byl významným českým botanikem, který ve 

30. letech působil nejdříve jako děkan Přírodovědecké fakulty, následně (v letech 1933-

1934) jako rektor Karlovy univerzity. V této funkci byl iniciátorem tzv. insigniády, tedy 

snahy o navrácení historických akademických insignií z Německé univerzity v Praze na 

českou Univerzitu Karlovu, což se zakládalo na znění zákona z roku 1920 (č. 135/1920 

Sb. z. a n., tzv. lex Mareš) o poměru pražských univerzit. Tento čin, společně se sbírkou 

na opravu budovy Karolina, kterou Domin inicioval, byl dobovým tiskem označován jako 

předvolební kampaň, protože Domin se už v té době angažoval v národně-demokratické 

straně (o Dominovi dokonce pravicoví politici uvažovali jako o protikandidátovi 

T. G. Masaryka v prezidentských volbách v roce 1934). Do celé kauzy se nakonec 

zapojily jak myšlenky politické, tak i národnostní, které vyústily ve střety pravicových a 

levicových studentů. 

 Karel Domin byl zvolen poslancem ve volbách v roce 1935 za stranu Národní 

sjednocení, která sdružovala několik pravicových stran, včetně Národní demokracie. Před 

Národním soudem v dubnu 1947 byl souzen v pozici význačné československé 

                                                 
63 ROKOSKÝ, Jaroslav. Rudolf Beran a jeho doba: Vzestup a pád agrární strany. Praha: Ústav pro 

studium totalitních režimů, 2011, 768. ISBN 978-80-87211-47-2. 
64 V čele s Jaroslavem Rokoským. 
65 ROKOSKÝ, Jaroslav. Rudolf Beran a jeho doba: Vzestup a pád agrární strany. Praha: Ústav pro 

studium totalitních režimů, 2011, 728-761. ISBN 978-80-87211-47-2. 
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osobnosti, a to především za své činy na konci roku 1938. V té době se totiž stal předsedou 

nacionální organizace Akce národní obrody (známé jako ANO), která se snažila 

Československo politicky přiklonit k nacistickému Německu a fašistické Itálii. Za tuto 

organizaci Domin prosazoval antisemitské názory týkající se především českého školství 

(zejména požadavek odstranit z něj židovské učitele). Ještě před vznikem protektorátu 

byl ve vedoucí funkci nahrazen názorově radikálnějším MUDr. Stanislavem Mentlem. 

Až do konce války se Domin politicky ani jinak veřejně neangažoval a věnoval se vědě. 

Národní soud Karla Domina sice očistil, ale bylo mu znemožněno dále působit v 

československém vysokém školství.66 

 

Proces s Františkem Machníkem 

 František Machník (1886 – 1967), původně středoškolský profesor, byl známý 

především jako politik Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu, za 

kterou vykonával v letech 1935 – 1938 funkci ministra národní obrany.67 V roce 1944 byl 

Machník u lidového soudu v Drážďanech odsouzen k trestu smrti za velezradu (štvaní 

proti Říši a nenávist proti německému národu, sympatie a podpora exilové vlády 

prezidenta Beneše a přípravné porady o vytvoření ilegální odbojové organizace), ale po 

vyhovění jeho žádosti o milost byl trest zmírněn na 10 let vězení.68 V březnu 1945 se 

zúčastnil pochodu smrti ze Straubingu do koncentračního tábora Dachau, ve kterém byl 

osvobozen americkou armádou. Kvůli své agrární minulosti, která v obnoveném 

Československu nebyla žádoucí, a příbuzenským vztahům (byl bratrancem Rudolfa 

Berana), byl ihned po návratu do vlasti zatčen a v roce 1947 souzen před Národním 

soudem.69 

                                                 
66 Portréty: Karel Domin, botanik, který zasáhl do politiky. Audioarchiv Českého rozhlasu [online]. 11. 4. 

2010 [cit. 2018-04]. Dostupné z: 

http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=domin&reader=&stanice%5B%5D=%C4%8CRo+Plus&porad%

5B%5D=Portr%C3%A9ty. 
67 V období třetí vlády Jana Malypetra (4. 6. 1935 – 5. 11. 1935), druhé vlády Milana Hodži (18. 12. 1935 

– 21. 7. 1937) a třetí vlády Milana Hodži (21. 7. 1937 – 22. 9. 1938). 
68 KOPECKÝ, Lukáš. "Tito důstojníci jsou dodnes zavázáni mu vděčností...": Sledování bývalého 

ministra Františka Machníka a jeho přátel agenty OBZ za třetí republiky. Paměť a dějiny. Ústav pro 

studium totalitních režimů, 2004, (04), 43-53. 
69 Historie.cs: Zapomínané strany, zapomenutí hrdinové. Archiv České televize [online]. 2016 [cit. 2018-

04]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/216452801400004-

zapominane-strany-zapomenuti-hrdinove. 
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 Proces s Františkem Machníkem probíhal pouze jeden den, 16. dubna, a řadí se 

mezi tři případy, kdy Národní soud rozhodoval jako soud čestný. Machník byl obviněn, 

že se v době zvýšeného ohrožení republiky nechoval tak, jak se slušelo na věrného a 

statečného občana československého. Soudnímu senátu složenému ze sedmi členů70 

předsedal JUDr. Otokar Urban.71 Obžaloba, kterou zastupoval Josef Urválek, vinila na 

šest stran dlouhém textu Machníka z toho, že vykonával přední funkce v agrární straně, 

navíc poukazovala právě na rodinný vztah s předsedou strany z 30. let a pozdějším 

premiérem Rudolfem Beranem. Obžalovaný se v obhajobě snažil potlačit svůj význam 

v agrární straně, podle svých slov se soustředil především na ministerskou práci. Na 

základě všech dostupných materiálů sice Machník neudržoval bližší styky s Němci a jeho 

veřejné projevy se nedají označit za kolaborantské, ale na druhou stranu obžaloba 

poukazovala na snížení jeho trestu u německého soudu, což mělo údajně naznačovat, že 

jeho vztah s okupanty nemohl být „úplně špatný“.72 

 I přes to, že Josef Urválek uvedl, že „nelze pochybovat o tom, že šlo o osobu na 

vedoucím politickém místě a žádného průměrného občana. Očekávala se od něj věrnost 

a statečnost a nelze usoudit jinak, než že projevy obviněného odporovaly představě 

věrného a statečného občana československého, jímž obviněný měl povinnost být,“ byl 

Machník ještě ten den osvobozen. „I většina ostatních agrárníků byla Národním soudem 

osvobozena, protože důkazy obžaloby byly velmi slabé, a hlavně zcela míjely realitu. 

Touha po pomstě byla ze strany komunistů velmi silná, ale poválečná drtinovská justice 

ji až na výjimky dokázala odlišit od skutečné kolaborace a spolupráce s Němci,“ shodují 

se historici.73 

 

                                                 
70 Václav Konopa, Olga Karaváková, Oldřich Andrýsík, Antonín Bašný, Karel Kučera a Jaroslav 

Augusta. 
71 KOPECKÝ, Lukáš. "Tito důstojníci jsou dodnes zavázáni mu vděčností...": Sledování bývalého 

ministra Františka Machníka a jeho přátel agenty OBZ za třetí republiky. Paměť a dějiny. Ústav pro 

studium totalitních režimů, 2004, (04), 43-53. 
72 ANEV, Petr. Agrárníci ve třetí republice: Mocný pilíř předválečného Československa po květnu 
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Proces s Radolou Gajdou a Rudolfem Dominikem 

 Posledním procesem, ve kterém Josef Urválek zastupoval žalobu, a zároveň 

posledním procesem před Národním soudem vůbec, se stal případ dvou představitelů 

předválečného českého fašismu – Radoly Gajdy a Rudolfa Dominika. 

 Vojenská kariéra generála Radoly Gajdy (1892 – 1948, rodným jménem Rudolf 

Geidl) začala 1. světovou válkou. Během tohoto období sloužil u slovinské, černohorské 

a nakonec srbské armády, se kterou se dostal až do Ruska. Do Československa se vrátil 

v roce 1920 a po studiu na Vysoké škole válečné v Paříži se v roce 1922 stal generálem 

IV. třídy. Po dalších čtyřech letech se vypracoval až na zastupujícího náčelníka Hlavního 

štábu.74 Pro spory uvnitř armády, politické tlaky a podezření ze špionáže, které však 

nebylo prokázáno (tzv. Gajdova aféra), byl v roce 1926 z armády vyloučen. 

 Již v roce 1927 se stal předsedou Národní obce fašistické, a tím i symbolem 

českého fašismu, což dokládají i slova historika Františka Bauera, který prohlásil, že 

„český fašismus program nemá, programem českého fašismu je Gajda.“75 S myšlenkami 

této organizace byl dvakrát zvolen do Národního shromáždění (ve volbách 1929 za Ligu 

proti vázaným kandidátním listinám, v roce 1935 za Národní obec fašistickou). Zároveň 

byl ale jako její předseda spojován s organizací tzv. Židenického puče, ve kterém se 

několik členů Národní obce fašistické v roce 1933 pokusilo přepadnout armádní kasárny 

v Brně-Židenicích. Na základě všech dostupných materiálů neměl Gajda s tímto 

incidentem nic společného, ale i přesto byl odsouzen k 6 měsícům vězení.76 V březnu 

1938 sjednotil fašisticky smýšlející politiky do Českého národního výboru, za který chtěl 

vyjednávat s Němci, což se sice nesetkalo s žádnou odezvou, ale před Národním soudem 

to bylo chápáno jako pokus o národní převrat. Až do konce 2. světové války se neúčastnil 

veřejného dění, existují dokonce indicie, podle kterých se snažil podporovat odboj, 

zejména ruské zpravodajské skupiny.77   
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 Druhým odsouzeným byl Rudolf Dominik (1889–1951), profesor 

československého správního práva na Masarykově univerzitě v Brně. Na této škole 

zastával funkci děkana Právnické fakulty (1930/1931, 1939/1940). Ve 30. letech, ještě 

jako sociální demokrat, byl jedním z přísedících u soudu s Radolou Gajdou po 

tzv. Židenickém puči. Na protest proti politickým tlakům, které do kauzy zasahovaly, 

přešel k Národní obci fašistické, za kterou ve 30. letech kandidoval do několika funkcí 

(úspěšně do Národního shromáždění, neúspěšně na pozici rektora Masarykovy 

univerzity).78 

 Proces s Radolou Gajdou a Rudolfem Dominikem před Národním soudem začal 

21. dubna 1947. Předsedou senátu byl JUDr. Ladislav Beran, hlavním žalobcem Josef 

Urválek. Hlavní pozornost byla během přelíčení věnována právě Gajdovi, který byl 

veřejně známější. Obvinění se týkala především založení Českého národního výboru, 

propagace fašistického a nacistického hnutí a obhajování nepřátelské vlády na území 

republiky. Již s komunistickou rétorikou líčil žalobce Urválek fašismus jako „reakční a 

protilidové síly, které sloužíce zájmům vládnoucích tříd bojovaly proti demokracii.“79 

Dále obžaloba charakterizuje Gajdu jako člověka velmi ambiciózního, toužícího po moci, 

který „sní o vládě nad českým národem s využitím jeho vysoké vojenské funkce“.80 

V tomto bodě se Urválek shodl i s dnešními historiky, kteří Gajdu nepovažují za hluboce 

přesvědčeného a oddaného fašistu, ale především za muže s vysokými mocenskými 

ambicemi.81  

Hlavním nedostatkem obžaloby, která směřovala k exemplárnímu potrestání 

představitelů českého fašismu, byl fakt, že jako aktivní fašisté se Gajda i Dominik 

projevovali především před válkou, v průběhu 30. let. Po roce 1939 se oba stáhli do 

ústraní a o jejich údajných protistátních aktivitách chyběly důkazy. Urválek ale ve své 

řeči uvedl, že Gajda i během války „všemi prostředky usiloval o moc“, že vyčkával na 

vhodný okamžik, kdy bude moci využít obnovenou Národní obec fašistickou pro 
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politický vzestup, a že měl k Němcům naprosto kladný vztah, což bylo v souvislosti 

s Gajdovými protiněmeckými názory velmi nepravděpodobné.82 

Z důvodu, že většina bodů obžaloby se týkala především Gajdových aktivit 

z doby, na kterou se platnost retribučního soudnictví nevztahovala, a že v Gajdův 

prospěch vypovídala řada svědků (a naopak svědci obžaloby byli shledáni 

nevěrohodnými), se den před vynesením rozsudku Josef Urválek rozhodl obžalobu 

rozšířit o bod, který zmiňoval Gajdovu vůdčí úlohu v další fašistické organizaci, 

Národním táboru československém, na přelomu let 1938 a 1939. 

Rozsudek nad obžalovanými byl vynesen 4. května 1947, tedy v den konce 

účinnosti dekretu o Národním soudu. Josef Urválek sice pro Radolu Gajdu požadoval 

doživotní trest, senát ho ale za propagaci fašismu a za vedení Národního tábora 

československého odsoudil pouze na dva roky, tedy na dobu, kterou Gajda bez jednoho 

týdne strávil v soudní vazbě. Stejný trest byl vysloven i pro Rudolfa Dominika. Rétoriku 

obžaloby, která v tomto procesu vzhledem k navrhovanému a následně udělenému trestu 

neuspěla, odrážely i dobové články v Rudém právu. Ty se stejně jako Josef Urválek 

snažily ignorovat všechny polehčující okolnosti a zařadit oba obžalované, ale Radolu 

Gajdu především, k představitelům fašismu Jiřímu Stříbrnému a Janu Rys-Rozsévačovi, 

kteří dostali trest smrti.83 
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4. Politické procesy 50. let 

  

Do 50. let vstupoval Josef Urválek už jako renomovaný komunistický prokurátor. 

Během února 1948 se stal předsedou Akčního výboru Národní fronty u Krajského soudu 

v Českých Budějovicích, zároveň až do dubna téhož roku pracoval na Ministerstvu 

spravedlnosti v pozici referenta v oddělení revize retribuce a následujícího roku byl 

dosazen do funkce krajského prokurátora v Českých Budějovicích. Na počátku 50. let 

vypomáhal jako prokurátor v několika významných procesech u Státní prokuratury 

v Praze. „Odpovědnými pracovníky Ministerstva spravedlnosti jsem byl stále vybízen, 

abych převzal v centrálních orgánech odpovědnou funkci, a bylo mi argumentováno, že 

strana potřebuje schopné lidi na odpovědných místech. Stále jsem odmítal s poukazem na 

rodinné důvody i na svůj zájem pracovat v kraji, kde jsem se narodil, a mezi lidmi, které 

jsem znal. Nemohl jsem ovšem odmítnout a byl bych to považoval za neslučitelné se 

svým členstvím v KSČ a z něho vyplývající stranickou kázní i za neslučitelné se svými 

služebními povinnostmi, jestliže jsem byl povolán k jednotlivým politickým procesům, 

které tehdejší vedení strany považovalo za mimořádně politicky závažné,“ komentoval 

Urválek své působení u Státního soudu v Praze.84 

 Státní soud a Státní prokuratura byly zřízeny až v roce 1948 (zákonem č. 

232/1948 Sb.). Státní soud se stal pro vládnoucí stranu nejdůležitějším justičním orgánem 

pro výkon politických procesů, protože jeho hlavním cílem bylo trestání zločinů 

definovaných na základě zákona na ochranu lidově demokratické republiky 

(č. 231/1948 Sb.). Ten navazoval na zákon na ochranu republiky z roku 1923, ale kromě 

státu a územní celistvosti republiky v něm byla vyzdvižena především ochrana lidově 

demokratického zřízení republiky. V souvislosti s tím byly definovány nové trestné činy 

jako velezrada nebo vyzvědačství, prostřednictvím kterých mohl komunistický režim 

eliminovat své odpůrce. 

 Kontinuitu poválečné myšlenky lidového soudnictví potvrzoval fakt, že 

v pětičlenném senátu Státního soudu zasedali kromě předsedy a dvou profesionálních 
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soudců i dva soudci z lidu. Zřízením Státní prokuratury byla zabezpečena veřejná žaloba 

u Státního soudu. Důkazem zpolitizování této instituce byl i proces výběru obhájců, kteří 

museli být zapsáni na zvláštním seznamu Ministerstva spravedlnosti, což prokazovalo 

jejich loajálnost režimu. 

 Role Josefa Urválka a ostatních státních zástupců byla podpořena novým trestním 

řádem, který kladl podle sovětského vzoru největší důraz právě na prokurátory. 

Ti, společně s orgány národní bezpečnosti, byli pověřeni přípravným řízením. 

Prokurátorova funkce v něm spočívala ve výsleších obviněných i svědků, shromažďování 

důkazů nebo rozhodnutí o uvalení vazby, následně prokurátor podával obžalobu soudu, 

či rozhodl o přerušení nebo zastavení trestního řízení. Přešla tedy na něj veškerá agenda 

vyšetřujících soudců, kteří byli z důvodu prodlužování přípravné fáze zrušeni.85 Ministr 

spravedlnosti z let 1948-49 Alexej Čepička vyjádřil novou roli prokurátorů na celostátní 

konferenci pracovníků justice následovně: „Dosud byli prokurátoři po všech stránkách 

pozadu za soudci a dopláceli na to existenčně. My změníme pořadí našich zaměstnanců 

a do popředí se dostanou prokurátoři. Dostanou se i administrativně tím, že celková 

organizace soudu se bude soustřeďovat jako do svého těžiště do rukou prokurátora. Také 

to bude vyjádřeno tím, že služební postavení a odměny prokurátorů budou vyšší než 

ostatních zaměstnanců v justiční právní službě.“86 

 Stejně pečlivě, jako byli vybíráni advokáti, kteří před Státním soudem vystoupili, 

byli vybírání i soudci a prokurátoři. Celá československá justice prošla po Únoru 

výraznou personální proměnou, která kladla důraz především na stranickou příslušnost. 

Režim svou poslušnou soudcovskou základnu budoval zčásti na lidech, kteří vystudovali 

práva již během první republiky a po válce se straně osvědčili (ti zaměstnanci, kteří se 

nechtěli podílet na komunistické justici, byli propuštěni), zároveň na nových 

komunistických soudcích, kteří ve velké míře absolvovali pouze roční kurz na 

tzv. právnické škole pracujících (tito soudci v 50. letech tvořili zhruba tři čtvrtiny 

vedoucích funkcí v soudnictví).87 
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Politické procesy 

 Historik Karel Kaplan charakterizuje komunistické politické procesy v 50. letech 

jako „vrcholný bod masové nezákonnosti, organickou a přirozenou součást 

komunistického režimu, podmínku existence totálního monopolu moci“. Zároveň 

definuje základní funkce těchto procesů: stabilizační prvek komunistického režimu v jeho 

zakladatelském období, nástroj k prosazení záměrů nejen československých komunistů, 

ale v konečném důsledku i komunistů sovětských, způsob k eliminaci odpůrců režimu, 

navíc měly poskytovat argumenty podporující nucenou ideologii a zároveň byly 

nejúčinnějším zdrojem strachu.88 Z dobové a ideové perspektivy nejdůležitější politické 

procesy proběhly v letech 1948 – 1955, právní historik Jan Kuklík ale zdůrazňuje, že byly 

využívány v celé době trvání komunistického režimu v Československu. Dále také uvádí, 

že i přes to, že k nim docházelo ve všech socialistických státech, v Československu se 

vyznačovaly „největší krutostí, širokým záběrem obětí a vysokým počtem trestů smrti“.89  

Aby politické procesy co nejvíce podpořily cíle sledované komunistickou stranou, 

byly jejich oběti pečlivě vybírány a vždy reprezentovaly určitou symbolickou skupinu 

obyvatel, na kterou chtěl režim poukázat jako na nežádoucí (např. členové 

nekomunistických stran nebo církevní činitelé). V návaznosti na to byla politiky 

vyzdvihována jejich výchovná a propagandistická úloha. Tato funkce je doložena 

v instruktážním materiálu Ministerstva spravedlnosti o veřejných soudních procesech a 

jejich organizaci z roku 1951: „Úkolem lidově demokratické justice je co nejvíce 

přispívat k boji o mír a zejména přesvědčovat a vychovávat masy. Jedním z prostředků 

ke splnění těchto úkolů prokuratur a soudů je, aby v dobře připravených a propagačně 

správně využitých veřejných procesech, které jsou zvlášť účinným nástrojem 

přesvědčování a výchovy a zvyšování bdělosti a ostražitosti, odhalovaly, izolovaly a 

v osobách stíhaných pachatelů potlačovaly nepřátele našeho státu a jeho lidově 

demokratického zřízení.“90 
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Na počátku 50. let, v době ustalování a posilňování nového „lidově 

demokratického“ režimu, došlo nejen k reorganizaci a personálním změnám v justici, ale 

i v dalších státních složkách, které do soudních procesů zasahovaly. Velký vliv na 

organizaci politických procesů měla především Státní bezpečnost, která byla podřízena 

nejvyššímu politickému vedení v zemi a zároveň byla napojena na sovětské zpravodajské 

složky. V souvislosti s tím byli na podzim roku 1949 pozváni do Československa sovětští 

poradci, kteří měli napomáhat při konstruování politických procesů a z hlediska 

organizace výslechů přispět československým represivním složkám i svou ověřenou 

metodikou.91 

Požadavek spravedlnosti soudních procesů byl naprosto potlačen faktem, že o 

obžalobách, organizaci procesů i finálních rozsudcích rozhodovaly ještě před začátkem 

soudního jednání politické a bezpečnostní orgány, zejména bezpečnostní komise 

ÚV KSČ, jejichž zadání pocházelo z nejvyšších míst (především od ministra 

spravedlnosti Alexeje Čepičky a jeho náměstka Karla Klose).92 Před každým politickým 

procesem probíhaly podrobné a důkladné přípravy, které se uskutečňovaly zejména 

formou porad prokurátora s předsedou soudního senátu a soudců. Na těchto schůzkách se 

opakoval scénář celého procesu, všichni zúčastnění si rozdělovali otázky, které budou 

klást obžalovaným, diskutovalo se o důkazním materiálu i výši trestu.93  

 V popisu práce prokurátora připravujícího se na politický proces bylo úzce 

spolupracovat jak s politickými představiteli, zejména ministrem spravedlnosti, kterému 

byl podřízen, tak i se Státní bezpečností. Na základě této spolupráce byly vytvářeny 

obžaloby, které dostávali soudci.94 To, že prokuratura byla v 50. letech chápána jako pěst 

dělnické třídy bojující proti třídnímu nepříteli, dokládají i slova Josefa Urválka: „Záhy po 

Únoru byl mezi úkoly všech orgánů činných v trestním řízení postaven na první místo boj 

proti třídnímu nepříteli. Důvody objektivního i subjektivního rázu jsou známé. Tehdy 

nebyl vytyčován požadavek kontroly bezpečnosti ze strany prokuratury a soudu, 

                                                 
91 KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945 - 1989. Linde, 2009, 169-181. ISBN 978-80-7201-

741-6. 
92 URBANOVÁ, Petra. Politické procesy 50. let. Praha, 2009. Diplomová práce. Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy v Praze, 11. 
93 HÖNIGOVÁ, Nikola. Politické procesy v 50. letech 20. století v Československu. Praha, 2010. 

Diplomová práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 27-33. 
94 GUCKLER, Daniel. Justice a právo na spravedlivý proces v komunistickém Československu 1948 - 

1989. Praha, 2015. Rigorózní práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 99-111. 
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požadavek, který se tak obtížně prosazoval teprve od roku 1956, nýbrž požadavek jiný: 

orgány bezpečnosti, prokuratury a soudu jsou povolány ve vzájemné úzké součinnosti 

potlačovat třídního nepřítele.“95 

 

Proces s představiteli mužských klášterů 

 Už po únoru 1948 se vztah církve a státní moci začal zásadně měnit. Političtí 

představitelé komunistického režimu viděli v organizovanosti a společenském vlivu 

katolických i nekatolických církví velkou konkurenci, proto byla již na počátku totality 

ustanovena církevní komise ÚV KSČ96 vedená ministrem spravedlnosti Alexejem 

Čepičkou, který byl i hlavním iniciátorem pozdějších církevních perzekucí. Komise se 

nejdříve snažila s československými náboženskými autoritami vyjednávat, což mělo vést 

k vyjádření jejich loajality vůči komunistickému režimu, a to zejména od katolických 

biskupů jakožto představitelů nejvlivnějšího vyznání v Československu. Ti ale 

vyjednávání ukončili již v březnu 1949, a následně své stanovisko zdůvodnili 

v pastýřském listu nazvaném „Hlas biskupů a ordinářů v hodině velké zkoušky“, kde 

kritizovali především tlak režimu na církevní aktivity (shromažďování, školství, 

žurnalistika).97 

 Reakcí režimu na toto vystoupení bylo především zatýkání a utlačování 

představitelů církví a celkově represivnější církevní politika zaměřená především proti 

Vatikánu jakožto „nástroji světového, zejména amerického imperialismu“. Ze snahy o 

důslednější kontrolu a následné využití náboženství jakožto prostředku pro ovládání lidí 

vzešla i nakonec nenaplněná myšlenka vytvoření národní církve, nad kterou by měl plnou 

moc stát.98 

                                                 
95 Dokument č. 6: Vyjádření bývalého prokurátora J. Urválka k situaci v justici a soudnictví ve 40. a 50. 

letech (15. července 1968). In: VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš 

BABKA. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech: Díl II.. I. Praha: Úřad dokumentace 

a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2004, 76 - 85. ISBN 80-86621-05-7. 
96 Tzv. církevní šestka, kterou původně tvořili ministr spravedlnosti Alexej Čepička, náměstci předsedy 

vlády Zdeněk Fierlinger a Viliam Široký, ministr informací Václav Kopecký, ministr zahraničních věcí 

Vladimír Clementis a člen ÚV KSČ Jiří Hendrych. 
97 KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945 - 1989. Linde, 2009, 182-195. ISBN 978-80-7201-

741-6. 
98 KAPLAN, Karel. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: Barrister & 

Principal, 2001, 73-84. ISBN 80-85947-75-7. 
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 Přípravou na větší církevní represe se stal tzv. čihošťský zázrak, tedy událost, 

během které se v polovině prosince 1949 měl při kázání v čihošťském kostele několikrát 

pohnout kříž. Celý případ byl s největší pravděpodobností zinscenován Státní 

bezpečností, která ho také využila k demonstrování domnělých manipulací Vatikánu vůči 

věřícím. Za pachatele „zázraku“ byl označen kněz Josef Toufar, který na následky 

krutých vyšetřovacích praktik po měsíci vazby zemřel. Státní bezpečnost ho pár dní před 

smrtí donutila podepsat částečné doznání, ve kterém ale odmítl jakoukoliv spolupráci 

s vatikánskými duchovními. Zároveň Toufarovou smrtí přišel režim o velmi důležitý 

církevní proces, musel tedy zaměřit své snažení jiným směrem a najít jiný symbol 

vatikánských snah o rozvrácení lidově demokratického zřízení.99 

 Tímto symbolem se stal politický proces konaný o Velikonocích v roce 1950 

namířen proti mužským církevním řádům v Československu. Od původně plánovaného 

záměru postavit před Státní soud významné katolické biskupy bylo upuštěno, protože se 

církevní komise ÚV KSČ obávala, že by proces proti tak exponovaným osobám měl 

negativní ohlas ve společnosti.100 Proto se režim zaměřil na další oporu náboženské 

organizace, řeholníky. Dobová propaganda se pro podpoření kýženého dopadu na 

společnost snažila vylíčit církevní řády jako přímou hrozbu lidově demokratického 

zřízení, měly být zapojeny do špionáže pro Vatikán, v klášterech se kromě cenností měly 

nacházet i zbraně, řeholníci měli napomáhat nepřátelům republiky. 

 Deset obviněných, kteří byli zatčeni na počátku roku 1950 a až do soudního 

jednání psychicky a fyzicky týráni z důvodu hladkého průběhu procesu, se mělo dopustit 

velezrádných zločinů včetně příprav protistátního převratu, špionáže, přechovávání 

zbraní a spolupráce s gestapem.101 Režim obžalobu zaměřil na pět duchovních řádů, 

konkrétně premonstráty (obviněni opat premonstrátského kláštera v Nové Říši Augustin 

Machalka, na jehož osobu byla během přelíčení soustředěna největší pozornost, provizor 

premonstrátského kláštera v Nové Říši Stanislav Barták a opat premonstrátského kláštera 

v Želivě Vít Bohumil Tajovský), jezuity (obviněni provinciál František Šilhan spolu 
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s Adolfem Kajprem a Františkem Mikuláškem), františkány (obviněn Jan Evangelista 

Urban), dominikány (obviněn Silvestr Braito) a redemptoristy (obviněni Ján Mastiliak a 

Jan Blesík). 

 Hlavní soudní přelíčení začalo na Velký pátek 31. března 1950 před Státním 

soudem v Praze. Předsedou soudního senátu byl jmenován JUDr. Jaroslav Novák, 

hlavním prokurátorem se stal Karel Čížek, který se účastnil už příprav procesu s Josefem 

Toufarem, dokonce kněze nahradil na kazatelně při rekonstrukci „zázraku“ v Číhošti. 

Jako další prokurátoři byli určeni Josef Urválek, Karel Střída, Jaromír Růžička a Ludmila 

Biedermannová, která si, údajně na návrh ministra spravedlnosti Alexeje Čepičky, 

nechala těsně před procesem změnit jméno na Brožová. Pro Urválka a Brožovou to byl 

první významný politický proces, na základě kterého se etablovali jako schopní, loajální 

a zejména pro režim použitelní do dalších medializovaných procesů.102 Všichni 

prokurátoři po ukončení procesu kritizovali velmi omezený čas, který měli na seznámení 

se s přípravnými materiály.103 

 Scénář celého procesu byl do nejmenších detailů naplánován a připraven. Jeho 

politické zaměření bylo domluveno pár dní před začátkem hlavního přelíčení na 

ministerstvu spravedlnosti – „na podkladě konkrétní zločinné činnosti obžalovaných jako 

představitelů určitých řádů a dalšího materiálu pranýřovat nepřátelskou politiku Vatikánu 

proti zemím socialismu a ukázat na vysokou hierarchii, kláštery a řády jako opěrné body 

rozvratnické vatikánské politiky namířené proti lidově demokratickému zřízení 

v Československu.“104 

 Na chování prokurátorů během přelíčení se dochovaly vzpomínky obžalovaného 

opata Tajovského: „Soudili nás celkem tři prokurátoři, kteří se střídali – Čížek, Urválek 

a ještě jedna ženská. Všichni to byli velmi zlí lidé. Urválek byl později znám díky procesu 

se Slánským (viz podkapitola Proces s „protistátním spikleneckým centrem v čele 

s Rudolfem Slánským“), ale vůbec nejhorší z nich byl hlavní prokurátor Čížek. Byla to 

vyhlášená osoba a říkalo se o něm, že je to hotový ďábel. Trochu tak i vypadal, když 

                                                 
102 ZÍDEK, Petr. Příběh herečky: Dělnická prokurátorka Ludmila Brožová a její svět. Dokořán, 2010, 57-
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roztáhl ruce a za ním se rozprostřel červený talár. Řval takovým způsobem, že ho někdy 

okřikl i sám soudce: ‚Pane prokurátore, mírněte se,‘ usměrňoval ho. Čížek nás naprosto 

nenáviděl. Vždycky se zeptal na nějakou maličkost: ‚Byl jste v Římě?‘ ‚Ano, byl.‘ 

‚Neprozrazoval jste tam státní tajemství?‘ ‚Mluvili jsme akorát o počasí, protože tenkrát 

bylo u nás zrovna velké sucho…‘ ‚A to je právě ta chyba!‘ vykřikl. ‚O tom jste neměl 

mluvit, protože to je prozrazování státního tajemství…‘“105 Obžalovaný František 

Mikulášek označil vystupování prokurátorů za „zdrcující“.106  

 Závěrečnou řeč měli kromě hlavního prokurátora i Josef Urválek, jehož řeč byla 

nejdelší, a Ludmila Brožová. Rozsudek, který nereflektoval Urválkův návrh požadující 

čtyři tresty smrti, byl vynesen 4. dubna. Nejpřísnější trest byl udělen Jánu Mastiliakovi, 

který byl odsouzen na doživotí, ostatní církevní představitelé dostali tresty vězení od 2 

do 25 let.107 

 Protože z pohledu komunistických představitelů proběhl proces podle očekávání 

a zapůsobil na společnost tak, jak měl, přistoupila politická moc k definitivní, ale na rozdíl 

od církevního procesu utajené likvidaci mužských řádů, kterou měla naplánovanou už od 

ledna 1950 pod názvem „akce K“ a která začala 9 dní po vynesení rozsudku. Plán 

zahrnoval vyklizení klášterů Státní bezpečností a Lidovými milicemi a následné 

internování řeholníků do vybraných pohraničních klášterů. První etapa akce K byla 

zacílena na 75 českých klášterů, ze kterých bylo odvezeno 809 řeholníků. Druhá etapa, 

která byla uskutečněna o dva týdny později, postihla zbylých 69 českých klášterů a 

355 řeholníků. Na celém československém území bylo do akce K zahrnuto 

216 církevních objektů a 2 376 církevních představitelů. Většina nemovitostí byla 

převedena pod majetek armády a Ministerstva vnitra. „Komunistické vedení mohlo být 

s výsledkem akce spokojeno – přestože nevydalo žádný oficiální výnos o zákazu činnosti 
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mužských řeholí, odstranilo je ze života společnosti na celou dobu trvání své čtyřicetileté 

totality, přispělo k ateizaci národa a získalo velké množství budov pro své účely.“108 

 

Proces s „vedením záškodnického spiknutí proti republice“ 

 Kořeny tohoto procesu sahají k únoru 1948, kdy byla zlikvidována politická 

soutěž zakázáním většiny demokratických stran (kromě Komunistické strany 

Československa byly povoleny jen Československá strana socialistická, Československá 

strana lidová, Strana slovenskej obrody a Strana slobody). Většina vysokých představitelů 

rozpuštěných demokratických stran, kteří neemigrovali hned po Únoru, byla během 

50. let souzena v řadě politických procesů. Největším konkurentem komunistické strany, 

kterého bylo potřeba v 50. letech exemplárně potrestat jako „agenty imperialismu“, byla 

v poválečném období Československá strana národně socialistická, ale perzekucím se 

nevyhnuli ani lidovečtí politici nebo protikomunističtí sociální demokraté. Nejznámějším 

se stal tzv. proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice z roku 1950, ve 

kterém bylo obžalováno 13 bývalých politiků v čele s JUDr. Miladou Horákovou. 109 

V dalších 35 procesech bylo následně odsouzeno přes 600 dalších potenciálních kritiků 

z řad bývalých politiků. 

V procesu, který probíhal od 31. května do 8. června 1950, byli souzeni zástupci 

Československé strany národně socialistické (Milada Horáková, Antonie Kleinerová, 

Františka Zemínová, Josef Nestával, Jiří Hejda, František Přeučil, Jan Buchal a Oldřich 

Pecl), politici Československé strany sociálně demokratické, kteří odmítli její sloučení 

s KSČ (Zdeněk Peška a Vojtěch Dundr), protikomunističtí členové Československé 

strany lidové (Bedřich Hostička a Jiří Křížek) a bývalý člen komunistické strany, který 

ve 30. letech jako novinář kritizoval sovětské politické procesy, Záviš Kalandra.110  

Skupina, která proces iniciovala a zároveň vypracovávala koncept žaloby, byla 

složena z ministra spravedlnosti Alexeje Čepičky, jeho náměstka Karla Klose, ministra 
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vnitra Václava Noska a velitele Státní bezpečnosti Osvalda Zábrodského. Ti následně 

vybrali spolehlivé pracovníky justice, kteří budou v procesu figurovat, a které důkladně 

instruovali o jejich roli a postupech.111 Předsedou pětičlenného senátu112 byl jmenován 

JUDr. Karel Trudák. Z řad prokurátorů byli na počátku roku 1950 na návrh státního 

prokurátora Bohumila Zieglera a po schválení bezpečnostní komisí ÚV KSČ vybráni 

JUDr. Juraj Vieska113, JUDr. Jiří Kepák114, Antonín Havelka115 a Ludmila Brožová116. 

Josef Urválek byl vybrán na doporučení nadřízených, protože „v brigádnické pomoci u 

Státní prokuratury se projevil jako nejlepší“.117 Kromě Havelky se všichni prokurátoři 

aktivně podíleli na závěrečné podobě žaloby, která se zaměřovala na protistátní činnost 

politických konkurentů a představitelů bývalého režimu, konkrétně čin velezrady, 

vyzvědačství a vyzrazování státního tajemství. To shrnul prokurátor Urválek na počátku 

své závěrečné obžalovací řeči: „…obžalovaní představují konec té třídy, která když 

prohrála svůj boj o moc přešla na pole otevřené kriminální zločinnosti. Na této základně 

kriminální zločinnosti proti vlastnímu státu a lidu spikli se všichni obvinění v jedno 

protistátní spiknutí. Společným jejich cílem bylo obnovení kapitalismu v naší zemi a 

zničení lidově demokratického zřízení, zbavení lidu všech jeho svobod a revolučních 

vymožeností a zničení samostatnosti a svrchovanosti republiky. Společnými byly jim také 

zločinné metody. Jsou to špionáž, příprava teroristických akcí, rozvratná činnost a 

především spekulace s útočnou válkou západních imperialistů proti vlastnímu národu, při 

níž se chystali sehrát úlohu páté kolony.“118 
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pracujících. Člen KSČ od roku 1945. 
116 Ludmila Brožová, později Brožová-Polednová (1921 - 2015), původním jménem Biedermannová 

(jméno si nechala změnit až v 50. letech) vystudovala po roce 1948 právnickou školu pracujících. 
117 KAPLAN, Karel. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: Barrister & 

Principal, 2001, 60-72. ISBN 80-85947-75-7. 
118 NA, f. Nejvyšší soud v Praze, závěrečná řeč prokurátora Josefa Urválka 
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„Předsednictvo ÚV KSČ také předem rozhodlo o výsledku procesu – dohodlo se 

státní prokuraturou čtyři tresty smrti a čtyři doživotí,“ popsal soudní přípravy Jan 

Kuklík.119 Špičky komunistické strany navíc už v březnu rozhodly o hlavním tématu, 

které bude během soudu akcentováno, jímž se stalo mezinárodní zaměření procesu, tedy 

boj proti západním imperialistům. Zároveň byli vybráni obžalovaní, na které se bude 

upínat největší pozornost – Milada Horáková a Záviš Kalandra.120 

Milada Horáková (1901 – 1950) byla významnou ženskou političkou již za první 

republiky, kdy se angažovala v Ženské národní radě a vstoupila do národně socialistické 

strany. Během 2. světové války se zapojila do domácího odboje, za což byla internována 

v Terezíně a vězněna. Po válce byla zvolena za národně socialistickou stranu do 

Prozatímního Národního shromáždění, funkce se vzdala po smrti Jana Masaryka. Záviš 

Kalandra (1902 - 1950) po studiích vstoupil do komunistické strany. Působil jako novinář, 

stal se i šéfredaktorem Rudého práva, ve kterém ale ve 30. letech kritizoval politické 

procesy v Sovětském svazu, za což byl označen za trockistu a z komunistické strany 

vyloučen. Již na počátku 2. světové války byl zatčen, ve vezení a koncentračních táborech 

pobýval až do roku 1945. Do procesu s Miladou Horákovou byl zatažen náhodně, do 

skupiny ostatních obviněných nezapadal, ale komunistickým politikům se hodil do 

koncepce obžaloby.121 

 Celému procesu ale předcházela několikaměsíční vazba v ruzyňské věznici a 

vyšetřování obžalovaných, na kterém se kromě hlavního vyšetřovatele Milana Moučky 

podíleli i již dříve zmínění sovětští poradci, konkrétně Lichačev a Makarov.122 Ti mimo 

jiné zavedli tzv. otázkové protokoly, jejichž podstata spočívala v předběžné přípravě 

otázek a odpovědí obžalovaných, kteří pak byli nuceni naučit se odpovědi, které zazní 

před soudem, zpaměti.123 

                                                 
119 KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945 - 1989. Linde, 2009, 169-181. ISBN 978-80-7201-

741-6. 
120 KAPLAN, Karel. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: Barrister & 

Principal, 2001, 60-72. ISBN 80-85947-75-7. 
121 HÖNIGOVÁ, Nikola. Politické procesy v 50. letech 20. století v Československu. Praha, 2010. 

Diplomová práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 37-41. 
122 BOUČEK, Petr. Politické procesy v 50. letech. Praha, 2009. Diplomová práce. Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy v Praze, 16-18. 
123 URBANOVÁ, Petra. Politické procesy 50. let. Praha, 2009. Diplomová práce. Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy v Praze, 27-30. 
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 Propagandistickou stránku procesu zajišťoval rozhlas a kameramani, kteří natáčeli 

průběh celého jednání (kromě obhajoby). Výchovnost byla podpořena vyzýváním 

občanů, aby zasílali svá vyjádření k obžalovaným. Těch, které žádaly nejvyšší tresty, 

přišlo na ministerstvo spravedlnosti a prokurátorům přes 6 000. Přihlížející v soudním 

sále byli navíc pečlivě vybíráni. 

 Přípravné práce prokurátorů vyvrcholily pár dní před samotným procesem, kdy se 

na ministerstvu spravedlnosti zúčastnili poslední porady. „Byly zde projednávány 

poslední záležitosti organizace soudního přelíčení, včetně takových podrobností, jako 

bylo občerstvení obžalovaných. Předseda senátu Karel Trudák zde mimo jiné konstatoval, 

že někteří z obžalovaných se nacházejí v dosti špatném zdravotním stavu (konkrétně 

zmínil Antonii Kleinerovou), a vyslovil obavu, že nebudou schopni absolvovat 

několikahodinový výslech ve stoje. Unavení evidentně byli i samotní organizátoři 

procesu – státní prokurátor Bohumil Ziegler tak nedoporučoval, aby vzhledem 

k poměrnému vyčerpání četla čtyřicetistránkovou obžalobu prokurátorka Ludmila 

Brožová. Tímto úkolem byl pověřen Josef Urválek.“124 

 Prokurátoři, kteří se zúčastnili tohoto procesu, byli vybíráni velmi pečlivě nejen 

vzhledem ke svému ideovému zaměření, ale aby tvořili různorodou, přesto kompaktní 

skupinu. Urválek byl z prokurátorů nejstarší a patřil společně s Vieskou a Kepákem mezi 

zkušené prokurátory, kteří vystudovali práva ještě za první republiky. Brožová 

s Havelkou, kteří v roce 1948 vystudovali právnickou školu pracujících, představovali 

zástupce dělnického lidu. Během procesu výrazně a s dramatickým, někdy až 

afektovaným projevem vystupovali především Urválek, Brožová a Vieska, Kepák se řadil 

mezi umírněnější řečníky, proto také možná nebyl jedním z prokurátorů, kteří měli 

závěrečnou řeč.125 

Ludmila Brožová zpětně své kolegy a svou práci hodnotila následovně: 

„Já osobně jsem se necítila na místě při tak odpovědném procesu. Mé vědomosti a 

zkušenosti na to nestačily a měla jsem velký strach, abych něco nezkazila. Proces však 

byl pro mě a myslím i pro s. Havelku velkou školou. Setkali jsme se zde opět s dvěma 

                                                 
124 KOUROVÁ, Pavlína. Propagandistické kampaně v Československu v letech 1948 - 1953. Praha, 2013. 

Disertační práce. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 115. 
125 Proces H: Den devátý. Archiv České televize [online]. 8. 6. 2009 [cit. 2018-04]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10153697395-proces-h/207562268640009-proces-h-den-devaty. 
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typy prokurátorů naprosto odlišných. S. Urválek je spíše mírný, věcný; ale někdy až 

únavný, protože citoval dlouhé pasáže z dokumentů spíše způsobem přednášky než 

dokazování. Někdy se zbytečně vracel a rozmělňoval již otázku, která byla dobře 

zodpovězena a hezky vyvrcholena. S. Vieska dodal procesu živost. Jeho způsob 

intervence znamená dobré využití procesu ve veřejnosti. Na něm je také vidět, že 

s takovým úmyslem přistupuje k přelíčení. Dala bych přednost typu prokurátora jako je 

s. Vieska. S. Urválek je velmi svědomitý, zvláště v přípravě procesu, v konceptu, ale 

neškodilo by mu trochu lehkosti a důraznějšího vystoupení.“126 

Inspirace sovětským vzorem byla patrná nejen v přípravě procesu, ale i 

v samotném chování a vystupování prokurátorů během jednání. „Stejně jako mluvil 

Vyšinskij v Moskevských procesech, tak i oni používali podobnou expresivní rétoriku a 

vůči obžalovaným užívali často i obyčejných vulgarit.“ 127 To dokládají i slova, která 

namířil Urválek ve své závěrečné řeči proti obžalovaným: „V tom okamžiku stojí před 

státním soudem Záviš Kalandra odhalen v celé své nahotě, jako zrádce a není dost tvrdých 

slov, která by mohla jeho zločiny označit dosti přiléhavě. Pro tak zavilé, cynické a 

nenapravitelné zločince není místa v nové společnosti.“128 V typické komunistické 

rétorice pokračoval i při hodnocení ostatních obžalovaných: „Musíme si uvědomit, že tato 

teroristická skupina vedená obviněným Buchalem, byla ochotnou na rozkaz agentů 

západních imperialistů ke každému teroru a byla nebezpečnou již v době míru, ještě 

nebezpečnější v případě napadení republiky, kdy měla hrát záškodnické páté kolony. 

Nechť proto stihne nejtvrdší trest toho, pro něhož životy našich pracujících nebyly 

ničím.“129 Bedřicha Hostičku zhodnotil jako „nebezpečného nepřítele republiky, který se 

neštítí prostředků sebezločinnějších,“ Jiřího Hejdu jako „nenávistného nepřítele 

pracujícího lidu, jako nenapravitelného škůdce lidově demokratické republiky.“130 

Podobně označil i Jiřího Křížka, konkrétně jako „špiona velmi nebezpečného, kterého 

spojuje s tímto vedením protistátního spiknutí nejen společná nenávist k pracujícímu lidu, 

                                                 
126 Brožová: Urválek byl moc mírný. Lidovky.cz [online]. 16. 10. 2007 [cit. 2018-04]. Dostupné z: 

https://www.lidovky.cz/brozova-urvalek-byl-moc-mirny-dke-/zpravy-

domov.aspx?c=A071016_122837_ln_domov_lvv. 
127 ŠKERLE, Michal. Státní soud a Státní prokuratura a jejich role v politických procesech. Brno, 2010. 

Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 23. 
128 NA, f. Nejvyšší soud v Praze, závěrečná řeč prokurátora Josefa Urválka. 
129 NA, f. Nejvyšší soud v Praze, závěrečná řeč prokurátora Josefa Urválka. 
130 NA, f. Nejvyšší soud v Praze, závěrečná řeč prokurátora Josefa Urválka. 
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ale především tytéž špionážní styky se zastupitelskými úřady.“131 Život obžalovaného 

Josefa Nestávala vylíčil těmito slovy: „Od února 1948 nastupuje cestu zrady své vlasti. 

(…) Je to bezohledný kariérista, který vidí již před sebou svou velkou kariéru, nechce 

však vidět oběti, které měly tuto karieru doprovázet.“132 Expresivně je popisována i 

činnost Františka Přeučila133: „Obžalovaný František Přeučil po únoru 1948 stal se jedním 

z vedoucích spiklenců protistátního spiknutí proti republice. Jeho činnost jest 

mnohostranná. Nebylo žádné příležitosti, které by se s nadšením neuchopil jakmile mohl 

škodit republice. (…) Tato činnost Přeučilova na hloubku jeho nenávisti proti republice 

ukazuje, že by se byl neštítil nejhrubšího terorismu, jakmile by nastaly vhodné 

podmínky.“134 

 U několika obžalovaných poukazoval Urválek na lítost za jejich činy, kterou před 

soudem projevili. „Obžalovaný Jan Buchal se obhajoval při hlavním přelíčení před 

soudem lidu jako hříšník, který teprve ve vazbě poznal, že jeho činnost byla zločinem 

proti republice a teprve ve vazbě se naučil litovat toho, co učinil.“135 Můžeme 

předpokládat, že kajícné snahy během soudních přelíčení vycházely zejména z velmi 

tvrdých vyšetřovacích metod, kterým byli obžalovaní během vazby vystaveni. Během 

této doby prošli řadou sovětských mučících technik, zejména fyzickým bitím a 

nedostatkem spánku.136 Veškeré snahy o zvrácení tvrdých trestů ale byly marné, 

prokurátor Urválek se je za všech okolností snažil obrátit proti obžalovaným. 

„Obžalovaná Kleinerová se při své protistátní činnosti plně ztotožnila se zločinnou 

koncepcí zrádné zahraniční emigrace, s koncepcí, která za jedinou reálnou možnost 

svržení lidově demokratického zřízení považuje válku. Jestliže pohlédneme po tomto 

vylíčení na Antonii Kleinerovou, která před tento soud předstoupila s kajícným 

prohlášením, že protistátní činnost, kterou prováděla, byla jejím životním omylem a že 

teprve ve vyšetřovací vazbě státní bezpečnosti dospěla k přesvědčení o svém omylu, pak 

její prohlášení musíme posuzovati s krajní zdrženlivostí. My si musíme uvědomit, že 

obžalovaná jako sociální pracovnice v dobách první republiky poznala na každém kroku, 

                                                 
131 NA, f. Nejvyšší soud v Praze, závěrečná řeč prokurátora Josefa Urválka. 
132 NA, f. Nejvyšší soud v Praze, závěrečná řeč prokurátora Josefa Urválka. 
133 František Přeučil (1907 - 1996), před únorem 1948 poslanec za Československou stranu národně 

socialistickou, otec herce Jana Přeučila. 
134 NA, f. Nejvyšší soud v Praze, závěrečná řeč prokurátora Josefa Urválka. 
135 NA, f. Nejvyšší soud v Praze, závěrečná řeč prokurátora Josefa Urválka. 
136 URBANOVÁ, Petra. Politické procesy 50. let. Praha, 2009. Diplomová práce. Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy v Praze, 27-30 
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jak sama řekla, bídu a nouzi, strádání, podvyživené a rachitické děti, rodiny bydlící 

v chatrčích a vyřazených vagonech, ubožáky odkázané na milosrdenství, poznala muže, 

marně hledající práci. A tehdy se nevzbouřilo její svědomí, tehdy nezačala pracovat proti 

řádu, který to všechno působil. A v protistátní činnosti nacházíme jí v době, kdy režim 

lidové demokracie provádí důslednou péči o pracujícího člověka jako první svůj úkol. 

Tyto skutečnosti jsou každému zřejmé. Musely býti zřejmé i Antonii Kleinerové. Jak 

máme potom věřit tomu, že si dosah svých zločinů uvědomila příliš pozdě? Je to jen snaha 

žalované o vyhnutí se plné zodpovědnosti za spáchané zločiny. Žádám však, aby zákon 

plně dopadl na žalovanou.“137 Stejnou taktiku využil i u ostatních výpovědí: „Je nutno 

ještě povšimnout si prohlášení, které Zemínová učinila na konci svého výslechu před 

tímto soudem, v němž svou protistátní činnost odsoudila a varovala každého před 

takovým počínáním. Lze v tomto prohlášení vidět nějaký zásadní obrat v jejím poměru 

k tomuto státu? Mám za to, že nikoliv! Obžalovaná Zemínová prováděla příliš dlouho 

svou rozvratnou činnost namířenou proti základům tohoto státu. Obžalovaná Zemínová 

je zkušenou ženou. Měla dost času, aby nebezpečnost svého počínání i následky, které jí 

hrozí mohla včas rozvážit a žádáme proto, aby její vina dopadla na ni plnou vahou.“138  

O zmírnění rozsudku se snažil během svých výslechů a výpovědí i František 

Přeučil, což dokazuje další Urválkův komentář v závěrečné řeči: „Přeučil doznává při 

hlavním přelíčení svou trestnou činnost. Jeho doznání na rozdíl od jiných obžalovaných 

bylo tak úplné, že někdy jeho výslech působil dojem jako by se obával, aby nemusel býti 

soudem na nic zvláště dotazován. Aby ukázal v největší míře svou dobrou vůli učinit 

doznání v plné míře. Projevil na dotaz svého obhájce lítost nad svou zločinnou činností. 

Tu se klade otázka, jak jeho doznání máme hodnotit? Vyplynula skutečně lítost z jeho 

protistátní činnosti? Přestal býti František Přeučil zavilý nepřítel tak jak ho ukazuje jeho 

rozsáhlá trestná činnost? Mám za to, že nikoliv. František Přeučil byl usvědčen. Byl 

usvědčen z jeho trestných činů na které zákon na ochranu lidově demokratické republiky 

ukládá nejvyšší trest. Obžalovaný se domnívá, že nejúplnější doznání, zmenšuje svou 

vinu. Avšak slavný státní soude jsou doznání, které přichází pozdě, jsou lítosti o jejichž 

upřímnosti máme odůvodněné pochybnosti.“139 

                                                 
137 NA, f. Nejvyšší soud v Praze, závěrečná řeč prokurátora Josefa Urválka. 
138 NA, f. Nejvyšší soud v Praze, závěrečná řeč prokurátora Josefa Urválka. 
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 Urválek ve své závěrečné řeči samozřejmě nevynechal ani obžalované, na které 

byla soustředěna největší pozornost. „Obžalovaná Horáková je zločinnou organizátorkou 

zažalovaného záškodnického spiknutí. Na ní navazují a k ní se sbíhají spoje reakčního 

podzemí ze všech krajů. Sama se snaží rozšířit vliv vedení na co největší počet takových 

skupin. Jestliže nedosáhla v plném rozsahu cíle, který sledovala, totiž vytvořit skutečně 

rozsáhlou pátou kolonu, pak to není zásluhou její, nýbrž proto, že budovatelské úspěchy 

stále více isolují reakční síly, takže nenacházejí oporu v lidu. Jak jsme poznali Horákovou 

při hlav. přelíčení před tímto soudem, zavilým odpůrcem zůstala do dnes.“140  

V hodnocení Záviše Kalandry vyzdvihuje zejména téma trockistů, tedy 

„odpadlíků“ a kritiků komunismu. „Bezzásadovost bandy protistátních spiklenců je 

charakterizována tím, že v ní nechybí ani skupina trockistů, reprezentována v tomto 

procesu obžalovaným Závišem Kalandrou. A na Záviši Kalandrovi můžeme si ověřit 

všechny ty zjevy, které tak charakterizují trockismus, tento vřed na těle dělnické třídy. 

Co je charakteristické pro lidi typu Záviše Kalandry? Cituji jeho vlastní slova: „Mým 

cílem bylo zmařit budování socialismu v Československu.“ Ano, nenávist k socialismu 

jest to, co charakterizuje trockismus.“141 

 Rozsudek byl vynesen 8. černa 1950 a shledával obžalované vinnými za spolčení 

k pokusu o zničení samostatnosti republiky a zničení jejího lidově demokratického 

zřízení ve spolupráci se zahraničními činiteli a za vyzrazení státních tajemství cizí moci, 

čímž spáchali zločin velezrady a vyzvědačství. K trestu smrti byli odsouzeni Milada 

Horáková, Jan Buchal, Oldřich Pecl a Záviš Kalandra. Doživotní trest byl udělen Josefu 

Nestávalovi, Jiřímu Hejdovi, Františku Přeučilovi a Antonii Kleinerové. Ostatní 

obžalovaní dostali tresty vězení od 20 do 28 let.142 Přestože rozsudky byly předem 

domluveny, státní prokuratura se odvolala proti nízkým trestům u osmi obžalovaných, 

kterým nebyl udělen trest smrti. Žádosti nebylo vyhověno a čtyři odsouzení byli 

27. června popraveni na Pankráci.143 

                                                 
140 NA, f. Nejvyšší soud v Praze, závěrečná řeč prokurátora Josefa Urválka. 
141 NA, f. Nejvyšší soud v Praze, závěrečná řeč prokurátora Josefa Urválka. 
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Univerzity Karlovy v Praze, 16-18. 



46 

 

 „K žádnému stranickému ani státnímu úkolu jsem nepřistupoval s motivací 

kariéry, nýbrž se snahou plnit poctivě daný úkol. Po procesu s Horákovou jsem se vrátil 

do Č. Budějovic a vykonával dále funkci krajského prokurátora. Vysloužil jsem si jen 

nenávistné reakce, které vyúsťovaly ve výhružky smrtí v anonymních dopisech,“ 

zhodnotil prokurátor osobní následky tohoto procesu.144 Za svou práci na tomto procesu 

dostal Josef Urválek finanční odměnu 8 000 Kčs, což byla druhá nejvyšší vyplacená 

částka.145 

 

Proces s Williamem Oatisem a spol. 

 Snaha komunistické strany o diskreditaci „západních imperialistů“ způsobila, že 

politické procesy v 50. letech nepostihly pouze občany Československa, ale byly 

zaměřeny i na zahraniční diplomaty nebo novináře. Nebývalý ohlas měl především 

vykonstruovaný proces proti vedoucímu pražské kanceláře tiskové agentury Associated 

Press Williamu Oatisovi. 

 K jeho zatčení v dubnu 1951 došlo na základě provokace Státní bezpečnosti, která 

označila agenturu AP za „centrálu s bohatou špionážní tradicí“ a do Oatisovy kanceláře 

podstrčila kompromitující materiály. Spolu s Oatisem byli zatčeni i jeho tři 

spolupracovníci, konkrétně Tomáš Svoboda, Pavel Woydinek a Petr Münz, kteří 

v agentuře působili jako překladatelé. Po několikatýdenní vazbě, kde poznali metody 

vyšetřovatelů Státní bezpečnosti, potvrdili všichni obvinění, že prováděli špionáž pro 

Spojené státy americké, a podle otázkových protokolů se naučili nazpaměť své výpovědi. 

V nich byli zároveň donuceni označit další špióny, zejména diplomaty amerického 

velvyslanectví, které chtěli komunističtí politici již delší dobu vyhostit ze země. 146 

 Hlavní líčení před Státním soudem, jemuž předsedal JUDr. Jaroslav Novák, se 

uskutečnilo na počátku července téhož roku. Do role hlavního prokurátora byl jmenován 

                                                 
144 Dokument č. 6: Vyjádření bývalého prokurátora J. Urválka k situaci v justici a soudnictví ve 40. a 50. 

letech (15. července 1968). In: VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš 

BABKA. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech: Díl II.. I. Praha: Úřad dokumentace 

a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2004, 76 - 85. ISBN 80-86621-05-7. 
145 Více peněz (10 000 Kč) dostal pouze JUDr. Juraj Vieska, JUDr. Jiří Kepák dostal odměnu 6 000 Kč, 

Ludmila Brožová a Antoní Havelka 5 000 Kč. Stejnou částkou jako Urválek byl odměněn předseda 

soudního senátu JUDr. Karel Trudák. (NA, f. Nejvyšší soud v Praze). 
146 KAPLAN, Karel. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: Barrister & 

Principal, 2001, 105-114. ISBN 80-85947-75-7. 
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Josef Urválek, jehož závěrečná řeč končila slovy: „Marně se připravujete na novou válku, 

marně vydáváte milióny dolarů špiónům a rozvracečům. Vidíte jak den za dnem rostou 

síly socialismu, jak osvobozená lidská práce jako zázrakem mění lidi i krajinu. A běda 

vám, jak se odvážíte největšího zločinu všech dob. Lid našich i vašich krajin, s kterými 

jste nikdy nepočítali, vás smete společně do propasti na věčné časy. A my všichni voláme 

s naším básníkem: ‚Ať tlampač z Wall Streetu vyráží dál svoje smrtonosné skřeky, 

nevysuší to naše řeky! Zpívám si, stoje na stráži, zpívám zpěv míru!‘147“148 

 Rozsudek byl symbolicky vynesen 4. července 1951, tedy v den, kdy se v USA 

slaví nejvýznamnější svátek, Den nezávislosti. William Oatis byl za vyzvídání státního 

tajemství s úmyslem vyzradit ho cizí moci odsouzen na 10 let vězení, ostatní obvinění 

k trestu v rozsahu od 16 do 20 let vězení.149 Tento proces byl ve výkazu činnosti Státního 

soudu za rok 1951 komentován následovně: „Metody americké výzvědné služby, která 

využívá každé příležitosti k provádění špionáže, byly odhaleny ve veřejném procesu proti 

W. Oatisovi a spol., v němž bylo prokázáno, že novinářská činnost nebyla ničím jiným, 

než rouškou zakrývající pravé poslání tohoto ‚novináře‘.“150 

 Mezinárodní ohlas doprovázející tento rozsudek, který zahrnoval jak protesty 

amerických novinářských svazů, Ministerstva zahraničních věcí USA a Kongresu, tak i 

zákaz československého dovozu do Spojených států, donutil komunistický režim 

k vyjednávání o Oatisovo propuštění, ke kterému došlo v květnu 1953.151 

 V souvislosti s odsouzením těchto obviněných proběhl v březnu 1952 proces s 

„dvanáctičlennou bandou amerických špionů a teroristů“.152 V jejím čele stál Josef 

Pavelka, který jako člen špionážní skupiny mimo jiné organizoval přechod přes hranice 

a zastřelil příslušníka Státní bezpečnosti. Tato skupina byla vedena členem západní tajné 

                                                 
147 Vítězslav Nezval: Zpěv míru. 
148 MICHÁLEK, Slavomír. Prípad Oatis.: Československý komunistický režim verzus dopisovateľ 

Associated Press. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, 46-47. ISBN 80-969296-0-7. 
149 MICHÁLEK, Slavomír. Prípad Oatis.: Československý komunistický režim verzus dopisovateľ 

Associated Press. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, 48. ISBN 80-969296-0-7. 
150 Dokument č. 11: Výkazy o činnosti Státního soudu za rok 1951. In: VOREL, Jaroslav a Alena 

ŠIMÁNKOVÁ. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech: Díl I.. Praha: Úřad 

dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003, 150. ISBN 80-86621-03-0. 
151 KAPLAN, Karel. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: Barrister & 

Principal, 2001, 105-114. ISBN 80-85947-75-7. 
152 SVOBODA, Petr. Provokace StB prováděné proti ilegálním skupinám třetího odboje v rámci akce 

Skaut. Provokace jako systém operativní práce StB na příkladu skupiny "Za svobodu" v letech 1948-1951. 

Praha, 2017. Disertační práce. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 94. 
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služby českého původu Vladimírem Komárkem, který měl údajně řídit i protistátní 

činnost v agentuře Associated Press. V souvislosti s tím Pavelka jako svědek vypovídal 

v procesu s Williamem Oatisem, což mělo dokazovat propojení americké špionáže 

s československými teroristy, i když Oatis oba dva zmiňované nikdy nepotkal.153  

Jak do procesu s Oatisem a spol., tak do procesu s Pavelkou a spol. byli zapojeni 

stejní aktéři, tedy Jaroslav Novák jako předseda soudního senátu a Josef Urválek jako 

hlavní prokurátor. „Všechny členy této skupiny, jejímž vůdcem byl Josef Pavelka a 

dalšími členy tlupy syn někdejšího protektorátního ministra Havelka, syn továrníka, 

velkouzenáře a řezníka Hájek, dcera nájemce velkotovárny Štočková, majitel autodílny 

Weber a jiní, spojovala nenávist k lidově demokratickému zřízení, touha po lehkém, 

rozmařilém životě a naděje na válku, od níž si slibovali návrat kapitalismu. Proto se stali 

ochotnými a horlivými služebníky připravovatelů války, amerických imperialistů,“ 

shrnul motivace skupiny komunistický poslanec Václav Pašek na schůzi Národního 

shromáždění.154 Rozsudek vynesený 15. března odsoudil Josefa Pavelku k trestu smrti, 

který byl vykonán v září téhož roku.155 

 

Proces s „protistátním spikleneckým centrem v čele s Rudolfem Slánským“ 

 Posledním politickým monstrprocesem se stal tzv. proces s protistátním 

spikleneckým centrem v čele s Rudolfem Slánským. Nejvýrazněji se od ostatních 

politických procesů lišil mocenským postavením obžalovaných, vedle nejbližšího 

Gottwaldova spolupracovníka a druhého nejvýše postaveného politika země Rudolfa 

Slánského zasáhl i třináct dalších komunistických funkcionářů, většinou náměstků na 

různých ministerstvech.156 

                                                 
153 MICHÁLEK, Slavomír. Prípad Oatis.: Československý komunistický režim verzus dopisovateľ 

Associated Press. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, 24-193. ISBN 80-969296-0-7. 
154 Stenoprotokol 62. schůze NS RČS z 25. 3. 1952. Digitální repozitář Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky: Ústavodárné NS RČS 1946-1948 [online]. [cit. 2018-04]. Dostupné z: 
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Principal, 2001, 124-135. ISBN 80-85947-75-7. 



49 

 

 Hlavních cílů procesu bylo hned několik, všechny ale byly určovány politikou a 

zájmy Sovětského svazu, na jejichž naplňování i v tomto případě dohlíželi poradci 

z Moskvy. Prvním impulsem pro tvorbu procesu byla snaha o nalezení nepřátel přímo 

uvnitř komunistické strany. Tato tendence nebyla po událostech v Jugoslávii, která se pod 

vedením Josipa Tita odvrátila od sovětského bloku, ničím ojedinělým. To dokládají 

například procesy s Lukretinem Patrascanem v Rumunsku, který byl popraven po 

šestiletém věznění v roce 1954, s Władysławem Gomulkou v Polsku, jenž byl po čtyřech 

letech ve vězení v roce 1955 nakonec propuštěn, ale zejména proces s maďarským 

ministrem zahraničních věcí László Rajkem v roce 1949, který byl odsouzen k trestu 

smrti.157 Československý proces se v tomto porovnání stal počtem odsouzených na smrt 

nejrozsáhlejším. 

 Dalším významným motivem, který naplňoval principy sovětské zahraniční 

politiky, byl motiv antisemitský. Moskva se zaměřením na obžalované židovského 

původu snažila deklarovat svou novou protiizraelskou politiku, a tím si naklonit arabské 

státy na Středním východě. V neposlední řadě měl být také nalezen symbolický viník 

československého ekonomického úpadku, proto byli obvinění nařčeni i z hospodářské 

sabotáže. V obžalobě nechyběly ani už v té době standartní body politických procesů jako 

špionáž a spolupráce s mezinárodním imperialismem. 

 Koncepce celého procesu, jehož příprava trvala přes dva roky, se několikrát 

upravovala. Prvním zatčeným se stal v říjnu roku 1950 Otto Šling, krajský politický 

tajemník KSČ v Brně, kterého následovaly desítky dalších komunistických funkcionářů. 

Na počátku roku 1951 jich ve vězení bylo už kolem padesáti. V prvním návrhu scénáře 

procesu figurovala mezi hlavními obviněnými vedle Šlinga i Marie Švermová, bývalá 

členka předsednictva ústředního výboru KSČ. Sovětští poradci ale nebyli se strůjci 

údajného pokusu o převrat spokojeni, z jejich pohledu se jednalo o málo reprezentativní 

a významné politiky strany. Příhodným podnětem pro změnu celého směřování procesu 
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se stal fakt, že zhruba od března 1951 začali vyslýchaní politici zmiňovat v negativních 

konotacích i jméno generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského.158 

 Rudolf Slánský se narodil v roce 1901 na Plzeňsku. Po krátkém působení 

v sociální demokracii se stal jedním ze zakládajících členů Komunistické strany 

Československa. S Klementem Gottwaldem a Václavem Kopeckým se seznámil 

v Ostravě, kde působil od roku 1926 jako krajský tajemník KSČ. Po několika letech se 

vypracoval na člena ústředního výboru strany a stranického tajemníka v Praze. Ještě před 

začátkem 2. světové války odešel do Moskvy, kde se dále angažoval ve vedení 

komunistické strany a s Janem Švermou spoluorganizoval vojenský nábor Čechoslováků. 

V roce 1944 odjel do centra Slovenského národního povstání, Banské Bystrice, aby se 

zapojil do Rady na obranu Slovenska. Po neúspěchu povstalecká skupina spolu se 

Slánským ustoupila do hor, ve kterých se skrývala až do příjezdu Rudé armády. Během 

této doby zemřel Jan Šverma, za jehož smrt byl později Slánský před soudem také viněn. 

Zpátky do Prahy se vrátil v květnu 1945 v pozici generálního tajemníka komunistické 

strany. V této funkci určoval hlavní politickou linii KSČ, zejména po únoru 1948, kdy 

jako nejbližší Gottwaldův spolupracovník pomáhal vytvářet mechanismy politických 

procesů. Z postu předsedy bezpečností komise ústředního výboru KSČ spolurozhodoval 

o trestech smrti vyřčených právě v těchto procesech, a zároveň mu fakticky podléhala 

Státní bezpečnost. 

Ještě v červenci roku 1951 byl Slánský k padesátinám vyznamenán Řádem 

socialismu159, už na zářijovém zasedání ústředního výboru byl ale prezidentem kritizován 

za chyby ve výkonu své funkce, což si vynutilo jeho kajícná prohlášení a předznamenalo 

politikův pád. V listopadu téhož roku byl Rudolf Slánský zatčen Státní bezpečností a 

převezen do ruzyňské věznice.160 

 Ve chvíli, kdy se finálně ustanovila nová politická koncepce procesu, stačilo už 

jen doplnit „spiklenecké centrum v čele s Rudolfem Slánským“ o politiky vyhovující této 

koncepci. Nejdéle byl v té době ve vazbě bývalý náměstek ministra zahraničního obchodu 
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Evžen Löbl, a to už od listopadu 1949. Do procesu byl zařazen již zmiňovaný Otto Šling, 

zatčen už v říjnu 1950. Na počátku dalšího roku, tedy ještě před změnou politické 

koncepce procesu, byli zatčeni Vladimír Clementis, ministr zahraničních věcí, Bedřich 

Reicin, náměstek ministra národní obrany, Karel Šváb, bratr Marie Švermové, náměstek 

ministra národní bezpečnosti, který ještě v roce 1950 proces proti „vnitřnímu nepříteli“ 

spoluorganizoval, a Artur London, náměstek ministra zahraničních věcí. Po zásahu 

sovětských poradců a následné změně hlavní politické linie procesu byli do konce roku 

1951 a na počátku roku 1952 zatčeni Bedřich Geminder, vedoucí mezinárodního oddělení 

sekretariátu ÚV KSČ, Otto Fischl, náměstek ministra financí, Vavro Hajdů, náměstek 

ministra zahraničních věcí, Ludvík Frejka, přednosta národohospodářského odboru 

Kanceláře prezidenta republiky a Rudolf Margolius, náměstek ministra zahraničního 

obchodu. Na počátku léta k nim přibyli Slánského zástupce Josef Frank a redaktor 

Rudého práva André Simone. Důkladný výběr obžalovaných dokazuje nejen fakt, že 

většina před svým zatčením zastávala vysoké stranické a politické pozice, zároveň byla 

většina z nich židovského původu. 

 Každý z této skupiny prožíval své věznění jinak, ale zároveň velmi podobně. 

Někteří byli přesvědčeni, že v případě jejich zatčení došlo k pouhému omylu, který se 

brzy vysvětlí, a oni budou zase propuštěni na svobodu. Jiní formulovali smyšlená a 

nepravdivá doznání jako důkaz loajality straně. Zbylí, kteří se podíleli na výrobě 

politických procesů nebo byli seznámeni s jejich sovětskými předlohami, si dříve či 

později uvědomili, že své utrpení během věznění zkrátí pouze spoluprací 

s vyšetřovateli.161 

 Svědectví o tom, jak to probíhalo během ruzyňské vyšetřovací vazby, sepsal 

Evžen Löbl ve svých pamětech. „Ačkoli se vězení ztotožňuje se ‚sezením‘, zakázali mi 

sednout si. Při vyšetřování jsem musel stát, ale sednout jsem si nesměl ani v cele. 

Vyšetřování trvalo průměrně šestnáct hodin denně a přestávka byla asi dvouhodinová. 

Celkem jsem tedy musel stát nebo ‚pochodovat‘ průměrně osmnáct hodin. Čili ke spánku 

zbývalo šest hodin. (…) Každých deset minut zabušil dozorce na dveře cely. Hned jsem 

se musel postavit do pozoru a hlásit: ‚Vyšetřovanec číslo čtrnáct – sedmdesát tři hlásí: 

stav jeden vyšetřovanec - všechno v pořádku.‘ (…) A tak mě třicetkrát čtyřicetkrát za noc 
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budili z hlubokého spánku. Někdy, když jsem neslyšel ani hlasité bušení, otevřel dozorce 

dveře a probudil mě kopnutím. (…) Taková kombinace věčného hladu, buzení 

z hlubokého spánku, celodenní stání nebo chození v těsných, tvrdých kožených 

bačkorách – to všechno způsobovalo nevýslovná muka. Po dvou třech týdnech jsem měl 

oteklé nohy, všechny části pokožky byly strašně citlivé na sebemenší dotek. Mytí se stalo 

hrozným utrpením, každý krok byl provázen bolestmi. Výslech – střídali se při něm tři 

referenti – se skládal z nekonečného proudu urážek, ponižování a vyhrožování. (…) 

Největší bolesti jsem pociťoval, když jsem si lehl. Náhlá změna tlaku na nohy 

způsobovala tak šílené bolesti, že jsem obvykle až křičel. Ale ani večer, ani noc nebyly 

vykoupením. Pravidelné buzení a hlášení jen zvětšovalo bolesti a nervové napětí. K tomu 

je nutno představit si atmosféru, v níž jsme byli. Každou chvíli bylo slyšet, jak táhnou 

bezvládné tělo, nebo se ozývaly zoufalé výkřiky týraných mužů a žen.“ 

 Další části knihy se věnují psychickému stavu vězněných. „Surovost dozorců a 

vědomí absolutní neviny a bezmocnosti – a snad ze všeho nejhorší vědomí, že jsem se 

stal obětí vlastní strany, pro kterou jsem žil a jíž jsem věnoval všechno, co jsem měl. 

Přitom vězeň neviděl východisko. Neměl jsem ani usnesení státního prokurátora, že se na 

mne uvaluje vazba a že se mohu do 24 hodin odvolat. Toto usnesení mně doručil po 

tříletém vězení, těsně před soudem. (…) Jediné východisko byla sebevražda. Jenže to se 

sotva komu podařilo. Dozor, zvláště pokud šlo o ‚prominenty‘, byl neobyčejně důkladný. 

Pokusil jsem se o sebevraždu tak, že jsem si rozkousal prsty a do ran nasypal špínu. Rány 

hnisaly, bolely – ale nic víc. I London mi vyprávěl, že se pokusil o sebevraždu. (…) Vězně 

nepřemlouvají jen vyšetřovací orgány, aby se přiznal. Přemlouval jsem se sám. Jaký to 

má smysl dát se zničit? Odsoudí mě přece stejně, ať se přiznám, neb nepřiznám.“ 

 Dále Löbl popisuje specifika výslechu obžalovaných v politických procesech, 

která dokazují „přínos“ promyšlených a vyzkoušených postupů sovětských poradců. 

„Třebaže jsem se velice bál, že mě ztlučou, neuhodili mě ani jednou. Za celou dobu jsem 

dostal jenom jeden pohlavek. Od viceministra Švába, kterého pak zároveň se mnou 

soudili. (…) Bít a fyzicky týrat se má zásadně pouze tehdy, hrozí-li nebezpečí ze 

zpoždění. Když například chytí agenta, je nutno dostat z něho ihned všechny styky, aby 

bezpečnostní orgány mohly zasáhnout dřív, než se agentovi společníci dovtípí, že ho 

chytili. Tu je nutno nasadit takové dávky fyzického týrání, které zlomí odpor hned. 

Později jsem měl ve vězení příležitost mluvit s vězni, kteří byli podrobeni takové 
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proceduře. Kromě klasického bití se používalo ledových sprch, drcení genitálií, 

zavazování hlavy do mokrého hadru; když prosychal a přitom se stahoval, působilo to 

šílené bolesti hlavy. To všechno se odehrávalo za nepřetržitého výslechu ve dne v noci. 

Nikdo z těch, s nimiž jsem mluvil, neodolal déle než dva dny. V těchto případech vůbec 

nezáleželo na tom, zda vyšetřovanci později své výpovědi odvolali. Úplně jinou metodu 

je nutno použít při přípravě politických procesů. Zde musí mít záruku, že se obžalovaní 

budou do posledního písmene držet přiznání. Nelze riskovat, aby ve veřejném procesu 

někdo své přiznání odvolal. Tady, samozřejmě, nemá smysl donutit k výpovědi bitím. 

Bolesti pominou a výpověď se odvolá. Tady je nutno vyšetřovance ‚zlomit‘, je nutno 

zpracovat ho tak, že se neodváží odvolat své přiznání, i kdyby ho k tomu vyzval sám 

prokurátor.“162 

 Rudolf Slánský se během kruté vazby nejdříve snažil všechna obvinění popírat. 

Aby se situace změnila, byl k němu na celu umístěn informátor StB Bohdan Benda, 

odsouzen (se souhlasem právě Slánského) již v roce 1948 za kontakt s politiky 

z Jugoslávie. I přes to Slánský přiznával během výslechů pouze bezvýznamné politické 

přešlapy a odmítal myšlenku žaloby, že byl vůdcem protistátního spiknutí. Reakce 

vyšetřovatelů na sebe nenechala dlouho čekat a podmínky vazby se stále zhoršovaly, což 

vedlo ke Slánského neúspěšnému pokusu o sebevraždu v lednu 1952. Poté už jeho 

odhodlání nebylo tak silné, aby dokázal vzdorovat. Ke všem bodům obžaloby se přiznal 

v září, od té doby až do začátku procesu absolvoval především udržovací výslechy, na 

kterých se učil nazpaměť své odpovědi u soudu. Podobný osud potkal i ostatních třináct 

odsouzených.163 

 Svůj úhel pohledu té doby popsal Josef Urválek v roce 1956: „Vyšetřující 

orgánové, kteří vyslýchali jednotlivé z obviněných, hovořili s námi, prokurátory, o tom, 

jak se obvinění chovají, jak na otázky reagují, jaký průběh jejich výslechu před soudem 

je možno očekávat. Přitom všem nikdy se nezmínili ani náznakem, že bylo použito 

nějakých nezákonných metod při jejich výsleších a že byli v počátečních stádiích 

                                                 
162 HOHL, Ondřej. Odkaz politických procesů 50. let v Československu na stránkách vybraných periodik 

v podmínkách obnovující se svobody slova během Pražského jara 1968. Praha, 2007. Diplomová práce. 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, 138-139. 
163 KAPLAN, Karel. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: Barrister & 

Principal, 2001, 124-135. ISBN 80-85947-75-7. 
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vyšetřovaní k výpovědi donucováni. Naopak, bylo zdůrazňováno, že průběh vyšetřování 

byl zcela legální.“164 

 V té době už byli vybráni i ostatní aktéři procesu. Pod přísnou kontrolou 

politického vedení, členů Státní bezpečnosti a sovětských poradců byli vybráni jak soudci 

a prokurátoři, tak i svědci, advokáti obžalovaných a autoři znaleckých posudků.165 

O počtu prokurátorů rozhodovali sovětští poradci. Podle svědectví jednoho 

z vyšetřovatelů StB, Bohumila Doubka, prokurátory vybíral konkrétně Antonín Prchal, 

velitel Státní bezpečnosti a náměstek ministra národní bezpečnosti. „O Urválkovi říkal, 

že ho navrhnul Moučka166, který znal více prokurátorů a svůj návrh na Urválka 

zdůvodňoval tím, že Urválek pracoval v procesu s Horákovou, že má praxi ve vedení 

procesů a že bezpodmínečně vyhovuje požadavkům bezpečnosti,“ popsal Doubek svůj 

rozhovor s Prchalem. Urválek ke svému jmenování prokurátorem v září 1952 dodal: 

„K přípravnému procesu jsem byl povolán krátkou dobu před jeho počátkem. S. Bacílek, 

tehdy člen politického byra ÚV KSČ a ministr národní bezpečnosti, mi sdělil, že jsem byl 

pověřen odpovědným úkolem prokurátora v procesu se Slánským, že je to pro mne velká 

čest, projev důvěry strany, že vyšetřování provádí nejlepší kádry, které má strana 

v bezpečnosti za pomoci zkušených sovětských poradců, že proces řídí strana a osobně 

soudruh Gottwald.“167 K možnosti odmítnout roli prokurátora v tomto procesu se později 

vyjádřil Václav Aleš: „No, to sice teoreticky možné bylo, ale fakticky by to znamenalo 

posadit se na lavici obžalovaných vedle nich.“168 

 Dalšími prokurátory byli po měsíci jmenováni již zmíněný náměstek generálního 

prokurátora Václav Aleš a prokurátoři Státní prokuratury Miloslav Kolaja s Františkem 

Antlem. Josef Urválek byl následně oficiálně zvolen hlavním prokurátorem případu, 

i když jeho vedoucí pozice vyplývala z jeho dřívějšího zapojení se do případu. 

O Urválkově vhodnosti pro tuto funkci existovaly mezi prokurátory podle Doubka jisté 

pochybnosti. „Nevím již také přesně, co bylo příčinou toho, že bylo uvažováno již 

                                                 
164 NA, Státní prokuratura, rozhovor s Josefem Urválkem na ÚV KSČ ze 16. srpna 1956. 
165 KAPLAN, Karel. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: Barrister & 
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v plném chodu příprav na proces o tom, že by ve funkci vedoucího prokurátora měl být 

změněn Urválek Alešem. Myslím, že to bylo proto, že Urválek měl přece jen nějaké 

výhrady k určitým formulacím v protokolech, zatímco Aleš se vším souhlasil, a že bylo 

zjištěno, že Antl a Kolaja ve svých rozhovorech se domlouvají o tom, že budou bojkotovat 

některá Urválkova opatření, zatímco k Alešovi vyjadřovali naprostou důvěru.“ I když 

Urválek v 50. letech v rámci prvních rehabilitací procesu se Slánským uvedl, že hlavním 

prokurátorem ho ministr Bacílek označil již během prvních schůzek, v průběhu dalšího, 

důkladnějšího prošetřování (v roce 1968 tzv. Pillerovou komisí) toto vyjádření upravil: 

„Nebyl jsem také k procesu povolán jako ‚vedoucí‘ prokurátor, nýbrž jako jeden ze čtyř 

prokurátorů, a teprve krátce před započetím procesu mi bylo sděleno Doubkem, že bylo 

rozhodnuto, že mám podepsat a přednést obžalobu a závěrečnou řeč. Tak jsem se stal 

‚vedoucím‘ prokurátorem. V souvislosti s obžalobou a závěrečnou řečí bylo mé jméno 

uváděno v tisku, a proto jsem se stal nyní terčem útoků.“169 Dále ke svému postavení mezi 

ostatními prokurátory dodává: „U procesu jsem tedy nebyl nějakým řídícím činitelem 

mezi prokurátory a nedával jsem jim žádné příkazy nebo pokyny. Neodpovídalo by to ani 

mému služebnímu postavení.“170 

O práci a úkolech prokurátorů vypověděl Doubek následující: „Když přišli 

prokurátoři pracovat do Ruzyně, měl s nimi rozhovor poradce Alexej, který jim vysvětlil 

úlohu poradců v případu, význam případu, upozornil je na to, že případ je dobře 

zpracován a jejich úkolem je, aby se řídili přesně protokoly sepsanými vyšetřováním, 

protože protokoly byly schváleny nejvyššími místy. (…) Ke své práci dostali prokurátoři 

soudní protokoly obviněných i svědků i všechen dokumentační materiál, právě tak jako 

soudci. Podsvazky nedostali. (…) Nepamatuji se, že by žádali nějaké změny nebo měli 

proti nějakým formulacím námitky, až na Urválka, který také jediný chodil 

k výslechům.“171 Tuto informaci ale Urválek později vyvrátil: „Prokurátoři s obviněnými 

před uzavřením vyšetřování nehovořili. V té době bylo pravidlem, že ve státně 

                                                 
169 Dokument č. 6: Vyjádření bývalého prokurátora J. Urválka k situaci v justici a soudnictví ve 40. a 50. 

letech (15. července 1968). In: VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš 

BABKA. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech: Díl II.. I. Praha: Úřad dokumentace 
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bezpečnostních věcech prokurátoři hovořili s obviněnými až po úplném ukončení 

vyšetřování. V této věci se prokurátoři zúčastnili teprve publikace žaloby, pokud jde o 

Slánského, žádal jsem abych se mohl zúčastnil výslechu, avšak bylo to odmítnuto, 

protože prý by to rušilo vyšetřování.“172 Dále o své práci před procesem dodal: „Již 

v době příchodu do Ruzyně byl výslech obviněných v tom stadiu, že plně doznávali svou 

trestní činnost a jednalo se již o upřesnění jejich formulací a tom, které části jejich 

výpovědi mají být zahrnuty do koncepčního tzv. soudního protokolu.“173 

Hierarchie pracovníků byla podle Karla Kaplana jasná – „českoslovenští 

vyšetřovatelé se řídili pokyny poradců a vedoucí funkcionáři, soudci a prokurátoři 

přijímali výsledky jejich činnosti,“ a Kaplan také dodává své hodnocení: „Tato slepá 

podřízenost poradcům a Moskvě však nesnímá ani nezmenšuje prvořadou a plnou 

odpovědnost československých činitelů, kteří se na přípravě procesu podíleli.“174 Tento 

systém potvrdil i prokurátor Aleš: „Rozhodně nešlo při činnosti prokurátorů v procesu se 

Slánským o dozor prokuratury na činnost orgánů vyšetřování, nýbrž o dozor těchto 

orgánů na prokurátory.“175 

 Prokurátoři společně nejen pracovali, ale také bydleli. „Ubytováni jsme byli ve 

vile poblíž vily s. Raise.176 Zpočátku nám byl dán orgán, který s námi chodil, 

s odůvodněním, že je to naše ostraha. Byla to práce v izolaci,“ popsal Václav Aleš.177 

To dokládá i vyšetřovatel Doubek: „Ještě chci podotknout, že při závěrečných pracech na 

případu byla tuhá konspirace a kontrola toho, že se nedostane nic ven, ještě zesílena. 

Rovněž byli prověřováni všichni, kteří byli do případu v jeho závěru zapojováni. Tak 

např. prokurátoři byli ubytováni společně vždy po dvou. Domů na počátku nesměli, 

myslím, dojíždět, ale to nevím přesně. Do bytů, kde byli umístěni, bylo na radu ss. 

poradců vmontováno odposlechové zařízení, kterým bylo kontrolováno, jak na případ 

                                                 
172 NA, Státní prokuratura, rozhovor s Josefem Urválkem na ÚV KSČ ze 16. srpna 1956. 
173 NA, Státní prokuratura, rozhovor s Josefem Urválkem na ÚV KSČ ze 16. srpna 1956. 
174 KAPLAN, Karel. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: Barrister & 

Principal, 2001, 124-135. ISBN 80-85947-75-7. 
175 Dokument č. 8: Žádost ministra vnitra R. Baráka o informace k vyšetřování kontrarevolučních činů a 

odpověď náměstka gen. prokurátora V. Aleše (29. září 1956). In: VOREL, Jaroslav a Alena 

ŠIMÁNKOVÁ. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech: Díl I.. Praha: Úřad 

dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003, 119-122. ISBN 80-86621-03-0. 
176 Štefan Rais, v té době ministr spravedlnosti. 
177 Dokument č. 8: Žádost ministra vnitra R. Baráka o informace k vyšetřování kontrarevolučních činů a 

odpověď náměstka gen. prokurátora V. Aleše (29. září 1956). In: VOREL, Jaroslav a Alena 

ŠIMÁNKOVÁ. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech: Díl I.. Praha: Úřad 

dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003, 119-122. ISBN 80-86621-03-0. 



57 

 

reagují, a hlavně jestli nemají nedůvěru, aby bylo možno včas udělat patřičná opatření. 

Jejich rozhovory v bytech byly přepisovány denně na stroji a dostával je náměstek Prchal, 

který mně je posílal pro informaci.“ Bohumil Doubek zároveň přiznal, že kromě této 

kontroly loajality prokurátorů existovaly ještě další mechanismy, a to na příklad 

spolupráce Václava Aleše v roli informátora Státní bezpečnosti. Hlášení o pohybu 

prokurátorů podával řidič automobilu, který jim byl přidělen Ministerstvem národní 

bezpečnosti.178 

 Ani ne měsíc před začátkem procesu, tedy na konci října 1952, byli vybráni 

soudci. Profesionální soudce reprezentovali JUDr. Jaroslav Novák, předseda senátu, 

František Stýblo a brig. gen. JUDr. Jiří Štella, soudce z lidu pak Václav Jareš a František 

Doušek. Proces s tzv. spikleneckým protistátním centrem v čele s Rudolfem Slánským, 

před kterým u Státního soudu v Praze na Pankráci stanulo čtrnáct obžalovaných, proběhl 

od 20. do 27. listopadu 1952.179 „Rodinám obžalovaných nebylo konání tohoto procesu 

oznámeno. Teprve z novin nebo rozhlasu se dozvědí, že právě toho dne byl zahájen 

proces s jejich otcem, manželem, bratrem nebo synem. Nikdo neviděl jaktěživ něco 

podobného,“ komentoval komunistický systém politických procesů obžalovaný Artur 

London.180 

Sepsáním první verze žaloby byl původně pověřen právě Bohumil Doubek. S jeho 

dvěma návrhy ale nebyli sovětští poradci spokojeni, proto se Alexej Besčasnov a Boris 

Jesikov rozhodli napsat žalobu, která byla poté přeložena do češtiny, sami. Následně byla 

schválena prokurátory, komisí komunistické strany, která se skládala z ministrů Bacílka, 

Čepičky, Kopeckého a Raise, a nakonec prezidentem Gottwaldem. Během toho došlo jen 

k dílčím změnám a přiostření některých formulací.181 Urválek ke zpracování žaloby 

vypověděl: „Z počátku nebylo jasné, kdo bude vypracovávat žalobu, zda prokuratura 

nebo bezpečnost. S. Doubek mě pak sdělil, že podle sovětských zvyklostí vypracuje 

žalobu bezpečnost. Při závěru vyšetřování pak také skutečně několik dní a nocí 

vypracovával koncept žaloby. Dal nám ji k připomínkám a společně jsme žalobu 
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projednávali. Tento koncept žaloby neměl ještě tak vyhrocený antisemitský charakter 

jako konečné její znění. Vím, že tento koncept schválen nebyl a byl vypracován koncept 

nový, který pak byl projednáván před komisí politbyra za účasti mé, s. Alexejeva a 

myslím také Prchala a Doubka. Po určitých úpravách byla žaloba schválena. Poukazoval 

jsem na to, že žaloba poukazuje v jednom bodě, který se právě týká spojení se sionismem 

na materiál, který jsem dosud neviděl. Nevím, zda to byla výpověď nebo dokument. 

Soudruzi z bezpečnosti mě ujišťovali, že tento materiál k dispozici je a s. Čepička na to 

reagoval v tom smyslu, že prokurátoři mají pořád nějaké starosti, a že přece prokurátoři 

žalují a že je věcí soudu, aby správnost žaloby posoudil.“182 

V žalobě se vyskytly ty nejhorší trestné činy jako velezrada, špionážní činnost, 

vyzrazení státního tajemství ve spojení s cizí moci, zneužití úředního postavení, 

hospodářská sabotáž a s ní související maření a stěžování plnění jednotného 

hospodářského plánu.183 Doslova hlavní prokurátor Urválek v žalobě viní bývalé 

komunistické funkcionáře, že „jako trockisticko-titovští, sionističtí, buržoazně 

nacionalističtí zrádci a nepřátelé československého lidu, lidově demokratického zřízení a 

socialismu vytvořili ve službách amerických imperialistů a řízeni nepřátelskými 

západními rozvědkami protistátní spiklenecké centrum, podkopávali lidově demokratické 

zřízení, mařili budování socialismu, poškozovali národní hospodářství, prováděli 

špionážní činnost, oslabovali jednotu československého lidu a obranyschopnost 

republiky, aby ji odtrhli od pevného spojenectví a přátelství se Sovětským svazem, aby 

likvidovali v Československu lidově demokratický řád, obnovili kapitalismus, znovu 

zavlekli naši republiku do tábora imperialismu a zničili její samostatnost a nezávislost.“184 

 Po skoro třech hodinách zakončil Urválek žalobu těmito slovy: „Zákeřnost a 

nebezpečnost útoků na svobodu, svrchovanost a nezávislost vlasti, osnovaného těmito 

zločinci, je o to větší, že zneužili svého členství v Komunistické straně Československa, 

že zneužili důvěry rodné strany našeho pracujícího lidu, zneužili svých vysokých funkcí, 

které jim byly svěřeny, a spojili se s našimi nejzavilejšími nepřáteli, americkými 

imperialisty a jejich přisluhovači, aby naši vlast znovu uvrhli do otroctví kapitalismu. 
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Tuto svou zločinnou činnost mohli spiklenci provádět jen tak, že navenek předstírali 

souhlas s programem a politikou komunistické strany a rafinovaně se maskovali, aby 

nebyli odhaleni. Ještě v době, kdy první příslušníci protistátního spikleneckého centra 

byli již odhaleni a uvězněni, pokoušel se Rudolf Slánský odvrátit pozornost od sebe jako 

hlavy spiknutí a předstíral, že sám měl být obětí rozvratné činnosti Šlinga, Švermové a 

druhých. Avšak přestože se podařilo spiklencům v čele se Slánským vybudovat 

významné postavení v orgánech strany a státu, z nichž mohli nebezpečně ohrožovat 

republiku, její lidově demokratické zřízení a socialistickou výstavbu, nepodařilo se jim, 

tak jako Titovi v Jugoslávii, ovládnout vrcholné orgány strany a státu, uchvátit moc a tím 

uskutečnit své zločinné cíle. Díky obezřetnosti, prozíravosti a rozhodnosti vůdce 

československého lidu, soudruha Klementa Gottwalda, díky nerozborné jednotě a 

semknutí ústředního výboru KSČ kolem soudruha Klementa Gottwalda, díky neochvějné 

věrnosti a oddanosti veškerého československého lidu straně, vládě a soudruhu Klementu 

Gottwaldovi, díky nezdolné věrnosti našich národů Sovětskému svazu bylo spiknutí 

rozdrceno a úklady zločinců zmařeny. (…) Orgány Státní bezpečnosti, věrny lidu, vládě, 

KSČ a soudruhu Klementu Gottwaldovi zadržely včas zločinnou ruku spiklenců. Škody, 

které spiklenci způsobili republice, lidu a budování socialismu, jsou veliké. Avšak přes 

všechny tyto škody československý lid pod vedením své komunistické strany a presidenta 

republiky Klementa Gottwalda úspěšně s bratrskou pomocí Sovětského svazu pokračuje 

ve výstavbě socialismu.“185  

 V následujících dnech probíhaly před soudem výpovědi obviněných a svědků. 

Artur London, jeden z nich, popsal atmosféru během čekání na své vystoupení před 

soudem ve své knize Doznání. Obžalovaní si ve volných chvílích opakovaly odpovědi, 

které se ve vazbě naučili a které jsou od nich očekávány. „Vím tedy nazpaměť, kdy přesně 

mě přeruší prokurátor a předseda senátu a jaké budou jejich otázky.“186 A dodává 

hodnocení jejich viny: „Prokurátoři a soudci se nemohou vymlouvat a skrývat za naše 

doznání, protože se sami naučili nazpaměť scénář sovětských poradců a lidí z Ruzyně – 

stejně jako my. Vědí tedy, že jde o frašku. Ale spolupracují na ní. Nejen tím, že nás nutí, 

abychom řekli, že zákonné záruky byly dodrženy, ač je sami porušili, nýbrž především 
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tím, že se neustále chovají jako přisluhovači lži.“187 To potvrdil i vyšetřovatel Bohumil 

Doubek: „Že se obvinění i svědci učí své výpovědi zpaměti, věděli všichni, protože to 

jsme před nimi netajili, a také to věděli podle toho, že jim při procesu odpovídali přesně 

podle protokolů. Sami to nazývali dobrou přípravou procesu. S předsedou senátu 

Novákem si rozdělili a určili, kdo položí kterou otázku, a ve svých protokolech si to 

označili barevnými tužkami. Také si sami mezi sebou určili postup využití 

dokumentačního materiálu.“188 Prokurátor Václav Aleš sice tento fakt přiznal, na druhou 

stranu odmítl svou vinu se slovy „odpovědnost přece nese ten, kdo scénář napsal a 

režíroval.“189 Josef Urválek svou vinu popřel: „Nevěděli jsme, že obvinění jsou nuceni 

učit se zpaměti svým výpovědím. Části jejich výpovědí byly frázovité. Bylo však možno 

při procesu z naší strany tomu zabránit? Mohlo to stačit k tomu, abychom pochybovali o 

‚faktech‘, která doznávali? Vysvětlení pro nás bylo v tom, že si uvědomovali hloubku 

svých zločinů, že je charakterizují před soudem a veškerým lidem způsobem, jaký byl 

tehdy obvyklý v celé straně, a že se tak snaží dosáhnout shovívavého posouzení své 

viny.“190 

 Artur London ve své knize podrobně popsal celý průběh hlavního soudního líčení, 

a to jak momenty ze soudní síně, tak mimo ni. „Šling je z nás nejuvolněnější. Když mě 

spatřil, pozdravil mě s úsměvem a vždycky, když jde okolo mě, dává mi přátelská 

znamení. Kdyby byl za ta dvě léta ve vězení tolik nezhubl, byl by z nás tím, který si zůstal 

nejvíc podobný. V průběhu své výpovědi gestikulující Šling nebude mít dost času, aby 

zachytil kalhoty – příliš velké vzhledem k jeho vyhublosti, které mu spadnou na zem. 

Komický pohled na našeho přítele ve spodcích v nás vyvolá homérský, hysterický smích. 

Sám náš přítel Šling propukne v smích první, když si natahuje kalhoty, a jen s námahou 

pokračuje ve výpovědi. Clementis je jedním z těch, kteří se smějí nejvíc. Marně snaží 

uklidnit se a svírá lulku mezi zuby, div ji nepřekousne. Slánský se směje, až mu tekou 

slzy… a celé tělo se mu otřásá. Jediný, kdo zachová neochvějný klid, je Geminder. Smích 

se zmocňuje přítomných a členů soudního dvora. Prokurátor skrývá obličej za široce 
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rozevřené noviny. Členové senátu sklánějí hlavy ke svým spisům. Dozorci kuckají, 

snažíce se potlačit smích. Tento smích, k němuž byla nehoda, která potrefila našeho 

kamaráda, jen záminkou, umožňuje kolektivní uvolnění hercům hrozné tragédie, která se 

odehrává.“191 

Každý den se scházela komise složená z představitelů ústředního výboru strany, 

Státního soudu a Státní prokuratury a ministerstva spravedlnosti, která hodnotila 

dosavadní průběh a konzultovala scénář následujících dní. Celý proces proběhl z pohledu 

představitelů politické moci bez nejmenších potíží. Obžalovaní vypovídali tak, jak jim 

bylo nařízeno, proces byl pro náležitý propagandistický dopad vysílán rozhlasem.192 

„U hlavního líčení jsem kladl otázky tak, jak byly v protokole uvedeny. To nám bylo 

Doubkem uloženo, neodchylovat se od otázek, ani jejich pořadí, jinak že bychom ohrozili 

proces. S. Kolaja se odchýlil a bylo mu to Doubkem vytýkáno,“ potvrdil roli prokurátorů 

Václav Aleš.193 Sehranost všech aktérů procesu komentoval i Urválek: „Hlavní líčení 

proběhlo bez zvláštních příhod, tak, jak bylo připraveno. Obvinění vypovídali naprosto 

klidně, rozvážně, někdy počínali odpovídat ještě dříve, než prokurátor skončil otázku. 

Působili dojmem lidí, kteří jsou v dobré tělesné i duševní kondici. Doubek a Košťál měli 

velké obavy, zda Slánský bude vypovídat podle protokolů a měli velikou radost, když 

Slánský odpověděl, že se cítí vinen a setrval na své výpovědi.“194 

 Hlavní prokurátor Urválek během procesu pracoval na své závěrečné řeči. 

„Závěrečnou řeč jsem si připravoval již v průběhu studia spisového materiálu. Měl jsem 

prostudovány závěrečné řeči z procesu proti trockistům i z procesu proti Rajkovi. 

Konečné znění bylo možno vypracovat po politickém schválení žaloby, protože žaloba 

stanovila základní politická hlediska. Tím se stalo, že závěrečnou řeč bylo nutno 

vypracovat až v průběhu procesu. Proto také po výslechu Slánského a Gemindera jsem 

se již hlavního líčení nezúčastnil a pracoval na závěrečné řeči. Při tom mi pomáhal pokud 

jde o přesnost formulací a stylistickou vybroušenost a údernost s. Rais, tehdy ministr 
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spravedlnosti. Závěrečná řeč byla pak předložena členům komise a projednána za 

přítomnosti mé a s. Raise na poradě. Soudruh Čepička tehdy navrhoval poněkud jinou 

koncepci, což však nebylo přijato pro krátkost času, měl námitku, že závěrečná řeč je 

v některých bodech slabší než žaloba, poukázal jsem však na to, že v závěrečné řeči mohu 

vycházet jen z materiálu, který soud při hlavním líčení projednal. V závěrečné řeči tak 

jsem se jasně distancoval od jakéhokoliv podezření, že proces je projevem antisemitismu 

u nás. Závěrečná řeč byla schválena komisí a na telefonický dotaz s. Bacílka také 

s. Gottwald se o závěrečné řeči vyslovil pochvalně,“ popsal přípravy a proces schvalování 

hlavní prokurátor.195 

Závěrečná řeč končila slovy: „Občané soudci, ve jménu našich národů, proti 

jejichž svobodě a štěstí zločinci povstali, ve jménu míru, proti němuž se hanebně spikli, 

žádám pro všechny obviněné trest smrti. Nechť váš rozsudek dopadne jako železná pěst 

bez nejmenšího slitování. Nechť je ohněm, který do kořene vypálí tuto hanebnou hlízu 

zrady. Nechť je zvonem, volajícím po celé naší krásné vlasti k novým vítězstvím na 

pochodu k slunci socialismu.“196 Ke svým slovům, která pronesl 26. listopadu 1952, se 

vrátil v novinové reakci na kritiku své úlohy v procesu: „Tehdy bylo pro nás 

nepředstavitelné, že by existoval celý aparát složený dokonce z komunistů, který by 

donucoval významné stranické funkcionáře, komunisty, k nepravdivým doznáním a 

konstruoval podvodně neexistující „spiklenecké centrum“, aparát, který je schopen 

donutit obviněné, aby zcela rezignovali na jakoukoliv obhajobu při hlavním líčení a 

vzdali se i odvolání. K takovému poznání otevřel cestu teprve XX. sjezd KSSS. Nevěděli 

jsme nic o stalinských represáliích a berijovských metodách. Měli jsme plnou důvěru jak 

k nejvyšším představitelům strany a státu, tak i k orgánům bezpečnosti a sovětským 

‚poradcům‘, kteří je zřejmě řídili. Proto i moje závěrečná řeč byla v plném souladu s mým 

tehdejším přesvědčením.“197 

„Prokurátor Urválek hovoří přesvědčivě. Hlas se mu chvěje, když vzpomíná na 

stranu, na vůdce lidu Klementa Gottwalda. Jeho rozhorlení se stupňuje, když odhaluje 
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bandu zrádců a zločinců, které vydává na soud lidu. Tón stoupá vždy v pravou chvíli, na 

důkaz, že se dobře naučil své roli. Myslím si: Jak může předstírat takové rozhořčení, jak 

může hrát tak dobře komedii? Konečně stejně jako soudci, kteří mu tak soustředěně 

naslouchají! Vždyť přece vědí, že rozsudek, který bude zítra vynesen ve jménu republiky, 

nebude jejich rozsudkem. Čekají na příkazy z Kanceláře prezidenta republiky a z vedení 

strany,“ popsal předposlední den soudu Artur London.198 

 Rozsudek byl vynesen 27. listopadu 1952. Jedenáct ze čtrnácti obžalovaných bylo 

odsouzeno k trestu smrti. Následuje jejich seznam společně s posledními slovy, která měli 

možnost před soudem říci. Rudolf Slánský: „Dopustil jsem se nejpodlejších zločinů, 

jakých se může kdo dopustit. Vím, že pro mne není žádných polehčujících okolností, 

žádné omluvy, žádné shovívavosti. Zasluhuji právem opovržení. Nezasluhuji jiný konec 

svého zločinného života, než konec, jaký navrhuje státní prokurátor.“199 

Bedřich Geminder: „Jsem si vědom toho, že i nejpřísnějším trestem, který bude vždy 

spravedlivý, nemohu již osobně nahradit a napravit velké škody, které jsem způsobil.“200 

Ludvík Frejka: „Provinil jsem se tak těžce, že už předem přijímám jakýkoliv rozsudek 

soudu jako spravedlivý trest z rukou československého pracujícího lidu.“201 Josef Frank: 

„Prosím státní soud, aby hloubku a rozsah mé viny přísně posoudil a vynesl přísný a tvrdý 

rozsudek.“202 Vladimír Clementis: „Úder se vrací a dopadá na jeho iniciátory a na nástroje 

k tomu používané. Proto též výrok o trestu, který vynese soud národa nad mou činností, 

když bude nejtvrdší, může být jen trestem spravedlivým.“203 Bedřich Reicin: „Škody, 

které jsme způsobili svou rozvratnou činností, jsou těžké. Jsem si vědom toho, že za tyto 

své zločiny zasluhuji nejpřísnější trest.“204 Karel Šváb: „Nemám, co bych uvedl na svou 

omluvu. Prosím proto státní soud, aby co nejpřísněji a nejtvrději posuzoval a odsoudil 
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mou zradu.“205 Rudolf Margolius: „Snažil jsem se alespoň ve vazbě vyrovnat se s tím, co 

jsem napáchal, a proto jsem se přiznal. Nemohu než žádat nejpřísnější potrestání.“206 

Otto Fischl: „Nemohu ničím omluvit své velké zločiny. Plně jsem si uvědomil dosah 

zločinné činnosti centra. Proto také žádám rozsudek, odpovídající mé veliké vině.“207 

Otto Šling: „Právem je mnou opovrhováno a zasluhuji nejvyšší a nejtvrdší trest.“208 

André Simone: „Pomohl jsem připravovat válku proti zemi, ve které se narodili moji 

rodiče, proti lidu, který mi poskytl všechny možnosti k šťastnému a poctivému životu. 

Proto prosím státní soud o trest nejpřísnější.“209 Zbylí tři obžalovaní, Artur London, 

Vavro Hajdů a Evžen Löbl, byli odsouzeni na doživotí. 

 Ani jeden z odsouzených se proti rozsudku neodvolal, ale všichni odsouzení 

k smrti (až na Rudolfa Slánského) požádali prezidenta Gottwalda o milost. Ta byla na 

počátku prosince 1952 pro všechny zamítnuta a den poté, 3. prosince 1952, byly 

vykonány popravy.210  

Prokurátor Urválek svůj podíl viny na těchto rozsudcích nereflektoval ani 

v 60. letech: „Není snad pochybnost o tom, že o rozsudcích smrti se rozhodlo ve 

skutečnosti v politickém sekretariátu. Že tomu tak je, věděli i obžalovaní, a proto patrně 

považovali za beznadějné podávat odvolání. Je však také pravda, že se soudci 

stanoviskem politického sekretariátu, pokud jde o tresty smrti, necítili znásilněni, neboť 

byli přesvědčeni stejně jako prokurátoři, že tyto tresty odpovídají jejich vině. Žádosti o 

milost, v nichž obvinění odvolali své doznání, jsme nikdy do rukou nedostali.“211 Během 

přezkoumání tohoto procesu Pillerovou komisí v roce 1968 se snažil Urválek poukázat i 

na dopady vyplývající z jeho role u soudu, z jeho vyjádření ale spíše vyplývá snaha o 
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spravedlnosti v nakladatelství Orbis, 1953, 544. 
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minimalizaci viny: „Výrok orgánu požívajícího takovou autoritu, jaké požívá dnes 

Kontrolní a revizní komise ÚV KSČ, že jsme vědomě žalovali a soudili nevinné lidi, by 

znamenal ve skutečnosti pro mne i ostatní rozsudek s nejvážnějšími důsledky pro nás i 

pro naše rodiny, znamenal by naši stigmatizaci jako justičních vrahů. Znamenal by 

rozsudek nespravedlivý a další křivdu, tentokrát na nás. Vždyť neexistuje a ani nemůže 

existovat jediný důkaz, který by nás usvědčoval, že jsme se vědomě podíleli na takovém 

zločinu. Což je vůbec myslitelné, aby se našlo jedenáct komunistů, kteří by netečně 

přihlíželi, ba aktivně se podíleli na odsouzení lidí, o nichž by nebyli přesvědčeni, že jsou 

vinni nejvážnějšími zločiny, o nichž by věděli, že jsou obětí zvůle a že tedy jde ve 

skutečnosti o soudruhy, s nimiž je pojí společné politické přesvědčení, společné cíle? Jak 

by to mohli unést ve svém svědomí? Byli jsme hanebně oklamáni, zataženi do špinavé 

hry, poznamenáni na celý život. Pro mne již ta skutečnost, že jsem figuroval při tomto 

procesu, i když v přesvědčení, že plním záslužný státní a stranický úkol, znamená osobní 

tragédii, kterou ponesu v sobě po celý život.“212 

 

Proces s pracovníky Ministerstva zahraničních věcí 

 Vykonstruovaný proces s Rudolfem Slánským a spol. nebyl jediným, který se 

zaměřoval na vedoucí komunistické funkcionáře. V souvislosti s údajnou protistátní 

činností odsouzeného a popraveného ministra zahraničních věcí Vladimíra Clementise 

byl od roku 1952 připravován proces s jeho bývalými rezortními spolupracovníky. V něm 

byli obžalováni Eduard Goldstücker, germanista, literární historik a první československý 

velvyslanec v Izraeli, Pavel Kavan, právník a pracovník na ministerstvu zahraničních 

věcí, Karel Dufek, veterán ze španělské občanské války a diplomat v Turecku, a Richard 

Slánský, bratr popraveného Rudolfa Slánského, diplomat dříve působící v Íránu, 

Pákistánu a Polsku.213 

 Před soudem, který se konal ke konci května 1953, a který byl z hlediska soudců 

a prokuratury personálně obsazen stejně, jako proces s Rudolfem Slánským a spol., 
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odříkali všichni obvinění své naučené výpovědi a přiznali se k trestné činnosti. K tomu, 

jak doložil vyšetřovatel Státní bezpečnosti Bohumil Doubek, byli donuceni 

„nepřípustnými metodami ve vyšetřování“.214 K průběhu vyšetřování a soudu se vyjádřil 

obžalovaný Karel Dufek následovně: „V Ruzyni jsem byl pět set padesát dní v betonový 

kobce, v samovazbě, se zavázanejma očima bez minuty vycházky. (…) V samovazbě 

jsem neměl právo absolutně na nic, ani jsem si nemohl sednout na tu plechovou sedačku, 

ta se zaklápěla a zamykala do zdi, musel jsem většinou šestnáct hodin chodit. Byl jsem 

v těch tenoučkejch konopnejch hadřících, ani ponožky mi nedali. Měl jsem jinovatku na 

tom betonu, tam se netopilo a šestnáct hodin chodit. Když jsem měl oteklý a modrý nohy, 

chtěl jsem si sednout na tu podlahu, tak už bachař tříská na dveře: ‚Vstát! Chodit!‘ Tak 

jsem musel chodit. (…) Po samovazbě jsem měl přidělenýho obhájce ex offo. To byl 

chudák. Kdyby mě bejval obhajoval pořádně, tak zavřeli i jeho. Ten obhajoval asi tak: 

‚No, on můj mandant je lotr, darebák, velezrádce, to je všecko pravda, ale k jeho omluvě 

bych chtěl zdůraznit, že vždycky měl rád švestkový knedlíky.‘ Asi takovej způsob, to 

byla jejich obhajoba.“215 

Obvinění se týkala velezrady za snahu ovládnout ministerstvo zahraničních věcí 

a vyzvědačství. Dufek, který jako jediný ze čtyř obžalovaných nebyl židovského původu, 

byl místo sionismu jako ostatní souzen za trockismus. Přesto, že prokurátor Urválek žádal 

pro všechny obviněné trest smrti, soudní senát vynesl 26. května 1953 mírnější rozsudky. 

Slánský a Goldstücker byli odsouzeni na doživotí, Dufek s Kavanem na 25 let vězení.216 
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5. Josef Urválek jako předseda Nejvyššího soudu 

 

Josef Urválek odvedl na počátku 50. let ve své pozici prokurátora z pohledu 

komunistických politiků i sovětských poradců dobrou práci, proto byl také odměněn 

jednou z nejvyšších funkcí v československé justici a 1. října 1953 se stal předsedou 

Nejvyššího soudu se sídlem v Praze. „Již v průběhu procesu se Slánským při setkání se 

Št. Raisem jsem ho žádal jako resortního ministra, aby mne ponechal na dosavadním 

služebním místě. V létě r. 1953 mně Št. Rais pozval na neděli do vily v Červené, kde mne 

přemlouval, abych převzal po s. Daxnerovi, který měl jít od důchodu, funkci předsedy 

Nejvyššího soudu. Odmítal jsem to. Po návratu domů jsem ještě s. Štefanu Raisovi napsal 

osobní dopis, jehož koncept mohu předložit, v němž jsem ho znovu naléhavě prosil, aby 

nepodával návrh politickému sekretariátu na mé jmenování předsedou Nejvyššího soudu, 

a poukazoval jsem na to, že dosavadní práce mne plně uspokojuje, i na rodinné důvody. 

Když však přesto k jmenování na základě rozhodnutí politického sekretariátu došlo, 

funkci jsem přijal. Tehdy se otázka stranické kázně chápala jinak než dnes. Odmítnout 

znamenalo dát najevo nedostatek stranické kázně a nepevný stranický postoj k úkolům. 

(…) Jsem přesvědčen, že v celém mém životě nelze zjistit motiv kariérismu.“ reflektoval 

koncem 60. let Urválek svůj kariérní vzestup.217 V souvislosti s novou funkcí se rodina 

Urválkových přestěhovala z Českých Budějovic do Prahy.218 

Ve svém referátu k uvedení do funkce vyzdvihl důležitost a odpovědnost 

Nejvyššího soudu slovy: „Zákonné vymezení působnosti nejvyššího soudu dává všechny 

možnosti k tomu, aby Nejvyšší soud mohl účinně plnit svůj úkol soudního dozoru a proto 

také nejvyšší soud nese plnou odpovědnost nejen za svá vlastní rozhodnutí, ale i za 

rozhodnutí nižších soudů. Tento veliký úkol i vysokou odpovědnost, kterou mají před 

veškerým naším lidem si musí plně všichni pracovníci nejvyššího soudu uvědomovat.“219 

V návaznosti na vládní prohlášení z poloviny září téhož roku varoval před 

imperialistickými agenty a nabádal své posluchače, pracovníky Nejvyššího soudu, 
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k důslednosti a ostražitosti. Urválek byl ve svém proslovu k dosavadnímu fungování 

Nejvyššího soudu poměrně kritický, zejména co se týče dohledu nad dodržováním 

socialistické zákonnosti: „I při výkonu spravedlnosti pro nejtěžší trestné činy je však 

nutno, aby si soudcové a také soudcové nejvyššího soudu uvědomovali, že k tomuto svém 

úkolu musí přistupovat i s mimořádnou odpovědností a úskostlivě dbát socialistické 

zákonnosti. Musí vidět, že podle našich zákonů je to soud a jedině soud, který rozhoduje 

o vině a trestu. Musí míti stále na paměti, že jejich povinností je samostatně a neodvisle 

od kohokoliv zjišťovat pečlivě všechny skutečnosti, které tvoří základ jejich rozhodnutí, 

že musí v plné míře zajišťovat také všechny práva obviněných na obhajobu. Že musí 

účinně bojovat proti jakémukoliv porušování socialistické zákonnosti od okamžiku, kdy 

bylo proti obviněnému zahájeno vyšetřování až do vynesení konečného rozsudku. 

Neoznámit a mlčky přecházet nezákonnosti, ať se strany justičních či nejustičních 

pracovníků a orgánů je tak vážným porušením služebních povinností soudce, že by 

samozřejmě nemohlo zůstat bez důsledků. Je třeba vyvarovat se jakýchkoli šablon a 

rutinérství. Rozlišovat mezi přímými agenty, nepřáteli, naplněnými zlobou a nenávistí 

k naší zemi a mezi lidmi svedenými, kteří jen z neuvědomělosti staly se nástroji 

imperialistických agentůr a od nichž můžeme očekávat, že se jednou vrátí do naší 

společnosti jako platní její členové.“220 Tato Urválkova prohlášení vyznívají v kontextu 

jeho vlastní právní minulosti velmi absurdně.  

Když ale specifikoval soudní omyly, ke kterým do roku 1953 docházelo, zaměřil 

se především na zemědělskou problematiku středních rolníků, kteří by podle jeho mínění 

neměli být postihováni stejně jako vesničtí boháči, jež označuje za třídní nepřítele. Na 

zemědělskou problematiku se zaměřoval i později, jak dokládají archivní materiály. Podle 

nich v roce 1955 přednášel v rámci Večerní školy politické ekonomie a národního 

hospodářství o tématu „Pozemková renta a vývoj kapitalismu v zemědělství“. Zároveň 

jako předseda Nejvyššího soudu schvaloval učební osnovy pro individuální studijní plány 

seminářů politické ekonomie.221 

Dalšími tématy, která ve svém referátu Urválek zdůraznil, bylo na příklad zajištění 

jednotného výkladu zákona, ke kterému by Nejvyšší soud měl přispět především 
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průzkumy soudního rozhodování, dále prohloubení spolupráce Nejvyššího soudu 

s Ministerstvem spravedlnosti a Generální prokuraturou a důležitost lidového soudnictví. 

„Je nutné zabezpečit účinněji a důsledněji tvůrčí spolupráci našich soudců z lidu při 

soudním rozhodování i v celém životě nejvyššího soudu. Bohaté životní zkušenosti 

soudců z lidu, živý styk s nimi je jedním z prostředků jak zajistit, abychom my všichni u 

nejvyššího soudu stále pozorně naslouchali hlasu lidu, od našeho lidu se nevzdalovali.“222 

Na závěr Urválek zmínil, že se bude zasazovat o vytvoření skutečného 

soudružského pracovního kolektivu a svůj projev zakončil optimistickými slovy: 

„Před námi je úkol vytvořiti z našeho nejvyššího soudu nejvyšší soud podle sovětského 

vzoru, požívající plné důvěry lidu, bdělého strážce socialistické zákonnosti, jehož práce 

by svou politickou i odbornou úrovní byla vzorem nižším soudům a jehož pracovníci by 

jednoho dne mohli se ctí jako kandidáti na soudcovskou funkci předstoupit před národní 

shromáždění Československé republiky a ucházet se o jeho důvěru. Velké úkoly nelze 

splnit bez nadšení a obětavé práce. Máme všechny důvody k tomu, abychom radostně a 

s nadšením přistoupili ke své práci. Vždyť před námi právě tak, jako před veškerým naším 

lidem, jehož jsme částí, se rýsují perspektivy šťastného a bohatého života, k němuž nás 

vede naše rodná Komunistická strana v čele se soudruhem presidentem Antonínem 

Zápotockým. Důvěru naší strany a vlády a důvěru našeho lidu nezklameme.“223 

I během doby, kdy Urválek vedl Nejvyšší soud, se podílel na vykonstruovaných 

politických procesech, a to konkrétně v pozici předsedy soudního senátu. Na konci ledna 

1954 proběhl v návaznosti na hledání nepřítele uvnitř vládnoucí strany proces s Marií 

Švermovou a dalšími šesti bývalými komunistickými funkcionáři.224 Marie Švermová 

byla velmi zapálenou komunistkou, což dokazují i její slova vysvětlující doznání: „Byli 

jsme od mládí vychováváni k tomu, abychom kladli zájem strany nade vše a pro stranu 

dovedli všechno obětovat i sebe. Po sepsání svého ‚doznání‘ jsem prohlásila referentovi, 

že všechno, co jsem napsala, je lež, že před soudem sice budu vypovídat podle toho, co 

jsem sepsala, poněvadž to považuji za úkol daný mi stranou – ale jednou že pravda stejně 
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vyjde najevo.“225 Navíc byla osobně zapletena do jiného politického procesu – jejím 

bratrem byl Karel Šváb a partnerem Otto Šling, oba popraveni společně s Rudolfem 

Slánským. Jako hlavní obžalovaná dostala trest z odsouzených nejvyšší, doživotí. Ostatní 

odsouzení dostali tresty v rozpětí od 15 do 25 let vězení. 

V červnu 1956 navíc Urválek figuroval jako předseda soudního senátu v procesu 

s Gejzou Pavlíkem a spol. Pavlík byl slovenský novinář, který už před 2. světovou válkou 

emigroval s manželkou do Švýcarska, kde mimo jiné udržoval kontakt s Tiborem 

Szönyim, odsouzeným v maďarském procesu s László Rajkem. Kvůli této souvislosti se 

v květnu 1949 dostal do maďarské vyšetřovací vazby, kde byl vyslýchán jako trockista 

především za účelem označení dalších spolupracovníků. Po měsíci byl převezen do 

Prahy, od čehož si příslušníci československé Státní bezpečnosti slibovali nalezení zrádců 

v komunistické straně. To se ale nepodařilo, proto byl Pavlík držen ve vazební věznici 

několik let. K soudu se dostal až v červnu 1956, kde byl společně se svou ženou 

Charlottou Pavlíkovou226 a dalšími dvěma komunistickými funkcionáři odsouzen za 

špionáž na 15 let vězení.227 

V prosinci 1961, tedy už po změně československé ústavy, byl Josef Urválek 

Národním shromážděním jednomyslně potvrzen ve funkci předsedy Nejvyššího soudu. 

K té příležitosti přednesl před poslanci referát, ve kterém shrnul dosavadní fungování 

Nejvyššího soudu a nastínil budoucnost této instituce v souvislosti s budováním 

socialismu. Takto se s něm vyjádřil o úloze soudů v nové etapě komunistického 

Československa: „V procesu socialistické výstavby se mění také myšlení lidí. Dodržování 

zákonů socialistického státu se stává stále více věcí cti a občanské morálky, a sféra 

donucování, které nebylo nikdy hlavní metodou socialistického státu, se stále zužuje. 

Nicméně však nesmíme zapomínat, že ještě dlouho po vítězství socialismu se udržují v 

myslích lidí přežitky minulosti, kterou vedou někdy i k tak vážnému porušení zákonů, že 

s prostředky výchovy nelze vystačit. Je také nutné mít na paměti, že byl sice zlomen odpor 

nepřátelských tříd, že však u nás dosud žijí býv. příslušníci těchto tříd, kteří jsou nositeli 

                                                 
225 KAPLAN, Karel. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: Barrister & 

Principal, 2001, 124-135. ISBN 80-85947-75-7. 
226 Odsouzena k 10 letům vězení. 
227 RŮŽIČKA, Daniel. Politické procesy v ČSR v 50. letech: Hledání československého Rajka - Gejza 

Pavlík. Totalita.cz [online]. [cit. 2018-04]. Dostupné z: 

http://www.totalita.cz/proc/proc_slanskyr_01_01.php. 
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buržoazní morálky, že jednotlivci z těchto tříd se dosud dopouštějí trestných činů, 

motivovaných třídním nepřátelstvím, (…) a že vlivy nepřátelské ideologie se přenáší i do 

dělnického prostředí. Proto souběžně se zesilováním úlohy přesvědčování, výchovy a 

prevence, je nutno používat i prostředků státního donucení, které uskutečňují soudy.“228 

V souvislosti s revizemi a rehabilitacemi politických procesů byl Josef Urválek 

postupně prošetřován nejen jako prokurátor nejsledovanějších procesů 50. let, ale zároveň 

i jako předseda Nejvyššího soudu, který se na revizích podílel. Urválek se ke svému 

působení u Nejvyššího soudu ve spojitosti s revizemi vyjádřil následovně: „Jako předseda 

Nejvyššího soudu jsem rozhodování senátů o žádostech za obnovu nijak neovlivňoval. Je 

ovšem pravdou, že soudcové Nejvyššího soudu, kteří o obnovách rozhodovali, věděli, že 

stranické orgány zaujaly již v těchto případech k rehabilitaci záporné stanovisko a že to 

na jejich rozhodování působilo. Hrálo tu svou roli přesvědčení, že stranickým orgánům 

jsou k dispozici další materiály potvrzující vinu, soudu neznámé. Celé jednání těchto 

stranických orgánů bylo pro nezúčastněné obestřeno neproniknutelným tajemstvím. 

V těch případech, kdy jako důvod obnovy bylo uváděno, že původní výpověď byla 

učiněna pod nátlakem, nestačilo pro povolení obnovy jen takové tvrzení. Soud obvykle 

činil dotaz na kontrolně inspekční skupinu ministerstva vnitra, popřípadě vyslýchal jako 

svědka vyšetřovatele Stb. Z kontrolně inspekční skupiny pak přicházela obvykle 

odpověď, že nezákonných metod použito nebylo a vyšetřovatelé pochopitelně ve vlastním 

zájmu rovněž popřeli, že používali nezákonných metod. Pouhé tvrzení obviněných nebylo 

dostatečným důvodem pro povolení obnovy. V té době bylo oficiálně hlásáno, že 

přehmaty a nezákonnosti byly jen zjevem výjimečným. Nemalý vliv na rozhodování 

senátu Nejvyššího soudu měla i prověrka rozhodování Nejvyššího soudu provedená min. 

sprav. v níž se vytýkalo, jako projev liberalismu, že senáty Nejvyššího soudu projevují 

nedůvěru k vyšetřování provedenému Státní bezpečností.“229 

 

                                                 
228 Stenoprotokol 11. schůze NS RČS z 21. 12. 1961. Digitální repozitář Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky [online]. [cit. 2018-06-09]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/1960ns/stenprot/011schuz/s011001.htm. 
229 NA, fond Státní prokuratura v Praze, vyjádření Josefa Urválka ze dne 30. 1. 1969. 
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Odchod Josefa Urválka z funkce předsedy Nejvyššího soudu 

Snaha o přezkoumání politických procesů během 50. let nemohla Josefa Urválka 

nijak ohrozit. Barákova komise, fungující od dubna 1956 do října 1957, se omezovala jen 

na procesy s komunistickými funkcionáři, navíc se zabývala pouze jejich případnou 

revizí, tedy přezkoumáním správnosti výše vynesených rozsudků, nikoli jejich 

zákonností. Další komise, Kolderova, byla jmenována v září 1962 a fungovala krátce přes 

rok. Josef Urválek se jako předseda Nejvyššího soudu přímo podílel na prošetřování 

procesů, kterých se na počátku 50. let účastnil jako prokurátor. I přes to, že Kolderova 

komise důsledně nepřezkoumala nejznámější politické procesy s nekomunisty, ani 

nepřinesla objektivní závěry, prosadila alespoň částečnou rehabilitaci neprávem 

odsouzených a předložila důkazy o mechanismech výroby procesů (zejména procesu 

s Rudolfem Slánským a spol.). Ovšem v souvislosti s tím proběhla personální obměna 

v justici, jež zasáhla i Josefa Urválka.230 Ten v pozici předsedy Nejvyššího soudu skončil 

6. března 1963, tedy zhruba měsíc před zveřejněním závěrečné zprávy Kolderovy 

komise.231 

V otázce důvodu Urválkova odchodu z Nejvyššího soudu se informace 

rozcházejí. Podle archivních materiálů ústředního výboru komunistické strany, které se 

zabývají sankcionováním pracovníků justice právě v návaznosti na zprávu Kolderovy 

komise, byl Urválek odvolán z funkce na základě usnesení předsednictva ÚV KSČ ze dne 

4. března. „Z materiálů projednávaných v komisi ÚV KSČ vyplývá: s. Frankovi bylo u 

hlavního líčení odepřeno hájit se232, s. Švermová u hlavního líčení odmítla obžalobu 

z trestné činnosti. Přestože jí u hlavního líčení nebyla trestná činnost prokázána, byla 

odsouzena k trestu odnětí svobody na doživotí. Kromě těchto skutečností je známo, že za 

dobu působení S. Urválka jako předsedy Nejvyššího soudu docházelo i v některých 

dalších případech k nezákonným soudním rozhodnutím u Nejvyššího soudu. 

Např. odsouzený Hájek žádal v roce 1960-1961 o obnovu trestního řízení. Žádost mu byla 

zamítnuta tehdejším předsedou Nejvyššího soudu s. Urválkem s odůvodněním, že 

                                                 
230 VOREL, Jaroslav: Postavení a role rehabilitačních komisí ÚV KSČ. In: VOREL, Jaroslav a Alena 

ŠIMÁNKOVÁ. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech: Díl I.. Praha: Úřad 

dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003, s. 166-171. ISBN 80-86621-03-0. 
231 NA, fond Nejvyšší soud. 
232 Josef Frank byl jediným odsouzeným v procesu s Rudolfem Slánským s spol., u kterého Barákova 

komise konstatovala nepřiměřený rozsudek. 
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neuvádí žádné nové skutečnosti, které by soudu nebyly známy.“233 Dále komise 

doporučila, aby Urválkovi byl uložen stranický trest, případně důtka, a bylo mu 

pozastaveno členství v komunistické straně.234 

Reflexe Josefa Urválka k odchodu z Nejvyššího soudu ale zní jinak: „Na počátku 

roku 1963, když bylo komisí ÚV KSČ po obsáhlém šetření v plném rozsahu zjištěno, že 

proces s R. Slánským i jiné politické procesy byly vykonstruovány, byl jsem tím hluboce 

otřesen, požádal jsem o zproštění z funkce a odešel jsem pracovat na úsek, který je 

zaměřen především na zjišťování příčin obecné kriminality a metod prevence.“235 

Při volbě nového předsedy Nejvyššího soudu v Národním shromáždění bylo uvedeno, že 

byl Urválek zproštěn funkce na svou vlastní žádost ze zdravotních důvodů.236 

Podle archivních materiálů ale v roce 1962 v práci z důvodu nemoci nechyběl ani jeden 

den.237 Den po oficiálním odvolání z funkce nastoupil jako zástupce vedoucího Vědecko-

výzkumného ústavu kriminalistiky Generální prokuratury, kde se věnoval především 

tématu kriminality mládeže. „To co dělám, dělám v zájmu společnosti, v zájmu toho, aby 

bylo mezi mladými lidmi málo kriminálních případů,“ uvedl Urválek v rozhovoru z roku 

1968 na otázku, zda je správné, aby i se svou minulostí stále pracoval v justici.238 

Na tomto pracovišti zůstal až do důchodu.239 

 

 

 

 

                                                 
233 VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš BABKA. Československá justice v letech 1948 - 

1953 v dokumentech: Díl II. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004, 141. 

ISBN 80-86621-05-7. 
234 VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš BABKA. Československá justice v letech 1948 - 

1953 v dokumentech: Díl II. [online]. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004, 

s. 141 [cit. 2018-05-12]. ISBN 80-86621-05-7. 
235 HOHL, Ondřej. Odkaz politických procesů 50. let v Československu na stránkách vybraných periodik 

v podmínkách obnovující se svobody slova během Pražského jara 1968. Praha, 2007. Diplomová práce. 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, 135. 
236 Stenoprotokol 18. schůze NS RČS z 6. 3. 1963. Digitální repozitář Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky [online]. [cit. 2018-04]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/1960ns/stenprot/018schuz/s018011.htm. 
237 NA, fond Prezidium Vrchního soudu v Praze, osobní složka Josefa Urválka. 
238 HOHL, Ondřej. Odkaz politických procesů 50. let v Československu na stránkách vybraných periodik 

v podmínkách obnovující se svobody slova během Pražského jara 1968. Praha, 2007. Diplomová práce. 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, 130. 
239 Podle tehdy platného zákona o sociálním zabezpečení mohl Josef Urválek odejít do důchodu, aby měl 

nárok na plný starobní důchod, v roce 1970. 
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6. Reflexe a vina 

  

Josef Urválek během konce 60. let poskytl několik rozhovorů a vyjádření pro 

rehabilitační komise, z kterých můžeme částečně rekonstruovat jeho pohled na soudnictví 

počátku 50. let a podíl viny prokurátorů na nespravedlivých rozsudcích, které vedly 

k popravám a věznění nevinných lidí. Je však nutné dodat, že tato reflexe se týká pouze 

procesů s komunistickými funkcionáři, revizní a rehabilitační komise nevěnovala 

z ideových důvodů žádnou pozornost na příklad procesům s Miladou Horákovou a spol. 

či církevním procesům, na nichž se Josef Urválek také podílel. 

 Členy Pillerovy rehabilitační komise240, která fungovala od dubna 1968 do května 

1969, byl Urválek spolu s ostatními poúnorovými prokurátory kritizován za to, že údajně 

nevěděli o mechanismu výroby procesů, který měli odhalit už z důrazu vyšetřovatelů na 

doslovné následování protokolů během hlavních líčení. „Kladení předepsaných otázek 

bylo základním porušením procesního práva, což samo o sobě obsahuje obrovské 

nebezpečí deformací ve zjištění objektivní pravdy.“241 Bývalý prokurátor tuto kritiku 

odmítl s poukázáním na fakta o dokonalé přípravě politických procesů. Podle nich by se 

pracovníkům justice nepovedlo dojít k objektivním závěrům, i kdyby pokládali jiné 

otázky, než které jim byly připraveny vyšetřovateli Státní bezpečnosti a sovětskými 

poradci. Pokud by se ale prokurátor nedržel předepsaných formulací a snažil by se o 

dosažení pravdy i za cenu rozvrácení celého zinscenovaného procesu, dočkal by se podle 

Urválka pouze „posmrtné rehabilitace“. Z nemožnosti tohoto postupu vyvozuje i svůj 

minimální podíl na vině za politické procesy: „Domnívám se, že míra objektivní možnosti 

zmařit konečný výsledek procesu určuje také míru objektivní odpovědnosti prokuratury 

a soudu. Jestliže prokurátoři spatřují odpovědnost za proces u vedoucích politiků a Státní 

bezpečnosti, pak je to odůvodněno právě tím, že oni vytvořili situaci, kdy výkon práva a 

spravedlnosti byl fakticky znemožněn.“242 

                                                 
240 Konkrétně JUDr. Pavlem Zářeckým, v 60. letech členem KSČ, který se jako ministr angažoval ve 

vládě Jiřího Paroubka a Jana Fischera. 
241 Dokument č. 16: Pavel Zářecký: Moc, právo a procesy (1968). In: VOREL, Jaroslav a Alena 

ŠIMÁNKOVÁ. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech: Díl I.. Praha: Úřad 

dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003, 314-328. ISBN 80-86621-03-0. 
242 NA, fond Státní prokuratura v Praze, vyjádření Josefa Urválka ze dne 30. 1. 1969. 
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 K průběhu jednotlivých procesů a následných rozsudků Urválek na svou obhajobu 

dodal, že neměl důvod pochybovat o vině obžalovaných, protože ve všech případech 

doznávali svou vinu a nikdy si nestěžovali na nezákonné metody ze strany vyšetřovatelů 

Státní bezpečnosti. „Podíl na takové inscenaci je však možno přičíst jen tomu, kdo ví, že 

k takovému porušení základních procesních ustanovení došlo a že se podílí svou účastí 

na takovém fiktivním procesu. Nikdo z prokurátorů o tom nevěděl, nikdo nemohl 

předvídat průběh procesu ani to, že obvinění budou resignovat na jakoukoliv 

obhajobu.“243 Dobové reakce na podobná Urválkova prohlášení ale poukazují na to, že 

ideově nezaslepený člověk se už v průběhu procesu s Rudolfem Slánským a spol. musel 

pozastavit nad způsobem výpovědí obžalovaných, které byly na první pohled naučené a 

bez jakékoliv snahy o obhajobu, tudíž se dalo předpokládat, že byly vynuceny 

vyšetřovacími orgány.244 

Josef Urválek ve svých prohlášeních z 60. let často poukazuje na svou nevinu, 

kterou odůvodňuje především tím, že u soudu do sebe všechno „zapadalo“. To si v době 

svého působení před Státním soudem odůvodňoval dobrou prací vyšetřovatelů a 

sovětských poradců. Už od počátku revizí politických procesů se projevuje snaha soudců 

a prokurátorů přenést všechnu vinu na Státní bezpečnost, případně komunistické 

funkcionáře, kteří o rozsudcích rozhodovali. „Já jsem přece na Pankráci nemohl obviněné 

přesvědčovat o jejich nevině, když sami přiznávali vinu. Neměl jsem potuchy o tom a 

nevěděl jsem, že na bezpečnosti je celá banda, určená na likvidaci stranických kádrů. 

Také jsem proces, ani ty ‚bezpečáky‘ nedával dohromady a nebyl jsem to já, kdo vytvořil 

pověstné oddělení pro práci proti vnitřnímu nepříteli.“245  

 Snahou analyzovat Urválkovy motivace v roli prokurátora se zabýval i Pavel 

Zářecký v rámci vyšetřování Pillerovy komise. Předkládal možné vysvětlení s konfliktem 

mezi dvěma rolemi, tedy na jedné straně s rolí poctivého prokurátora, který se za každou 

cenu snaží prosadit spravedlnost, a na druhé straně s rolí komunisty, který poslušně 

následuje pokyny strany, i když má o nich pochybnosti. Josef Urválek ale podle svých 

                                                 
243 NA, fond Státní prokuratura v Praze, vyjádření Josefa Urválka ze dne 30. 1. 1969. 
244 HOHL, Ondřej. Odkaz politických procesů 50. let v Československu na stránkách vybraných periodik 

v podmínkách obnovující se svobody slova během Pražského jara 1968. Praha, 2007. Diplomová práce. 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, 137. 
245 HOHL, Ondřej. Odkaz politických procesů 50. let v Československu na stránkách vybraných periodik 

v podmínkách obnovující se svobody slova během Pražského jara 1968. Praha, 2007. Diplomová práce. 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, 130. 
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slov takovýto konflikt nezažíval, „ovšem nikoliv proto, že by mi chyběly morální 

zábrany, nýbrž proto, že jsem plně věřil v pravdivost důkazů, výpovědi obviněných, 

svědků, znalců. Vždyť nevěřit znamenalo připustit, že se v centrální složce bezpečnosti 

pod vedením sovětských poradců, složce obsazené pečlivě prověřovanými komunisty, 

složce řízené stranickými orgány a požívající u nich plné důvěry, provádí velkovýroba lží 

a jsou mučeni komunisté, aby byli donuceni k doznání neexistujících zločinů. Takové 

podezření ve mně tehdy vzniknout nemohlo. Proto se v mém svědomí neodehrával 

konflikt mezi vědomím povinnosti sloužit spravedlnosti a povinností vyplývající z mého 

komunistického přesvědčení.“246 Svou tehdejší nekritičnost k rozhodnutím strany často 

odůvodňoval celkovou atmosférou doby. „Čím více se v tomto prostředí angažoval, tím 

silnější byl i tento vliv. Jen mizivý počet členů strany si zachoval samostatný, kritický 

pohled na tehdy uplatňovanou politiku strany.“247 

 Pillerova komise ve svých zprávách kladla důraz na to, aby všechna vina 

z nezákonností 50. let nespočinula pouze na vyšetřovatelích Státní bezpečnosti, ale svou 

odpovědnost přijali i soudci a prokurátoři, kteří se na nespravedlnostech podíleli, a to i 

když přihlédneme k existenčním důsledkům, které by pro justiční pracovníky plynuly 

z neuposlechnutí komunistického vedení. Takovéto obavy ale Josef Urválek ve svých 

vyjádřeních uváděl minimálně. „Aby mohl fungovat celý systém, i tento podsystém 

(prokuratura) musel splnit svou výkonnou roli. Sám o sobě byl pro procesy jen dílčí 

součástí, která je nemohla vyvolat, ale tak je to s každým podsystémem. (…) Subjektivní 

pohnutky, i nejupřímněji míněné, na objektivní odpovědnosti nemohou nic změnit. A to 

platí pro celý podsystém prokuratury a jeho funkci. Je ovšem pravdou, že důsledné trvání 

na zákonnosti za daných podmínek přináší jedinou výhodu: zachování čistého svědomí a 

juristické cti.“248 

 Josef Urválek i přes některá vyjádření, že je mu „hrozně už mnoho let“,249 

neprojevil podle dostupných materiálů nikdy lítost nad tím, že byl spolustrůjcem několika 

                                                 
246 NA, fond Státní prokuratura v Praze, vyjádření Josefa Urválka ze dne 30. 1. 1969. 
247 NA, fond Státní prokuratura v Praze, vyjádření Josefa Urválka ze dne 30. 1. 1969. 
248 Dokument č. 16: Pavel Zářecký: Moc, právo a procesy (1968). In: VOREL, Jaroslav a Alena 

ŠIMÁNKOVÁ. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech: Díl I.. Praha: Úřad 

dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003, 314-328. ISBN 80-86621-03-0. 
249 HOHL, Ondřej. Odkaz politických procesů 50. let v Československu na stránkách vybraných periodik 
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justičních vražd a že byl za svou loajalitu a poslušnost odměňován kariérním vzestupem. 

Při konfrontačním rozhovoru do časopisu Reportér v roce 1968 uvedl: „Co tedy, proboha, 

po mně chcete, abych udělal? Vy si myslíte, že si mám sáhnout na život? Ne, nemohu a 

nebudu skákat z petřínské věže, to není možné. Kdybych to, pane redaktore, udělal, vzal 

bych na sebe celou vinu, potvrdil bych svou vinu a já jí necítím, tu má někdo jiný. V tom 

je rozpornost celé situace tehdejších let i dneška.“250 Josef Urválek zemřel v roce 1979. 

Zemřel nepotrestaný, stejně jako většina prokurátorů a soudců z 50. let. 
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v podmínkách obnovující se svobody slova během Pražského jara 1968. Praha, 2007. Diplomová práce. 
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Závěr 

 

 Závěrem se pokusím o stručné shrnutí životních osudů Josefa Urválka, jeho činů 

a motivů. Narodil se v roce 1910 v Českých Budějovicích, kde také po studiu Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy začala jeho kariéra v československém soudnictví. V září 

1939 složil soudcovské zkoušky a byl zaměstnán u jihočeského krajského soudu. Po válce 

vstoupil do Komunistické strany Československa, což bylo iniciováno jeho dlouhodobým 

levicovým smýšlením. Po roce 1945 působil na pozici veřejného žalobce u Mimořádného 

lidového soudu v Českých Budějovicích jak v první, tak ve druhé fázi retribučního 

soudnictví, kde získal jisté renomé. Ze statistik jihočeského archivu vyplývá, že počet 

Urválkem navržených a soudem potvrzených trestů smrti, byl v rámci první fáze 

retribučního soudnictví (tj. do roku 1947) nadprůměrný. Tyto závěry mohou být 

ovlivněny jednak nedostatkem materiálů o konkrétních soudních jednáních, ale i tím, že 

byl jedním z mála prokurátorů, kteří v Českých Budějovicích působili během celé doby 

fungování mimořádného lidového soudu.  

V éře poválečného soudnictví byl zároveň jako prokurátor povoláván k případům 

projednávaným u Národního soudu v Praze. Dodnes jsou za sporné považovány rozsudky 

v procesu s protektorátní vládou Rudolfa Berana, ve kterém Josef Urválek působil jako 

zástupce národního prokurátora. Do funkce hlavního prokurátora byl jmenován 

v případech soudu s předválečnými československými fašisty Radolou Gajdou a 

Rudolfem Dominikem, dále s pravicovým politikem a v době druhé republiky jedním 

z vůdších členů fašizující Akce národní obrody (známější pod zkratkou ANO) 

prof. Karlem Dominem a v čestném řízení s bývalým agrárním ministrem národní obrany 

Františkem Machníkem. Ve všech případech Urválek ze své pozice prokurátora 

navrhoval přísnější tresty, než které byly nakonec soudem vyneseny. 

Po komunistickém převratu se stal krajským prokurátorem v Českých 

Budějovicích. Čím více se v jednotlivých soudních případech komunistickým politikům 

osvědčoval jako poslušný a spolehlivý pracovník, tím se jeho kariérní vyhlídky 

zlepšovaly. U Státního soudu, před kterým se odehrála většina justičních nezákonností 

50. let, začínal jako prokurátor ve vykonstruovaném procesu s představiteli mužských 

klášterů. Ten se odehrál na konci března 1950 a hlavním cílem tohoto procesu bylo 
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zdiskreditovat římskokatolickou církev, což následně vedlo k tzv. akci K, během které 

bylo internováno přes dva tisíce řeholníků a zabaveno mnoho církevních objektů. 

Po tomto „úspěchu“ komunistické justice byl povolán jako hlavní prokurátor 

k procesu s „vedením záškodnického spiknutí proti republice“, jenž byl namířen proti 

politickým oponentům komunistické strany. Proces, který probíhal na přelomu května a 

června 1950, skončil čtyřmi tresty smrti (včetně Milady Horákové a Záviše Kalandry), 

čtyřmi tresty doživotního žaláře a dalšími tresty odnětí svobody ve výši od 20 do 28 let. 

Působením v tomto procesu se Josef Urválek dostal do povědomí široké veřejnosti, a to 

zejména kvůli své dodnes citované závěrečné řeči. 

O rok později se jako komunistický prokurátor uplatnil v procesu s vedoucím 

pražské kanceláře tiskové agentury Associated Press Williamem Oatisem a spol., jehož 

cílem bylo odhalit „západní imperialisty“ působící v Československu v roli novinářů. 

Odsouzení amerického občana vyvolalo nebývalý ohlas ve Spojených státech 

amerických, které se po dvou letech domohly Oatisova propuštění z vězení. Na tento 

proces navazuje i obvinění špionážní skupiny v čele s Josefem Pavelkou, který byl pro 

svou převaděčskou činnost v květnu 1953 odsouzen k trestu smrti. 

Jedním z nejznámějších politických procesů, kterého se Josef Urválek účastnil 

v roli hlavního prokurátora, byl proces s „protistátním spikleneckým centrem v čele 

s Rudolfem Slánským“, který se konal v listopadu 1952. Tento proces doprovázela 

důsledná kontrola prokurátorů ze strany Státní bezpečnosti za pomoci sovětských 

poradců, kteří na vytváření mechanismu československých monstrprocesů spolupracovali 

už od roku 1950. Obžaloba sledovala zahraniční politické cíle Sovětského svazu, což se 

odrazilo zejména ve výběru obžalovaných. Další motivací pro tento proces bylo v té době 

v socialistických státech velmi rozšířené hledání zrádců přímo uvnitř komunistické 

strany. Rozsudek ale neměl ani v sovětském soudnictví obdoby, jedenáct ze čtrnácti 

obžalovaných bylo odsouzeno k trestu smrti. „Proslavil“ se také v následném procesu se 

čtyřmi spolupracovníky popraveného bývalého ministra zahraničních věcí Vladimíra 

Clementise o půl roku později, kdy požadoval pro všechny trest smrti. Nakonec soud 

rozhodl „jen“ o dvou trestech doživotního vězení a dvou trestech odnětí svobody na 

25 let. 
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V návaznosti na úspěchy v roli prokurátora Státního soudu byl Josef Urválek 

v roce 1953 povýšen do funkce předsedy Nejvyššího soudu. I v této době se účastnil, už 

jako soudce, vykonstruovaných politických procesů (např. s Marií Švermovou a dalšími 

komunistickými funkcionáři). Na počátku 60. let, kdy pomalu začala revize politických 

procesů, se komunistická strana rozhodla odstavit nejvíce nechvalně známé justiční 

činitele, kteří se na nezákonnostech 50. let podíleli. Roku 1963 přišla řada i na Josefa 

Urválka, který byl odvolán z pozice předsedy Nejvyššího soudu a přemístěn do Vědecko-

výzkumného ústavu kriminalistiky Generální prokuratury. Zůstal však nepotrestán a 

zemřel v roce 1979. 

Závěrem je třeba se zeptat, zda si Josef Urválek, přes všechny snahy zbavit se viny 

za řadu justičních vražd, uvědomoval zrůdnost toho, na čem se podílel. V několika 

textech, kde se snažil o své očištění, se vymlouval na naivitu a z dobové atmosféry 

plynoucí nekritičnost. Zároveň si nelze nevšimnout, ač se snažil prokázat opak, že 

s každým ústupkem od právnické cti, s každým dalším poslušně vykonaným rozkazem, 

jeho kariéra stoupala. Nelze vyloučit i hlubší, patologické důvody jho chování, které 

mohly najít první odraz v přísných výrocích mimořádného lidového soudu, kde působil 

po osvobození. Jeho jednání tak nemuselo být jen důsledkem kariérismu, ale odrazem 

jeho skutečné osobnosti. 

Varující však je, že Josef Urválek nepatřil do kategorie rychle vyškolených 

komunistických pracovníků justice (jako např. Ludmila Brožová-Polednová). Byl 

vystudovaným právníkem, který svou kariéru začal ještě v éře demokracie a zažil 

fungování spravedlivého a na politice nezávislého soudnictví. Tím se, podle mého názoru, 

jeho odpovědnost za hrůzy 50. let ještě prohlubuje. 
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