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Abstrakt 

Předmětem pozornosti této rigorózní práce je průběh vyšetřování a výkonu vazby v případech 

náležejících do kompetence Státní bezpečnosti v letech 1948-1953. Je představen přehled 

základních přepisů v této oblasti se zaměřením na pole působnosti Státní bezpečnosti a 

prokuratury. Je nastíněn vývoj těchto institucí za uvedené období. Práce se také zabývá 

problematikou věznic, ve kterých byla vyšetřovací vazba u StB vykonávána. Záměrem této 

práce je poskytnout čtenářům pohled na průběh vazby jednak z hlediska probíhajícího 

přípravného řízení trestního, ale také ze strany prostředí vazebních věznic Státní bezpečnosti. 

Práce se skládá z devíti částí. 

První část práce se zabývá problematikou politických procesů obecně a postavením a činností 

prokuratury a soudů v období let 1948-1953. 

Druhá část analyzuje postavení a vývoj Státní bezpečnosti jakožto složky, jejíž činnost měla 

na výsledek politických procesů zásadní význam. Je popisována cesta Státní bezpečnosti 

k moci, vysvětleno její postavení a struktura a zmíněni nejznámější představitelé.  

Část třetí se zaměřuje na analýzu dobové legislativy v oblasti trestní práva se zaměřením na 

průběh přípravného řízení a předpisy vztahující se k režimu ve vazebních věznicích. 

Čtvrtá část pojednává o skutečné podobě a metodách vyšetřování v gesci Státní bezpečnosti. 

Pátá část se zabývá organizací a systémem věznic Státní bezpečnosti, ve kterých byla 

vykonávána vyšetřovací vazba, je popisován také režim v těchto věznicích. 

Šestá část je zaměřena na reálnou podobu výkonu vazby ve věznici Pankrác a na osobu jejího 

prvního velitele, Václava Peška, včetně jeho osudu po roce 1989. 

Sedmá část je věnována osudům tří obětí nezákonného průběhu výkonu vazby, a to 

poškozených Věry Hložkové, Vlasty Charvátové a Karla Lukase. Je popsán průběh vazebního 

řízení, který byli nuceni absolvovat, ale také zda a jakým způsobem byli tito poškození 

následně rehabilitováni. 

Obsahem dvou závěrečných částí rigorózní práce je pojednání o tom, jak byly v následujících 

desetiletích události přelomu 40. a 50. let nahlíženy, zda a jakým způsobem byly 



rehabilitovány oběti zločinů komunizmu a zda a jakým způsobem byla dovozena 

zodpovědnost pachatelů těchto činů. 
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