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Úvod 

Předmětem pozornosti této rigorózní práce je průběh vyšetřování a výkonu vazby 

v případech náležejících do kompetence Státní bezpečnosti v letech 1948-1953. Cílem 

je popsat, jakým způsobem byl tento institut trestního práva v uvedeném období 

využíván, respektive zneužíván, provedení analýzy právních přepisů v této oblasti se 

zaměřením na pole působnosti Státní bezpečnosti a prokuratury a nastínění vývoje a 

podoby těchto institucí za uvedené období. Záměrem této práce je poskytnout pohled na 

průběh vazby jednak z hlediska probíhajícího přípravného řízení trestního, ale také ze 

strany prostředí vazebních věznic Státní bezpečnosti, ve kterých bylo řízení prováděno. 

Jakým způsobem výkon vazby reálně probíhal, by měly doložit konkrétní případy 

poškozených Věry Hložkové, Vlasty Charvátové a plk. Karla Lukase. Společným 

jmenovatelem těchto tří osudů bylo místo a čas, ve kterém se tito aktéři stali oběťmi 

nezákonného výkonu vazby. Všichni tři jmenovaní byli umístěni ve vazební věznici 

Krajského velitelství Státní bezpečnosti v Praze na Pankráci v době vzniku této vazební 

věznice, kdy byl velitelem věznice Václav Pešek, jehož činům je v předmětné práci 

rovněž věnována pozornost. 

Jednalo by se však o příběhy bez konce, pokud by obsahem práce zůstaly pouze 

okolnosti zjištěné k samotnému průběhu tehdy uvalené vazby na poškozené Věru 

Hložkovou, Vlastu Charvátovou a Karla Lukase, proto byl také sledován následný osud 

aktérů případu, a to z obou stran bariéry. Na jedné straně bylo dohledáno, jak proběhlo 

rehabilitační řízení v průběhu času zejména ve vztahu k poškozeným, na druhé straně je 

pozornost věnována osobě ředitele věznice, zejména trestnímu řízení vedenému proti 

jeho osobě. Práce také obsahuje kapitoly o průběhu a způsobu prošetřování zločinů 

komunizmu během následujících desetiletí až do současné doby. 

Ačkoliv podstatou práce by měl být výkon vazby v případech působnosti v politických 

procesech v době zakladatelského období komunistické totality v období let 1948-1953, 

zabývá se také okrajově i obdobím od konce druhé světové války. 

Za období nesvobody a porušování principů právního státu je považováno období 

následující po únoru 1948, nicméně některé příčiny a původ takového stavu, včetně 

příčin únorového převratu, je třeba hledat v období již od roku 1945, neboť k obnovení 

předválečného stavu nedošlo v politické ani v právní oblasti. 
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Cílem této práce je analýza způsobu přípravy politických procesů se zaměřením na 

výkon vazby během přípravného řízení v těchto procesech. Právě vazební řízení, které 

bylo prakticky nedílnou součástí všech politických procesů v předmětném období, se 

stalo jedním ze zásadních institutů ovlivňujících podobu přípravného řízení v těchto 

kauzách a rozhodujícím způsobem formovalo výsledek celého trestního řízení. 

Záměrem je poskytnout náhled na tuto fázi trestního řízení z hlediska průběhu trestního 

procesu a zároveň z pohledu výkonu vazby ve věznicích StB, neboť obě tyto složky 

byly velmi úzce provázány. 

K předmětnému tématu je dispozici poměrně široké spektrum zdrojů různého 

charakteru, při zpracování této rigorózní práce byly prameny a literatura voleny tak, aby 

umožnily téma analyzovat z více úhlů pohledu. 

V předkládané práci jsem se snažila o maximální využití archivních pramenů, které se 

nacházejí v Archivu bezpečnostních složek (ABS). Část z nich, pocházející z období 

prvních let komunistické vlády, byla využita zejména při zpracování kapitoly o průběhu 

vyšetřování u StB a režimu ve věznicích StB. Jedná se o zejména fondy ABS, ZV 123, 

MV, 7, Školní materiál, Výslech1 a déle pak o přednášku Věznice z hlediska potřeb 

vyšetřování prováděného pracovníky státní bezpečnosti.2 Další prameny, ze kterých 

jsem vycházela, pocházejí z období prošetřování porušování socialistické zákonnosti 

(ABS, fondu ZK – 123, MV, 6, Zvláštní zpráva o prošetření příčin porušování 

socialistické zákonnosti při vyšetřování osob v rámci tzv. politických procesů v letech 

1949-1954 ze dne  30. ledna 1963). 

Informace vztahující se k aktivitám Václava Peška, jakožto ředitele vazební věznice 

StB, pocházející právě z doby jeho působení ve funkci, byly čerpány z personálního 

                                                           
1 Na studijním materiálu určeném pro školy SNB se podílel vyšetřovatel StB Bohumil Doubek, přednáška 

ale byla v podstatě dílem sovětských poradců – Kaplan, K.: StB o sobě, Praha, 2002, str. 51. Srov. „ … 

jedná se o přednášku, která byla zpracována pro potřeby kurzů – škol pro realizační pracovníky v Novém 

Městě n. M. Veverské Bitýšce a v Brně v první polovině roku 1950. … Pamatuji si, že jádro této přednášky 

zpracovával na můj požadavek Doubek v součinnosti s poradcem Galkinem. Jinak tato přednáška byla 

upravena a doplněna tak, jako ostatní přednášky a materiály pro zmíněné kurzy kolektivem pracovníků. 

Já jsem rovněž přispěl do této přednášky, a to věci, které se týkají úpravy vyšetřujícího pracovníka, 

vyšetřovací místnosti apod… V té době přednášky nepodléhaly nějakému schvalovacímu řízení, … tak, 
jako je tomu například v dnešní době…“ ABS, ZV 123, MV 1, Záznam o dodatečném pohovoru se 

soudruhem Lumírem Kročkem z 26. 1. 1963, str. 1-2. 
2 K přednášce se vyjádřil Lumír Kroček: „… jedná se o přednášku, která rovněž byla vypracována za 

účelem jejího použití v rámci školení v tzv. realisačních kursech. Domnívám se, že i k této přednášce jsem 

buď sám, nebo prostřednictvím jiných pracovníků řadu myšlenek uplatnil. Vycházím z toho, že v tehdejší 

době, kdy jsem pracoval jako velitel sektoru V – realisace, jsem měl zájem na tom, aby vyšetřovací 

věznice byly upraveny potřebám vyšetřování…“ ABS, ZV 123, MV 1, Záznam o dodatečném pohovoru 

se soudruhem Lumíre Kročkem z 26. 1. 1963, str. 2. 
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spisu č. 2364/20 vedeného k osobě jmenovaného a uloženého v ABS Brno – Kanice. 

Text k osudům poškozených Věry Hložkové, Vlasty Charvátové a plk. Karla Lukase 

vychází z archivních pramenů ABS, z fondů V 6381 MV, Vyšetřovací spis, Čančík, 

dále a. č. MNB 95, svazek č. 6, Věra Hložková, ZV 123 MV, 02, Vyjádření k případům 

z let 1949-1954, Věra Hložková, a také z fondu V 6387 MV.  

Jako další prameny pro zpracování této práce sloužily také spisy, které pocházejí 

z relativně nedávané minulosti, dosud za archiválie považovány nejsou (dle zákona č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a o spisové službě a o změně některých zákonů) a 

nahlédnout do nich bylo možné se souhlasem původce. Jedná se však o prameny 

nezbytné pro úplné zmapování sledované kauzy (Václav Pešek a Vlasta Charvátová). 

Z dozorového spisu Městského státního zastupitelství v Praze spisové značky KZV 

250/1997 byly čerpány údaje týkající se trestního stíhání Václava Peška, které proběhlo 

v 90. letech 20. století.  Výsledky rehabilitačního řízení ve vztahu k poškozené Vlastě 

Charvátové byly dohledány ve spise Městského soudu v Praze sp. zn. Rt 321/90 

uloženém v Národním archivu fondu Státního soudu. 

Speciální skupinu pramenů představují písemné dokumenty vydávané orgány StB či 

jinými institucemi vládní garnitury, které jsou na jedné straně cenným písemným 

pramenem, jejichž obsah by na rozdíl od pamětí svědků neměl být zkreslen časovým 

odstupem od událostí, kterých se týkaly, při jejich použití je však třeba klást důkaz na 

kontext doby a událostí, za kterých vznikly a za jakým účelem byly vyhotoveny. 

Konkrétně se jedná o materiály nacházející se v ABS, ZV 123 MV, 310-45-19 a dále 

pak rozkazy ministra vnitra a tajné rozkazy ministra vnitra dostupné v ABS respektive 

v ebadaletně3 ABS. 

Vedle především trestně právních zákonů účinných v předmětném období tedy byly 

zkoumány také podzákonné předpisy upravující činnost Státní bezpečnosti v trestním 

řízení a při výkonu vazby. 

Při používání dobových pramenů a výkladu dobových předpisů je třeba brát v úvahu, že 

„ …v komunismu věci často znamenaly něco jiného, než o sobě říkaly. V právu tato 

poučka platí vrchovatě. …“4 Při studiu zákonných či podzákonných předpisů k danému 

                                                           
3 Některé z archivních pramenů, uložených v ABS, jsou však zároveň badatelům po zřízení přístupového 

hesla k dispozici dostupnějším způsobem přes internet, respektive ebadatelnu. 
4 Baňouch, H.: Metody, motivy a cíle studia komunistického práva, in: Bobek M. - Molek P. - Šimíček 

V.: Komunistické právo v Československu, Brno, 2009, str. 259. 



9 
 

tématu v žádném případě není možné spoléhat na to, že tyto byly důsledně aplikovány 

v praxi. 

V rámci archivních pramenů jsou k dispozici také svědectví příslušníků Státní 

bezpečnosti, kteří se na nezákonnostech té doby měli podílet. K těm je z pochopitelných 

důvodů nezbytné přistupovat obzvláště kriticky, avšak nelze je zcela zatracovat, neboť i 

v těchto případech lze z výpovědí zjistit cenné informace minimálně k tématům, ke 

kterým neměli důvod svoji výpověď zkreslovat, jako např. systémovým záležitostem. 

Najdou se i takoví svědci, kteří poměrně ochotně podali pravdivou výpověď o 

událostech ve vazebních věznicích. Tato svědectví se dochovala nejen jako protokolárně 

zachycená svědectví pořízená pro účely různých druhů přezkumných řízení v období 

následujícím po předmětném období, ale byla leckdy vydána v knižní podobě,5 často již 

jako součást odborné práce. 

Dále bylo v předkládané práci čerpáno ze zdrojů dostupných na internetu, např. 

důvodové zprávy k návrhům zákonů dostupné na stránkách poslanecké sněmovny.6 

Z internetových stánek Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu byla 

využita jejich archivní verze obsahující zejména veškeré publikace ÚDV do roku 2007 

v elektronické verzi7 a na doplnění také veřejně dostupné informace o průběhu trestních 

řízení pachatelů zločinů komunizmu.8 

Ke zpracovávanému tématu je dostupná široká škála literatury, a to jak odborné, tak 

memoárové, která byla z pochopitelných důvodů v Československu (kromě období roku 

1968 a v exilu vydaných knih) vydávána až po listopadu 1989. 

V úvodní části pojednávající o základním zasazení do historického kontextu byly 

využity odborné publikace Karla Kaplana9, který měl přístup k velkému množství 

pramenů již před listopadem 1989. Jeho díla jsou významná též z pohledu velkého 

přínosu z obecně historického pohledu. Dále bylo čerpáno z dnes již klasického díla 

Viléma Hejla,10 které představuje jeden z prvních odborných počinů mapujících zločiny 

komunismu. Situaci změny uspořádání politického systému mapuje z několika pohledů 

                                                           
5 Např. Kaplan, K.: StB o sobě. Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. Praha, 2002. 
6 http://www.psp.cz/sqw/sntisk.sqw. 
7 https://www.policie.cz/clanek/archivni-stranky-uradu-dokumentace-a-vysetrovani-zlocinu-komunismu-

skpv.aspx. 
8 https://www.policie.cz/rozsudky.aspx. 
9 Kaplan, K.: Nekrvavá revoluce. Praha, 1993. 
10 Hejl, V.: Zpráva o organizovaném násilí. Praha, 1990. 

http://www.psp.cz/sqw/sntisk.sqw
https://www.policie.cz/clanek/archivni-stranky-uradu-dokumentace-a-vysetrovani-zlocinu-komunismu-skpv.aspx
https://www.policie.cz/clanek/archivni-stranky-uradu-dokumentace-a-vysetrovani-zlocinu-komunismu-skpv.aspx
https://www.policie.cz/rozsudky.aspx
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odborná publikace Ed. Kociana a Deváté.11 Ozbrojeným složkám, zejména SNB, se 

věnují díla Františka Hanzlíka a Karla Kaplana.12 Další část práce je věnována Státní 

bezpečnosti a jejímu začlenění do nově nastolených zvyklostí. Období přerodu v letech 

1945-1948 se věnuje další z knih Karla Kaplana.13 Následující období zachycuje 

publikace Jiřiny Dvořákové, Františka Koudelky a také Josefa Frolíka.14 Problematiku 

sovětských poradců, kteří ovlivnili průběh a podobu vyšetřování u StB, zpracovává 

jednak studie Karla Kaplana, byla také využita přednáška N. Petrofa zařazená ve 

sborníku z konference uspořádané k tématu politických procesů.15 Samotným 

politickým procesům se věnuje řada publikací odborné literatury, ze které lze zmínit 

např.:  Bláhová Ivana - Blažek Lukáš - Kuklík Jan - Šouša Jiří a kol. Kaplan Karel, 

Paleček Pavel.16 

Jedna ze stěženích částí práce se zabývá vazebními věznicemi StB, které byly postaveny 

mimo jakoukoliv vnější kontrolu, a podmínkami v nich. Z odborného hlediska nebyla 

dosud pracována žádná ucelená publikace k tomuto tématu a jedná se spíše o dílčí díla a 

studie jako např.: Aleš Kýr a Prokop Tomek či a Dušan Janák17 Dalším sledovaným 

aspektem v předkládané práci je výslech a metody výslechu StB, stejně jako i 

vyšetřovatelé StB. V této oblasti jsou přínosné studie Kláry Pinerové, Petra Blažka a 

Milana Bárty.18 Osudy osob, které pobývaly ve vyšetřovací věznici Praha Pankrác, jsou 

                                                           
11 Ed.: Kocian, J. - Devátá, M.: Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny 

společnosti. Praha, 2011. 
12 Hanzlík, F.: Únor 1948 výsledek nerovného zápasu. 1997. 
13 Kaplan, K.: Protistátní bezpečnost. Praha, 2015. 
14 Dvořáková, J.: Státní bezpečnost v letech 1945-1953. (Organizační vývoj zpravodajských a státně 

bezpečnostních složek). Praha, 2007, Koudelka, F.: Státní bezpečnost 1954-1968 (základní údaje), Sešity 

ÚSD AV ČR č. 13, Praha, 1993, (Kapitola o StB do roku 1953), Frolík, J.: Nástin organizačního vývoje 

státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech 1948-1989, in: Sborník archivních prací, 

Praha, 1991. 
15 Kaplan, K.: Sovětští poradci v Československu 1949-1956. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny č. 14, 

Praha, 1993, Petrov, N. V.: Sovětští poradci ministerstva státní bezpečnosti a příprava procesu s R. 

Slánským (podle dokumentů Státní bezpečnosti), in: (ed) Pernes, J., Foitzik: Politické procesy 

v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, 

pořádané ve dnech 14. – 16. dubna 2003 v Praze. Brno 2005, str. 101. 
16 Bláhová, I. – Blažek, L. – Kuklík, J. – Šouša, J. a kol.: Oběti komunistické spravedlnosti. Právní 

aspekty politických procesů 50. let 20. století. Praha, 2013, Bláhová, I. – Blažek, L. – Kuklík, J. – Šouša, 

J. a kol.: Právnická dvouletka. Rekodifikace právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století. Praha, 

2014, Kaplan K., Paleček P.: Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno, 2001. 
17 Kýr, A.: Způsoby zacházení s vězni v ČSR v letech 1945-1955. Přehled základních předpisů. Opava, 

2002, Tomek, P.: Dvě studie o československém vězeňství 1948-1989. Sešity Úřadu dokumentace a 

vyšetřování zločinů komunismu č. 3. Praha, 2000 a Tomek, P.: Tajná operativní věznice StB ve 

Winterově ulici v Praze v letech 1951-1955. In: Securitas Imperii č. 7, Praha, 2001, Janák D.: Organizace 

a řízení československého vězeňství 1945-1955, in Vězeňství ve střední Evropě v letech 1945-1955, 

Praha 2001. 
18 Pinerová, K.: Forenzně – Sociologická sonda do způsobu a metod vyšetřování StB, Člověk – Časopis 

pro humanitní a společenské vědy č. 11 (15.6.2008) a Pinerová, K.: Techniky brainwashingu využívané 
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zpracovány v dílech Tomáše Bursíka, Eduarda Stehlíka a Jany Škodové.19 Následným 

prošetřováním excesů inspekcí MV se zabývá Milan Bárta.20 Nechala jsem se také 

inspirovat dílem Ivana Gaďourka a Jiřího Nehněvajsy,21 ve kterém významní čeští 

sociologové v emigraci zpracovali téma osob vězněných za totalitního režimu pro své 

politické přesvědčení. Studie pojednává o způsobech jejich věznění, následcích, 

rehabilitaci a odškodnění, společenském a materiálním postavení a o jejich nynějších 

názorech a postojích. 

Na tomto místě je třeba zmínit dnes již klasickou trilogii Antonína Kratochvíla.22 Jedná 

se o soubor svědectví o právních deformacích a zločinech proti lidskosti, svědectví 

vězňů i výsledky rehabilitačního řízení. První díl je pokusem o syntézu svědectví o 

zvůli komunistického režimu všech sociálních i politických kategorií. Druhá část je 

zaměřena na procesy s nejvýznamnějšími spisovateli včetně dokumentů, které v této 

knize byly uveřejněny vůbec poprvé. Třetí díl se zabývá možnostmi soudních postihů 

zločinů 50. let minulého století. Co se samotných dokumentů týká, za pozornost stojí 

publikace z konference o zločinech komunismu z roku 1991,23 která ve své době 

zpřístupnila ojedinělé dokumenty, do té doby většinou tajné. Na rozhraní odborné 

(encyklopedické) a memoárové literatury balancuje dílo Zemanové-Mazalové.24 

Autorka podává v abecedním sledu přehled osob z Moravy pronásledovaných a 

perzekuovaných za totality. Mimo základních osobních údajů podává i dostupná data z 

procesů, rozsudky, přehled věznic, ale také dostupná data o totalitní justici, 

vyšetřovatelích, vězeňské službě, advokátech a poskytuje řadu textů rozsudků a 

zdůvodnění. S ohledem na rok vydání se jedná o ojedinělou publikaci o době totality. 

                                                                                                                                                                          
pracovníky státní bezpečnosti a jejich následky. In: Sborník Národního muzea v Praze, 70, str. 5-12, č. 3-

4/2016, Praha, 2016, a Blažek, P. - Bárta, M.: Tváře vyšetřovatelů Státní bezpečnosti. Paměť a dějiny. 

Praha, 2012. 
19 Stehlík, E.: Za službu vlasti smrt. Vznik, budování, rozvoj a zánik armády demokratického 

Československa na příkladu osudů generálmajora Karla Lukase (1897-1949). Olomouc, 2016. Disertační 

práce (Ph.D.). Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta, Škodová, J.: Skauti ve třetím 

odboji: jejich účast v pokusech o ozbrojená povstání. Bakalářská práce UP FF, 2015 a Bursík, T.: Ztratily 

jsme mnoho času… Ale ne sebe! Praha, 2006. 
20 Bárta, M.: Inspekce ministra vnitra v letech 1953-1989. Výběr dokumentů. Praha, 2009. 
21 Gaďourek, I.: – Nehněvajsa, J.: Žalářování, pronásledování a zneuznání. Brno, 1997. 
22 Kratochvíl, A: Žaluji I-III. Praha, 1990. 
23 Stálá mezinárodní konference o zločinech komunismu (5. - 6. října 1991 Praha – Dlabačov), Praha – 

Pardubice, 1991. 
24 Zemanová-Mazalová, J. A.: Budou-li mlčet oni, rozkvílí se kamení. Vlastní náklad, 1994. 
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Oblast justice mapují písemnosti a odborné texty obsažené v třídílné knize 

Československá justice v dokumentech v letech 1948-1953.25 

Z odborné právnické literatury byly využity oficiální publikace vydávané v předmětném 

období k aplikaci trestně právních předpisů, ať již příručky psané při příležitosti nově 

přijatých předpisů, či komentáře k nim (pokud je vůbec s ohledem na ideologicky 

zaměřený obsah možné je považovat za odborný text).26 U těchto textů je pochopitelně 

nutné počítat s tím, že jejich obsah je silně poplatný době vzniku, avšak v této práci jsou 

citovány právě proto, aby bylo možné doložit, jak bylo tehdy na právní úpravu týkající 

se předmětného tématu nazíráno, jaké cíle sledovala, jaký byl oficiální výklad a jakým 

způsobem měly příslušné orgány právo aplikovat. 

Co se týče polistopadové právně-historické odborné literatury, bylo vycházeno zejména 

z děl Jana Kuklíka a jeho spolupracovníků, bylo čerpáno také z knihy Komunistické 

právo v Československu.27 

Speciální oblast sledované problematiky představují vzpomínky pamětníků zachycené 

v knižní podobě. Lidé, kteří se stali oběťmi nechvalně proslulé činnosti StB, poskytli 

velmi vzácná svědectví o osobních prožitcích. Je však nutné připustit, že popisují 

události z jejich subjektivního pohledu, často písemně zachycené až s odstupem řady 

let. Nejen u osob, které se staly oběťmi systému, který pomáhaly vytvářet, nebo byly 

jeho součástí, může být výpověď ovlivněna snahou vykreslit se v lepším světle a své 

jednání ospravedlnit. Memoárová (vzpomínková) literatura zpravidla zachycuje období 

vazby jen okrajově, většinou v jedné kapitole. Nicméně i tak jsou tyto části cennou 

výpovědí, ke které se však musí přistupovat s vědomím, že se jedná o subjektivní 

                                                           
25 Vorel, J. – Šimánková, A., a kol.: Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech. Díly I-

III. Praha, 2003. 
26 Filipovský, J. – Dolenský, A. – Tolar J.: O obecné části trestního zákona. Praha, 1951. 

(ed.) Glogar, R.: Trestní zákon. Komentář. Praha, 1958. 

Šimák, J. – Dolenský, A. -  Pindryčová, L.: Trestní zákon. Komentář k zákonu ze dne 12. července 1950 

č. 86 Sbírky. Praha, 1953. 

Šimák, J. – Tolar, J. – Růžek, A. – Dolenský, A.: Trestní řád a předpisy související, Praha, 1953.  

V tištěné podobě vyšlo dílo ministra spravedlnosti, vysvětlující „nové cíle“ socialistické justice - Rais Š.: 

Nová organisace soudů a prokuratur, posila socialistické zákonnosti. Praha, 1952. 
27 Kuklík, J. a kol. Dějiny československého práva 1945-1989. Praha, 2011. 

Bláhová, I. – Blažek, L. – Kuklík, J. – Šouša, J. a kol.: Oběti komunistické spravedlnosti. Právní aspekty 

politických procesů 50. let 20. století. Praha, 2013. 

Bláhová, I. – Blažek, L. – Kuklík, J. – Šouša, J. a kol.: Právnická dvouletka. Rekodifikace právního řádu, 

justice a správy v 50. letech 20. století. Praha, 2014. 

Bobek, M. – Molek, P. – Šimíček, V.: Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. 

Brno, 2009. 

Nedvědický, K.: Právní řád po roce 1989 a historická paměť. Securitas imperii 23, (02/2013). Praha, 

2013. 
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výpověď přímého aktéra s delším odstupem času. Do tohoto okruhu patří zejména díla 

Adolfa Bečváře,28 Jaroslava Brodského,29 Miroslava Čapka,30 Jožky Husek,31 Jiřího 

Hejdy,32 Karla Kukala,33 Jaroslava Machálky,34 Karla Pecky,35 Tomáše Sedláčka 

a Jiřího Plachého36 a v neposlední řadě Lubomíra Školouda.37 Osamocenými výjimkami 

v této oblasti jsou vzpomínky žen, které zastupuje dílo Dagmar Šimkové.38 

Předmětné téma bývá námětem nejen pro knižní odborné vědecké práce či beletristická 

zpracování, ale silné příběhy osob vyšetřovaných Státní bezpečností byly také 

opakovaně zpracovávány filmovou či televizní produkcí. Z takových děl je namístě 

připomenout film Jen o rodinných záležitostech (1990) Jiřího Svobody – (dlouholetého 

člena KSČ a polistopadového předsedy KSČM). Tento film vznikal ještě před 

listopadem 1989 a jednalo se o na tu dobu výrazný filmový počin, který ale s událostmi 

listopadu 1989 a následujícími zcela zapadl. Režisér Jiří Svoboda zobrazuje bezmoc 

politických vězňů v 50. letech. Důraz klade na samotný výslech a ukazuje, s jakou 

brutalitou se vynucovala smyšlená přiznání. Všímá si nejen osudů zatčených, ale i jejich 

blízkých. S ohledem na dobu vzniku je ale třeba říci, že jako oběti jsou v tomto díle 

zobrazeni „správní“ komunisté, které trápili „zlí“ komunisté. Částečně dílo připomíná 

Londonovo Doznání (dle motivů knihy Artura Londona byl v roce 1970 natočen 

francouzsko-italský film, režie Costa-Gavras). Čtyřdílná minisérie Hynka Bočana 

z roku 1992, Přítelkyně z domu smutku, na motivy Evy Kantůrkové, zachycuje vazební 

podmínky z počátku 80. let minulého století a vychází přímo ze zkušeností autorky 

z ročního pobytu ve vazbě. Ta je vykreslena jako místo, kde měl být člověk pomocí 

promyšleného systému zbaven své důstojnosti, ale byla to také příležitost zažít příběhy 

přátelství a solidarity, které nakonec učinily vězeňský život snesitelnějším. Seriál 

Zdivočelá země (1997-2012), režie Hynek Bočan, námět Jiří Stránský, vychází částečně 

z reálných zážitků Jiřího Stránského, který byl v 50. letech odsouzen do výkonu trestu 

                                                           
28 Bečvář, A: Milníky. Retro, (místo neuvedeno) 2001. 
29 Brodský, J.: Řešení gama. Lidové noviny, Praha 1990. 
30 Čapek, M:  O mužích, na které se zapomnělo. Praha, 2000. 
31 Husek, J.: Za vlády vrahů (zpráva o tom, co nechtějí slyšet). Vizovice, 1997. Publikace je rozdělena na 

dvě části, v první autor popisuje vlastní zážitky a postřehy z vězení, druhá část shromažďuje příběhy 

dalších vězňů a vězeňkyň. 
32 Hejda, J.: Žil jsem zbytečně. Beroun, 2010. 
33 Kukal, K.: Deset křížů. Praha, 1993. 
34 Machálka, J.: Roky v pekle. Praha, 2015. 
35 Pecka, K.: Motáky nezvěstnému. Brno, 1990. 
36 Sedláček, T. – Plachý, J.: Vydržet! Paměti generála Tomáše Sedláčka. Praha, 2008. 
37 Školoud, L. – Štěpánek, P.: Na všechno buď připraven! Hradec Králové, 1992. 
38 Šimková, D.: Byly jsme tam taky. Praha, 1991. 
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a část této doby pobýval v táborech, které byly zbudovány v oblastech těžby uranové 

rudy. Část díla zachycuje hlavního hrdinu Antonína Maděru ve vyšetřovací vazbě a při 

výsleších v 50. letech minulého století. Ze zahraniční produkce lze zmínit polský film 

Výslech (1982), režiséra Ryszarda Bugajskeho. Film je zajímavý dobou svého vzniku, 

po natočení filmu byl režisér propuštěn z televizního studia a bez možnosti zaměstnání 

v Polsku musel nakonec začít nový život v Kanadě. Dílo zachycuje podmínky 

vyšetřovací vazby na počátku 50. let minulého století. V uzavřeném prostředí cely 

a vyšetřovací místnosti jsou vykresleny modelové charaktery mučitelů a jejich obětí. 

Hlavní hrdinka je vyslýchána a nucena ke změnám ve výpovědích podle přání 

vyšetřovatelů. 

Jak vyplývá ze zdaleka ne úplného výčtu pramenů a literatury k předmětnému tématu, 

zejména politické procesy, jsou častým námětem nejen obecně historických prací či 

právně historických studií, ale také beletristických zpracování. 

Nabízí se tedy otázka, z jakých důvodů má smysl opakovaně se zabývat touto temnou 

kapitolou českých dějin, pokud od událostí samotných uplynulo již více než půl století? 

Období let 1948 -1953 je spojeno s událostmi, které fatálním způsobem ovlivnily životy 

mnoha osob. V první řadě silné a často až téměř neuvěřitelné osudy osob, které se 

nechtěně staly aktéry těchto událostí, stále slovují čtenáře a přitahují pozornost autorů. 

Jedním z přínosů této práce by mělo být zpracování osudů Vlasty Charvátové, Věry 

Hložkové, plk. Karla Lukase, ale také Václava Peška. 

Vazební řízení je tématem, které samo o sobě, ani v současné době, nepřestává být 

aktuální; výkon vazby je i v dnešních podmínkách trestního řízení považován za jeden 

z nejzávažnějších zásahů represivních složek státu do základních lidských práv 

a svobod, proto je tento institut trestního práva prakticky neustále předmětem 

pozornosti přezkumu všech stupňů justice z hlediska důvodů vazby, délky trvání vazby 

i způsobu jejího výkonu. Pohled do historie na podobu tohoto institutu může být 

užitečným varováním před jeho případným zneužitím v současnosti, zejména při 

zkoumání příčin, excesivního jednání při výkonu vazby v takovém rozsahu došlo. 

Ve své práci jsem se zaměřila právě na přípravnou fázi politických procesů, neboť 

během této fáze byla fakticky vytvořena konečná podoba výsledku těchto trestních 

řízení. Za další přínos této práce považuji náhled na tuto fázi politických procesů 
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z různých hledisek. Byla provedena analýza vlivu jednotlivých složek na výkon vazby, 

učiněn rozbor tehdy účinných právních předpisů na jedné straně, se kterým kontrastují 

zjištění o skutečném průběhu vazebních řízení. 

Z dnešního úhlu pohledu může mít také stále praktický význam zkoumání obsahu 

tehdejší právní úpravy, neboť při posuzování trestnosti jednání pachatelů zločinů 

komunizmu jsou brány v úvahu tehdy účinné zákony. 

Závěrečná část této práce se zabývá tím, jak bylo v průběhu následujících let na 

předmětné události nahlíženo a jak se hodnocení těchto událostí postupem času měnilo, 

což je téma prostupující celé období druhé poloviny 20. století až do současnosti. Byly 

sledovány na jedné straně postupné rehabilitace obětí nezákonných procesů a na druhé 

straně postupy směřující k potrestání viníků. Dostalo se poškozeným dostatečné 

satisfakce, či alespoň nějakého zadostiučinění? Byla adekvátním způsobem vyvozena 

zodpovědnost pachatelů nezákonností? I na tyto otázky se práce snaží nalézt odpovědi. 
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1. Politické procesy v Československu v letech 1948-1953 

Období let 1948-1953 v Československu, označované jako zakladatelské období 

komunistického režimu, bylo poznamenané „masovou nezákonností“.39 Kořeny tohoto 

jevu vyrůstaly ze samotné podstaty režimu, z tehdejšího mocenskopolitického 

uspořádání státu. 

Po únoru 1948 se masová nezákonnost prolínala prakticky všemi oblastmi života 

společnosti, nejen právem a justicí. Zcela běžně nebyla respektována platná legislativa, 

zákonům byla nadřazena politická rozhodnutí KSČ, kterým při získaném monopolu 

moci nemohl nikdo oponovat. 

Vládnoucí komunisté schvalovali zákony, vydávali politické směrnice a nařízení, jejichž 

obsah odporoval dosavadním všeobecně uznávaným hodnotám a právnímu systému. 

Parlament přijímal zákony neslučitelné s ústavou, byla vydávána nařízení v rozporu se 

zákony. Představitelé státu uváděli v praxi teorii o právu jako služce moci a uznávali 

pouze ty zákony a přepisy, které sloužily jejich cílům. Zákony vykládali svévolným 

a účelovým způsobem, určujícím hlediskem byla politická potřeba.40 

Komunisté nezbytnost účelových postupů zdůvodňovali nejprve potřebou zajistit 

„vítězství revoluce“, upevněním nově nastolené moci a likvidací jejich odpůrců. 

Následně však vyhlásilo vedení strany nové politické zásady a směrnice a tak se 

nezákonnost udržovala jako trvalý faktor komunistické moci. Společnost si na tuto 

situaci začala zvykat a postupně se vyvinul stav, ve kterém vykonavatelé moci 

s nezákonností počítali jako s nástrojem uplatnění své nadvlády a občané ji přijali jako 

přirozenou součást jejich životů.41 

Ideologickým podkladem pro takové postupy komunistů byla teorie o zostřování 

třídního boje, která byla uplatňována v nejrůznějších společenských souvislostech. Za 

třídního nepřítele byly označovány různé skupiny občanů dle potřeb a cílů KSČ. Tato 

teorie byla silně podporována i vládní propagandou zveličující aktivitu „třídních 

nepřátel“. 

                                                           
39 Kaplan, K.: Československo v letech 1948-1953, 2. část, Praha, 1991, str. 72. 
40 Tamtéž, str. 73. 
41 Kaplan, K.: Nekrvavá revoluce, Praha, 1993, str. 181. 
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Důvodem, který měl po nastolení komunistické nadvlády ospravedlnit nezákonné 

postupy a procesy, bylo budování socialistické společnosti a ochrana získaného 

mocenského monopolu. Došlo k naprosté přeměně v oblasti mocenskopolitické, 

ekonomické, kulturní a sociální, shrnuté pod pojem výstavba socializmu. Změny 

ovlivnily životy všech vrstev obyvatel.42 

Při „budování socializmu“ českoslovenští občané prakticky bez jakéhokoliv odporu 

přišli o svá občanská a politická práva, byla zlikvidována politická pluralita, zanikla 

svoboda projevu, svoboda vyznání a svoboda tisku. Během krátké doby bylo 

zlikvidováno soukromé podnikání, spolková činnost byla možná pouze v omezené míře 

a nejvýše pod kontrolou komunistů. Případná kontrola ze strany justice byla vyloučená, 

neboť justice byla připravena o svoji nezávislost a dostala se do područí vládnoucí 

moci. Země zůstala izolována od ostatního světa. 

Nejzávažnějším projevem masové nezákonnosti tohoto období se staly politické 

procesy, které byly zároveň projevem trestněprávní perzekuce.43 

Tyto procesy měly více funkcí: 

1. Sloužily k prosazení mocenského monopolu a k zajištění režimu. 

2. Napomáhaly k prosazení záměrů moci a též sovětských plánů. 

3. Udržovaly trvalé napětí mezi společností, občany a mocenským monopolem 

a představovaly způsob likvidace odpůrců režimu. 

4. Měly ideologické poslání. 

5. Působily jako nejúčinnější zdroj atmosféry strachu.44 

Výroba politických procesů se po únoru 1948 stala hlavní náplní činnosti Státní 

bezpečnosti. V létě a na podzim 1948 byla sice zjištěna zvýšená aktivita odpůrců 

komunistického režimu, do Československa byly vysílány osoby s politickými 

a zpravodajskými úkoly, StB však hrozbu aktivního odporu záměrně zveličovala, aby 

zdůvodnila význam své činnosti. 

Myšlenka politických procesů se ve vedení bezpečnostních složek a u politických 

špiček objevila brzy po únoru 1948, a to nejen ohledně aktivních odpůrců režimu, ale 

                                                           
42 Tamtéž, str. 195. 
43 K politickým procesům také Kuklík, J. a kol.: Dějiny československého práva 1948-1989, Praha, 2013, 

str. 122-132. 
44 Kaplan, K.: Československo v letech 1948-1953, 2. část, Praha, 1991, str. 83. 
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také ve vztahu k těm, kteří se žádného zločinu nedopustili, „pouze“ se z různých důvodů 

stali nepohodlnými. Záměr realizace politických procesů byl podporován nepřetržitou 

řadou politických a ideologických podnětů, které přicházely z komunistického vedení a 

ze zahraničně politických zájmů Moskvy.45 

Konání politických procesů umožnila mezinárodní situace. Po druhé světové válce 

se Československo dostalo do sféry vlivu Sovětského svazu, zůstalo izolováno od 

demokratické části světa. Československá Státní bezpečnost se stala výkonnou rukou 

KSČ, postupně přestaly fungovat prakticky všechny kontrolní mechanizmy právního 

státu. Nebyla respektována ani zákonná ustanovení komunistického státu, nezávislá 

justice se stala prázdným pojmem. Veřejná kontrola byla vyloučena. 

Ideologie „neustále se zostřujícího třídního boje“ se promítla ve veškeré praxi 

bezpečnosti. Každý občan byl posuzován jako možný nepřítel či agent, třídní nepřítel 

byl hledán všude, což se zvlášť významně projevilo ve vymýšlení trestných činů 

a dosazování jejich aktérů, v záměrných provokacích, včetně vytváření protistátních 

skupin. To se dělo podle vlastních úvah příslušníků bezpečnosti.46 

Co se týče vymezení, které procesy z té doby jsou označovány jako politické, lze 

shrnout, že se jednalo o soudní případy, o kterých přímo rozhodovaly politické instituce, 

namísto příslušných justičních orgánů, nebo do činnosti justičních orgánů zasahovaly 

nepřímým způsobem. 

Za politické jsou považovány všechny procesy vedené u Státního soudu (zřízen 

zákonem č. 232/1948 Sb.). Nepochybně je třeba pod pojem politický proces podřadit 

trestní řízení vedená na základě zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově 

demokratické republiky a první hlavy zvláštní části zákona č. 86/1950 Sb., trestního 

zákona, bez ohledu na to, u kterého soudu řízení proběhlo. Při prvních politických 

procesech byl aplikován zákon č. 50/1923 Sb. z. a n., na ochranu republiky. Jako 

politické jsou označovány nejen naprosto vykonstruované procesy, procesy vyrobené na 

základě provokace StB, ale také taková řízení, která proběhla „zákonně“ v tom ohledu, 

že se jednalo o činy kriminální, obecně trestné, nebo činy trestné pouze podle 

komunistických československých zákonů, avšak tato jednání byla „zpolitizována“. 

Jednání bylo buď kvalifikováno jinak (přísněji), než by odpovídalo při obvyklém 

                                                           
45 Kaplan, K.: Nekrvavá revoluce, Praha, 1993, str. 240. 
46 Tamtéž, str. 242. 
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výkladu trestního práva, nebo běžnému kriminálnímu jednání byla přisuzována 

politická motivace a pachatelům byly ukládány neúměrně vysoké tresty. Bylo také 

kriminalizováno jednání v demokratických systémech naprosto legální, jako např. 

kritika vlády, šíření informací apod.47 

Politické procesy lze dělit i podle dalších kritérií např. na procesy malé a tzv. 

monstrprocesy, na veřejné a konané bez přítomnosti veřejnosti. 

Převážná většina politických procesů zůstala veřejnosti utajena. Pouze u vybraných 

procesů bylo stranou rozhodnuto, že budou provedeny jako veřejné. Takové procesy 

kladly větší nároky na přípravu soudního líčení. Vyžadovaly úzkou spolupráci, pokud se 

výjimečně očekávala aktivita obhajoby, s obhájcem jednal prokurátor či soudce. Za 

úspěšné byly považovány ty procesy, při kterých diváci při vynesení rozsudků, zejména 

trestu smrti, tleskali.48 

Z chronologického hlediska nejprve proběhly procesy s předúnorovými soupeři 

komunistů, následně byly uskutečněny procesy s aktivními odpůrci nového režimu, 

procesy s bývalými politiky, důstojníky, duchovními, pracovníky zahraničních institucí, 

došlo také k procesům hospodářským. 

S politickými procesy je spojen pojem „kabinetní justice“, který byl charakterizován 

těmito principy: 

- zásadní vliv na rozhodovací pravomoc soudů se soustředil v rukou ministra 

spravedlnosti, a to včetně přísného schvalovacího systému a stanoviska 

k trestům, 

- byla odstraněna kontrola justičních orgánů nad vyšetřováním,  

- prokuratura získala vůči soudu zvláštní postavení: návrhy prokurátora byly pro 

senát závazné 

- došlo k podstatnému omezení práva na obhajobu 

- byla vědomě porušována zásady objektivní pravdy.49 

Na mechanizmu výroby politických procesů se podílely tři složky – politické orgány 

(předsednictvo ÚV KSČ, KSS, v krajích bezpečnostní komise – tzv. „pětky“, komise 

                                                           
47 Tamtéž, str. 244. 
48 Kaplan, K.: Nebezpečná bezpečnost, Brno, 1999, str. 120. 
49 Fabšičová, M. – Vališ, Z.: Státní prokuratura a Státní soud v dokumentech. In: Vorel J., Šimánková A., 

a kol.: Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech. Díl I. Praha, 2003, str. 18. 
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stranické kontroly, oddělení ÚV a různé, většinou příležitostné komise), bezpečnostní 

orgány Státní bezpečnost a obranné zpravodajství) a justice (Ministerstvo spravedlnosti, 

prokuratura, soudy, obhájce). 

Klíčovou roli v politických procesech sehrála Státní bezpečnost, které bylo svěřeno 

vyšetřování. Výsledek této části trestního řízení nejvýznamněji ovlivnil konečnou 

podobu procesů. StB však měla pod kontrolou i následující fázi, tedy řízení před 

soudem, a to až od vynesení rozsudku. Zásadní kroky byly schvalovány stranickými 

orgány.50 

K procesům, které lze označit jako politické, docházelo i v dalších obdobích nadvlády 

komunistické strany (po částečném uvolnění v 60. letech, kdy jejich počet poklesl, 

proběhla další vlna procesů v 70. letech), nicméně za období, ve kterém docházelo 

k největším nezákonnostem v trestním řízení při těchto procesech, je považováno 

období let 1948-1954. 

Dle výsledků rehabilitací bylo v politických procesech odsouzeno 195 642 osob. Státní 

soud vynesl za dobu své existence celkem 232 trestů smrti, které byly ve 178 případech 

vykonány.51 

K postupnému odeznívání první vlny politických procesů začalo docházet v roce 1953. 

Po smrti Stalina a Gottwalda přišli noví sovětští poradci a přestaly být používány 

nejhorší formy fyzického násilí při vyšetřování. Dne 17. 9. 1953 rozhodl politický 

sekretariát,52 že nebudou popraveni již odsouzení lidé, s výjimkou Osvalda 

Závodského.53 V tomto roce také přibylo stížností obětí politických procesů na 

nezákonný průběh řízení, v důsledku čehož byly ustanoveny první přezkumné orgány 

a komise, jak je popsáno v závěru této práce. 

                                                           
50 Kaplan, K.: Československo v letech 1948-1953, 2. Část. Praha, 1991, str. 83. 
51 Francek, J.: Velké dějiny zemí koruny české. Tematická řada Zločinnost a bezpráví, Praha, Litomyšl 

2011, str. 541, srov. Oběti komunistického režimu dle ÚDV – z politických důvodů bylo popraveno: 248 

osob (247 mužů a 1 žena), v tom zahrnuto 12 prominentních komunistů (Slánský a spol. a O. Závodský). 

Mnozí z popravených byli odsouzeni za politické "trestné činy" v souběhu s trestnými činy kriminálními. 

V některých případech je hranice mezi těmito dvěma skupinami nezřetelná - 

https://www.policie.cz/clanek/obeti-komunistickeho-rezimu.aspx.  
52 Pernes, J.: Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století, Brno, 2008, str. 111. 
53 Osvald Závodský (1910-1954) – velitel StB v letech 1948-1951, popraven v roce 1954, trest smrti mu 

byl uložen v politickém procesu. 

https://www.policie.cz/clanek/obeti-komunistickeho-rezimu.aspx
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2. Justice v letech 1948 - 1953 

2.1. Postavení prokuratury a soudů v letech 1948 – 1953 

Československá justice doznala velmi brzy po Únoru 1948 zásadní proměny, záhy se 

stala oporou nově vzniklého totalitního systému. 54 

Podobu poúnorové justice zformoval zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, 

jehož cílem zavést několik zásadních změn. Soudní organizace měla být přizpůsobena 

krajskému zřízení, v důsledku čehož byly zrušeny zemské soudy a zemská státní 

zastupitelství. Soudnictví mělo být „zlidověno“, na rozhodování ve všech instancích se 

měli podílet soudci z lidu. Soudní organizace měla být zjednodušena. Z rozhodování 

měl být odstraněn formalizmus, čehož mělo být dosaženo zeslabením zásady projednací 

a připuštěním novot v odvolacím řízení. Měla být zajištěna možnost zjištění materiální 

pravdy v každé fázi řízení. Generální prokurátor se stal strážcem zákona a měl 

povinnost zakročit všude tam, kde by došlo k porušení zákona.55 

Dle nových zásad organizace soudnictví, vyjádřených v Ústavě 9. května, tedy zákon do 

justice zavedl lidový prvek v podobě soudců z lidu volených národními výbory. 

Soudcem z lidu se mohl stát československý státní občan ve věku mezi 30 až 60 lety, 

bezúhonný, zapsaný na voličském seznamu. Musel být také „oddaný myšlence lidově 

demokratického zřízení“. Výkon této funkce byl na jedné straně považován za čest, ale 

zároveň za povinnost, omluvit se bylo možné pouze ze závažných důvodů. V soudních 

senátech měli soudci z lidu nad soudci z povolání převahu a mohli je tedy přehlasovat.  

Tímto zákonem byla zároveň reorganizována soudní soustava. Bylo zavedeno 

dvojinstanční řízení namísto dosavadního trojinstančního. Soudní moc v trestních 

věcech vykonávaly okresní soudy, krajské soudy, státní soud a nejvyšší soud (§ 64). 

Současně byly v sídlech okresních a krajských soudů zřízeny okresní a krajské 

prokuratury jako úřady veřejné žaloby (§20). Vzniklo celkem 19 krajských prokuratur 

a 272 prokuratur okresních. Okresní prokuratury byly prořízeny krajským prokuraturám 

spolu s nimi ministru spravedlnosti, shodně jako generální prokurátor. Byly zrušeny 

                                                           
54 K dějinám justice a prokuratury viz Kuklík, J. a kol.: Dějiny československého práva 1948-1989, 

Praha, 2013, kapitola Justice a prokuratura, str. 274-301, Bláhová, I. – Blažek, L. – Kuklík, J. – Šouša, J. 

a kol.: Právnická dvouletka. Rekodifikace právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století. Praha, 

2014. Kapitola Některé aspekty vývoje soudnictví v 50. let, str. 268-171. 
55 Dle důvodové zprávy k návrhu zákona dostupné na 

http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0160_01.htm.  

http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0160_01.htm
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zemské soudy a zemská státní zastupitelství.56 V trestním řízení došlo k posílení 

postavení prokurátora na úkor vyšetřujícího soudce, který byl nově povinen vyhovět 

návrhu prokurátora na zahájení vyšetřování, avšak v krátké době byla funkce 

vyšetřujících soudců zrušena úplně, jak je popsáno dále v kapitole zabývající se 

trestněprávními procesními předpisy. Role prokurátora posilovala také v civilním řízení. 

V civilním procesu mohl za účelem ochrany zájmu státu nebo pracujících vstoupit do 

řízení (na základě § 6 odst. 1 občanského soudního řádu z roku 1950). 

Dle záměru vedoucích představitelů státu měla role prokurátorů posilovat na úkor 

pozice soudců. „U okresního a krajského prokurátora se dnes musí soustřeďovat 

administrativně i odborně všechno, co souvisí s trestním soudnictvím. Tato velká 

odpovědnost si pochopitelně vynutí také změny v postavení našich prokurátorů. 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 vpřed administrativně tím, že celková organizace soudu se bude soustřeďovat jako do 

svého těžiště do rukou prokurátorů. Také to bude vyjádřeno tím, že služební postavení 

a odměny prokurátorů budou vyšší než u ostatních zaměstnanců v justiční právní 

službě.“57 

Také touto cestou měl být snižován význam soudů při potlačování nezávislého 

soudnictví. Klement Gottwald již při svém projevu v srpnu 1946 vyjádřil, že nezávislost 

soudců by měla mít limity – „Soudce musí soudit podle zákona s přihlédnutím k mínění 

lidu a stanovisku vlády“.58 

Prokuratura se postupem času vyvinula v silný orgán justiční moci, v průběhu dalších 

let budování socializmu se stala jedním z hlavních symbolů komunistické represe. 

Dne 30. 10. 1952 byly schváleny Ústavní zákon č. 64/1952 Sb., o soudech a 

prokuratuře, zákon č. 65/1952 Sb., o prokuratuře a zákon č. 66/1952 Sb., o 

organisaci soudů, které nabyly účinnosti od 1. 1. 1953. Soudnictví bylo vládní mocí již 

                                                           
56 Lata, J.: Prokuratura, in: Bobek, M. – Molek, P. – Šimíček, V. a kol.: Komunistické právo 

v Československu, Brno, 2009, str. 850. K problematice prokuratury také viz kapitola Místo prokuratury 

v politických procesech – Bláhová, I. – Blažek, L. – Kuklík, J. – Šouša, J. a kol.: Oběti komunistické 

spravedlnosti. Právní aspekty politických procesů 50. let 20. století, Praha, 2013, str. 65-82. 
57 Prohlášení Alexeje Čepičky, ministra spravedlnosti, ze dne 21.11.1949 na konferenci pracovníků 

justice – Bláhová, I. – Blažek, L, - Kuklík, J. – Šouša, J. a kol.: Oběti komunistické spravedlnosti. Právní 

aspekty politických procesů 50. let 20. století, Praha, 2013, str. 66. 
58 Kühn, Z.: Socialistická justice, in: Bobek, M. – Molek, P. – Šimíček, V.: Komunistické právo 

v Československu, Brno, 2009, str. 829. 
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považováno za součást státního aparátu, oficiální rétorika ani nezastírala, že justici 

považovala vedle bezpečnostních složek za nástroj moci a v očích vedoucích činitelů. 

Právo a soudnictví nabývalo na významu zejména proto, že mělo plnit funkce 

„potlačováni odporu moci zbaveného třídního nepřítele a obrany státu před 

imperialistickými útočníky“59 

Oficiální postoj udržoval dojem bezprostředního ohrožení nově utvářeného režimu: 

„Je známým a historií nezvratně prokázaným zákonem společenského vývoje, že 

proletářskou revolucí svržená buržoasie se s desateronásobnou silou vrhá do boje za 

znovunabytí moci a za restauraci svého ztraceného vykořisťovatelského panství. A čím 

menší jsou její naděje, tím zoufalejší jsou její zločinné pokusy o zvrat poměrů, tím 

zuřivější a zákeřnější jsou formy jejího boje… Dovedou se přetvařovat a vystupovat 

často v rouše „poctivých“ pracovníků, zatímco ve spojení s imperialistickými agenty 

osnují nejzákeřnější zločiny, od rozvratného našeptávání až po nejsurovější vraždy… 

Domácí reakce však ve svém úsilí není osamocena. Má nebezpečného spojence 

v imperialistické buržoasii, která je dosud u moci v zemích kapitalistických, zejména 

americko-anglickém imperialismu – v tomto četníku mezinárodní reakce… Je možné 

pochybovat, že tento zběsilý odpor buržoasie, která v našich úspěších vidí svůj konec, se 

bude zmírňovat? Nikoliv! Zejména soudní procesy z posledních několika měsíců 

ukázaly, že svržená buržoasie svůj odpor zesiluje…“60 

Jedním ze základních úkolů, které mělo zlidovělé soudnictví plnit, byla „ochrana 

socialistické zákonnosti“, což dle Klementa Gottwalda znamenalo „bdít nad tím, aby 

vůle a zájem lidu a jeho státu, ztělesněné v našich zákonech, byly vždy a všude 

uplatňovány v plné shodě s duchem lidové demokracie a s velikými socialistickými 

cíli“.61 

Na dodržování socialistické zákonnosti měla dle sovětského vzoru dohlížet především 

prokuratura. Novou právní úpravu měla být pravomoc prokurátora rozšířena i mimo 

                                                           
59 Rais, Š.: Nová organizace soudů a prokuratur, posila socialistické zákonnosti. Praha, 1952, (příručka 

vydaná Ministerstvem spravedlnosti u příležitosti přijetí uvedených zákonů), str. 6. 
60 Tamtéž, str. 6-7. 
61 Tamtéž, str. 9. 
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oblast soudnictví, prokurátor měl dohlížet také na „činnost všech ostatních úseků státní 

správy“.62 

Tuto roli prokuratury zakotvil Ústavní zákon č. 64/1952 Sb., o soudech a prokuratuře, 

který pověřil generálního prokurátora vykonáváním nejvyššího dozoru nad přesným 

prováděním a zachováváním zákonů a podzákonných právních předpisů ministerstvy 

a jinými úřady soudy, národními výbory, orgány, institucemi a úředními osobami 

i běžnými občany. Generálního prokurátora jmenoval prezident, byl odpovědný vládě. 

Podle § 8 tohoto ústavního zákona orgány generálního prokurátora vykonávaly své 

funkce nezávisle, podléhaly pouze generálnímu prokurátorovi. Tímto zákonem bylo 

také reorganizováno soudnictví, byly rozlišeny soudy obecné (nejvyšší, krajské, lidové) 

a zvláštní (vojenské, rozhodčí). 

Zákon č. 65/1952 Sb., o prokuratuře, dovršil vývoj postavení této instituce v prvních 

poúnorových letech. Vznikla jednotná, centralizovaná, na jiných orgánech nezávislá 

soustava. Prokuratura byla založena na monokratickém principu. Hlavním úkolem 

prokuratury byl dohled nad „socialistickou zákonností“. V čele soustavy stál generální 

prokurátor, všichni prokurátoři a vojenští prokurátoři, jakož i náměstkové generálního 

prokurátora, krajští a okresní prokurátoři a jejich náměstkové, vyšší a nižší vojenští 

prokurátoři a jejich náměstkové, vyšší a nižší polní prokurátoři a jejich náměstkové byli 

označováni za orgány generálního prokurátora.  

Dle zákona č. 66/1952 Sb., o organizaci soudů, byly obecnými soudy lidové, krajské 

a soud nejvyšší, mezi zvláštní soudy patřily soudy vojenské a rozhodčí. Soudy měly 

občany vychovávat „k oddanosti a věrnosti k Československé republice, k přesnému 

a důslednému zachovávání zákonů a jiných právních předpisů, k šetření socialistického 

vlastnictví, k pracovní kázni, k plnění povinností, které jim ukládá obrana státu, 

a k řádnému zachovávání pravidel socialistického soužití.“ (§ 4 odst. 1.) Při ukládání 

trestů měly mít soudy na zřeteli nejen potrestání pachatele trestného činu, nýbrž i jeho 

polepšení a převýchovu. (§ 4 odst. 2.) 

Komunisté nepodcenili personální politiku v justici, zaměřili se na vedoucí posty na 

Ministerstvu spravedlnosti, prokuraturách a soudech. Před únorem 1948 bylo pouze 

5,5% pracovníků justice členy KSČ, ze 142 vedoucích funkcionářů okresních 

prokuratur se ke KSČ hlásilo 8 osob, z celkového počtu kolem 2000 všech soudců 
                                                           
62 Tamtéž, str. 11. 
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a prokurátorů bylo méně než 100 komunistů.63 Po únorovém převratu proběhly 

personální čistky, z justice bylo vyloučeno asi 10% soudců.64 

K personální obměně však nedošlo pouze v důsledku personálních čistek. Komunistům 

při dosazování nových soudců nahrávalo také, že po skončení druhé světové války 

zůstala polovina soudcovských míst neobsazena a po Únoru 1948 byly na tato místa 

jmenovány „politicky spolehlivé osoby“, včetně absolventů „právnických škol 

pracujících“. Nově příchozí „vhodní“ soudci neměli sice početní většinu, ale dostávali 

se do vedoucích funkcí a tak utvářeli novou podobu justice. Na politických procesech se 

podíleli nezřídka také soudci, kteří byli součástí předúnorové justice. Pokud si tito 

soudci chtěli ve svých funkcích, často prokazovali více horlivosti než jejich nově 

příchozí kolegové.65 

Čistky proběhly i na tradičních právnických fakultách, brněnská právnická fakulta byla 

v roce 1950 dokonce zrušena. 

Nedostatek odborných justičních pracovníků měl být napraven doplněním stavů justice 

absolventy právnických škol pracujících. Studium na těchto školách trvalo většinou 

jeden rok a jejich žáci pocházeli zejména z dělnických rodin a rodin drobných rolníků – 

komunistů.66 

Absolventi právnických škol pracujících sami sebe nazývali dělnickými prokurátory 

nebo soudci, tvořili privilegovanou skupinu a do justice vstupovali s posláním zajistit 

správné politické směřování justice. Nízkou odbornou právní úroveň nahrazovali 

„vyvinutým třídním instinktem“.67 Ustanovování „lidových“ soudců či prokurátorů se 

stalo dalším projevem zlidovělého soudnictví. 

                                                           
63 Kaplan, K.: Nebezpečná bezpečnost, Brno, 1999, str. 105. 
64 Kuklík, J. a kol.: Dějiny československého práva, Praha, 2011, str. 288. 
65 Tamtéž, str. 288-289, obdobně také Kühn, Z.: Socialistická justice, in: Bobek, M. – Molek, P. – 

Šimíček, V.: Komunistické právo v Československu, Brno, 2009, str. 832-833. 
66 Kaplan, K.: Nebezpečná bezpečnost, Brno, 1999, str. 106. 
67 Tamtéž, str. 106. 
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2.2. Státní soud a státní prokuratura  

Zvláštní pozornost vládní moci se zaměřila na soudce a prokurátory příslušné v trestním 

řízení k projednání politických procesů. V těchto případech bylo úkolem justice 

legalizovat připravený nezákonný proces a budit zdání zákonnosti a spravedlivosti 

procesů.  

O vině a trestu obžalovaných v politických procesech nerozhodovaly soudy, ale 

komunističtí představitelé, jejich záměry uváděla v praxi Státní bezpečnost. Justice měla 

plnit představy KSČ a Státní bezpečnosti o výsledku připravených procesů. 

Zákonem č. 232/1948 Sb., o Státním soudu byl zřízen Státní soud a Státní 

prokuratura. Jeho vznik předpokládalo ustanovení § 58 zákona č. 231/1948 Sb., na 

ochranu lidově demokratické republiky. Soud měl být jediným pro celé území republiky 

a jeho pravomoci měly podléhat i osoby podrobené jinak vojenské soudní pravomoci i 

osoby mladistvé.68 

Nejednalo se o první státní soud zřízený na území republiky. Již v letech 1923-1935 byl 

činný Státní soud, který byl ustanoven po atentátu na ministra financí Aloise Rašína. 

Podle § 36 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n., na ochranu republiky, byl tento Státní soud 

příslušný k projednání zvlášť závažných protistátních zločinů. Po roce 1935 jeho 

kompetence přešly na vrchní soudy.69 

Státní soud vzniklý v roce 1948 byl příslušným pro projednání trestných činů dle 

zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, pokud za ně bylo 

možné uložit trest smrti, trest odnětí svobody nad deset let nebo pokud tak navrhl státní 

prokurátor (§ 17 odst. 2). 

Státní prokuratura byla založena jako speciální úsek při Generální prokuratuře, obdobně 

Státní soud u Nejvyššího soudu. V čele státní prokuratury stál státní prokurátor, který 

byl přímo podřízený ministru spravedlnosti. 

Na činnost Státní prokuratury dohlížely stranické orgány v tzv. bezpečnostních 

„pětkách“ krajských výborů KSČ (které od 2. 2. 1949 tvořili krajský politický tajemník, 

bezpečnostní referent, krajský velitel Státní bezpečnosti a Národní bezpečnosti 

a bezpečnostní tajemník) a bezpečnostní komise ÚV KSČ. Tyto orgány projednávaly 
                                                           
68 Důvodová zpráva k zákonu dostupná na http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0095_02.htm. 
69 Malý, K. a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Praha, 1997, str. 338-339.  

http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0095_02.htm
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trestní věci vedené u Státní prokuratury před rozhodnutím soudu. Shodná praxe 

přetrvala i po zrušení „pětek“ v září 1951. Následně tuto funkci převzalo předsednictvo 

KV KSČ nebo politické byro70 KSČ.71 

Dohled nad vyšetřováním měla v politických kauzách, stejně jako v běžných 

kriminálních případech, převzít prokuratura, avšak ve skutečnosti tomu bylo v případě 

politických procesů dokonce naopak – činnost prokuratury se ocitla pod kontrolou 

Státní bezpečnosti. 

Výmluvným dokladem o reálném stavu a postavení prokurátora nejen v přípravném 

řízení při vyšetřování případů v působnosti Státní bezpečnosti, je zápis o gremiální 

poradě referentů Státní prokuratury v Praze ze dne 5. 5. 1951, při které dr. Barbaš žádal, 

aby veřejným líčením byl přítomen orgán Státní bezpečnosti, který by sledoval činnost 

soudců z lidu. Kontrola měla být cílena na projev prokurátorů, soudců i obhájců 

v soudním procesu. K tomuto názoru se připojil i státní prokurátor dr. B. Ziegler, který 

při poradě uvedl: „Máme zájem na tom, abychom pracovali pod kontrolou StB. Chtěli 

bychom vědět, a to i v menších případech, zdali jsme naši práci odvedli dobře. Je nutné, 

aby naše StB, která dnes postupuje podle socialistických metod, měla ten nejčistší štít, 

a proto musíme vyprovokované případy omezit na minimum.“72 

KSČ a její nástroj, Státní bezpečnost, tedy měly v rukou kontrolu nad průběhem 

soudního řízení v politických procesech. 

Při procesu s „Centrem“ (vedeném proti Rudolfu Slánskému a spol.)73 byli vhodní 

prokurátoři, soudci a obhájci navrhováni ministry Štefanem Raisem,74 Alexejem 

Čepičkou75 a Karolem Bacílkem76 a schvalováni vedením KSČ. Mezi obhájci byli 

                                                           
70 Politické byro – nejužší vedení komunistické strany, v Československu fungovalo v letech 1924-1945 

a 1954-1962, jindy se nazývalo předsednictvo. 
71 Fabšičová, M. – Vališ, Z.: Státní prokuratura a Státní soud v dokumentech. In: Vorel, J. – Šimánková, 

A., a kol.: Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech. Díl I. Praha, 2003, str. 17. 
72 Dokumentace vzniku a příčiny nezákonností v činnosti čs. prokuratury (zpráva tzv. Bayerovy komise), 

in: Vorel, J. – Šimánková, A. a kol.: Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, díl I. 

Praha, 2003, str. 84. 
73 Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským - největší 

z politických procesů, vykonstruován na objednávku Sovětského svazu jako výstraha před odklonem od 

sovětské politiky. Jednání před soudem probíhalo ve dnech 30. -27. 11. 1952, bylo odsouzeno 14 osob, 

z toho 11 k trestu smrti (vedle Rudolfa Slánského další vysocí představitelé KSČ a státu -  Vladimír 

Clementis, Otto Fishl, Josef Frank, Ludvík Frejka, Bedřich Geminder, Rudolf Margolius, Bedřich Reicin, 

André Simone, Otto Šlink, Karel Šváb) a 3 tresty doživotí (Vavro Hajdů, Eugen Löbl, Arthur London). 
74 Ministrem spravedlnosti v době od dubna 1950 do září 1953. 
75 Ministr spravedlnosti v době od února 1948 do dubna 1950. 
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spolupracovníci StB, kteří měli sledovat chování a názory ostatních obhájců. Vybraní 

soudci a prokurátoři byli před procesem soustředěni v Ruzyni. StB jim nechala do 

pokojů zavést odposlechy, aby bylo možné kontrolovat jejich reakci. Nástin obžaloby 

měl vypracovat vyšetřovatel StB Bohumil Doubek, přepracovali ho však sovětští 

poradci Alexej a Jesikov a následně vypracovaná obžaloba byla předložena komisi 

předsednictva ÚV KSČ a po úpravách i Klementu Gottwaldovi.77 

I přes převažující podřízenost justice vůči StB se vyskytly jednotlivé případy kritických 

výtek vůči práci StB, jako například že prokurátorům byl odmítán přístup do věznice 

během vyšetřování, či že nebyl respektován zákonem stanovený dozor prokurátora nad 

vyšetřováním. Nejvíce stížností se týkalo právě vazeb, postupem času se množily 

i stížnosti soudců a prokurátorů na fyzické a psychické násilí při vyšetřování, zejména 

pokud obžalovaný svoji výpověď u soudu odvolal, protože byla vynucena násilím. 

V reakci na tyto stížnosti byla výnosem ministra spravedlnosti dr. Štefana Raise ze dne 

23. 4. 1951 č. T 527/51-II/4 po dohodě s ministrem národní bezpečnosti zřízena zvláštní 

oddělení Státní prokuratury. Tato oddělení prokuratury zahájila svoji činnost od 1. 11. 

1951. Do té doby prokurátoři Státní prokuratury neměli žádnou možnost styku 

s obviněnými ve vazbě pro StB či vojenské kontrarozvědky (OBZ), což souviselo se 

zrušením institutu vyšetřujících soudců, ke kterému došlo k 1. 9. 1949 z rozhodnutí 

ministra spravedlnosti JUDr. Alexeje Čepičky. Státní bezpečnost tedy mohla provádět 

vyšetřování politických případů bez jakékoliv kontroly.78 

Zřízením zvláštního oddělení prokuratury se stav změnil pouze formálně, prokurátoři 

neprováděli skutečnou kontrolu, vycházeli z údajů, které jim poskytla StB, a pouze 

z titulu své funkce potvrzovali a kryli její nezákonné postupy.79 

Při rozhodování o vazbě u StB se s prokurátorem nepočítalo, jak je popsáno dále v 

kapitole Vyšetřování u StB. 

                                                                                                                                                                          
76 V letech 1950-1951 předseda Sboru pověřenců, v letech 1951-1952 ministrem státní kontroly, v letech 

1952-1953 ministr národní bezpečnosti. 
77ABS, ZK – 123 MV, 6, Zvláštní zpráva o prošetření příčin porušování socialistické zákonnosti při 

vyšetřování osob v rámci tzv. politických procesů v letech 1949-1954 ze dne  30. ledna 1963, str. 30-32. 
78 Fabšičová, M. – Vališ, Z.: Státní prokuratura a Státní soud v dokumentech. In: Vorel, J. – Šimánková, 

A., a kol.: Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech. Díl I. Praha, 2003, str. 17. 
79 Tamtéž, str. 17. 
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Politické vlivy na průběh trestního řízení dokládá také zjištění, že s prokurátory 

navrženými do zvláštního oddělení muselo souhlasit MNB a každý návrh prověřovaly 

orgány StB.80 

Státní soud a Státní prokuratura existovaly od října 1948 do 31. 12. 1952, za tuto dobu 

bylo před Státní soud postaveno téměř 27000 osob.81 

Státní prokuratura se stala součástí systému na výrobu politických procesů. Jako byly 

pro soudce Státního soudu závazné návrhy prokurátora, byly pro prokurátory Státní 

prokuratury závazné návrhy vyšetřovatelů StB, kteří byli kontrolováni ze strany 

zástupců KSČ. 

Stížností na nezákonné postupy StB ze strany prokuratury každým rokem přibývalo, ale 

postavení soudců a prokurátorů se ve vztahu k StB začalo měnit až od roku 1954 

v souvislosti s oslabováním pozice StB.82 

Mezi pracovníky justice příslušnými pro trestní věci politického charakteru, se našlo jen 

několik jedinců, kteří odmítli stát se součástí nového systému. Za kritiku vyšetřovacích 

metod, které označil za „gestapismus“, byl odvolán Státní prokurátor S. Jůna, 

s odůvodněním, že při referování a na gremiální poradě Státní prokuratury „ … projevil 

takovou kritiku práce státních orgánů, kterou byl prokázán jeho záporný postoj k lidově 

demokratickému zřízení.“83 Několik čestných výjimek se našlo i u Státního soudu. 

JUDr. R. Hartych byl odsouzen k osmnácti letům odnětí svobody, protože odmítl plnit 

pokyny Slánského a nesoudil „třídně“, k pěti letům odnětí svobody byl odsouzen JUDr. 

J. Solnař, neboť nebyl ochoten rozhodovat dle požadavků, z justice museli odejít 

„nespolupracující soudci“ JUDr. R. Ritt, E. Pelhřimovský, J. Řehák, J. Prášek či 

J. Engelsmann.84 Postižen byl i soudce J. Florián, který prošetřoval používání fyzického 

                                                           
80 Kaplan, K.: Nebezpečná bezpečnost, Brno, 1999, str. 109. 
81 Zpráva o činnosti justičních orgánů v období politických procesů, zpráva tzv. Kolderovy komise, 19.3. 

1963 - Vorel J. - Šimánková A. - a kol.: Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech. Díl I. 

Praha, 2003, str. 174. 
82 Kaplan, K.: Nebezpečná bezpečnost, Brno, 1999, str. 128. K postavení StB více také kapitola 

Organizace a vývoj StB po roce 1948. 
83 Zářecký, P.: Moc, právo a procesy, Pillerova komise, in: Vorel, J. – Šimánková, A., a kol.: 

Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech. Díl I. Praha, 2003, str. 315. 
84 Fabšičová, M. – Vališ, Z.: Státní prokuratura a Státní soud v dokumentech, in: Vorel, J. – Šimánková, 

A., a kol.: Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech. Díl I. Praha, 2003, str. 16. 
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násilí Státní bezpečností v Uherském Hradišti a dospěl k závěrům, že takové 

nepřípustné metody skutečně byly používány.85 

Představitelé tehdejší justice nezřídka i po listopadu 1989 tvrdili, že nevěděli 

o nezákonnostech, ke kterým docházelo při vyšetřování Státní bezpečností, nevěděli 

o tom, že procesy byly zinscenované. Z dochovaných dokumentů však často vyplývá 

opačný závěr.  

Z dobových záznamů o poradách soudců a prokurátorů, zejména působících u Státního 

soudu a Státní prokuratury, vyplývá, že si účastníci byli vědomi tehdy probíhajících 

nezákonností.86  

Písemnosti dokumentující průběh tehdejšího trestního řízení, zejména protokoly 

o hlavním líčení a rozsudky, dokládají, jaké důkazy soudy provedly a na podkladě 

jakých důkazů vynášely své rozsudky. Alespoň trochu zkušenému soudci 

i prokurátorovi mělo být minimálně podezřelé, že jediným usvědčujícím důkazem bylo 

v politických případech nezřídka pouze doznání obžalovaného. 

Jako typický případ může posloužit rozsudek ve věci proti obžalovanému Čančíkovi 

a spol., ve kterém byla odsouzena také Vlasta Charvátová, o které pojednává jedna 

z následujících kapitol. V tomto případě naprosto absentují jinak běžné úkony 

vyšetřování, nebylo provedeno dokazování ani k základním znakům skutkové podstaty. 

Státní soud se nezabýval ani tím, zda je vůbec prokázáno žalované jednání (v daném 

případě střelbu na dozorce ve věznici), či zda došlo k následku (zranění dozorce), 

jakýmkoliv jiným důkazem, než výpovědí obžalovaných. Státní bezpečnost, která 

případ vyšetřovala, nezadokumentovala zranění poškozeného, toho nevyslechla, 

dokonce ani nebyl ztotožněn. Jedinými provedenými důkazy byly výpovědi 

obviněných, se kterými se soud spokojil, přestože nebyly ve vzájemném souladu 

a v průběhu řízení byly měněny. Při studiu odůvodnění odsuzujícího rozsudku 

a dochovaných částí spisu tedy nelze ani vyhodnotit, zda vůbec došlo k projednávanému 

činu.87 

                                                           
85 Kaplan, K.: Nebezpečná bezpečnost, Brno, 1999, str. 114. 
86 Např. viz Zápis o pracovním aktivu brněnského Státního soudu a brněnské Státní prokuratury 

(5.12.1950), in:  Vorel, J. – Šimánková, A., a kol.: Československá justice v letech 1948-1953 

v dokumentech. Díl I. Praha, 2003, str. 20-55. 
87 Blíže viz kapitola Vlasta Charvátová.  
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3. Státní bezpečnost 

3.1. Vznik a vývoj Státní bezpečnosti do roku 1948 

Vzhledem k tomu, jak významného vlivu dosáhla Státní bezpečnost ve státě a jak 

zásadní roli hrála v politických procesech, je v následující části věnována pozornost 

nejen její podobě v letech 1948-1953, ale také procesu, kterým prošla při svém vzniku 

před rokem 1948. 

Bezprostředně po válce bylo započato s novým formováním zpravodajských a státně 

bezpečnostních složek. Jednalo se o sféru, která se stala předmětem mocenských bojů 

a situace i vývoj v této oblasti odrážela politické uspořádání v tehdejším 

Československu a na následný politický vývoj měla velký vliv. 

V prvním období „budování socialistického státu“ v letech 1948 - 1953 fungovala Státní 

bezpečnost jako účinný nástroj vládnoucí moci, její cesta ke zbudování výsostného 

postavení však započala již v poválečném období. 

Během války si komunisté zjevně uvědomovali význam vlivu na bezpečnostní složky ve 

státě, při diskuzích o poválečném uspořádání bezpečnostního aparátu mezi představiteli 

KSČ v Moskvě a československou exilovou vládou v Londýně prosadila KSČ obsazení 

ministerstva vnitra svým zástupcem. 

Na základě Ústavního dekretu č 1/1945 Sb., o nové organizaci vlády a ministerstev 

v přechodné době, vzniklo nové Ministerstvo vnitra ČSR jako správní úřad, jehož 

úkolem bylo řízení systému národních výborů a výkon bezpečnostních úkolů 

vyplývajících z Košického vládního programu. Ministrem vnitra byl jmenován 

komunista Václav Nosek. 

Organizací bezpečnostního aparátu se zabývalo jednání předsednictva vlády v Košicích 

dne 12. 4. 1945 a na jednání 4. schůze vlády dne 17. 4. byly přijaty Hlavní zásady 

výstavby nového bezpečnostního aparátu. 

Pro organizační vývoj jednotek Národní bezpečnosti od roku 1945 byla charakteristická 

snaha o jejich sjednocení pod velení jednoho ústředního velitelství a vedle toho tajný 

záměr nejvyšších orgánů KSČ získat kontrolu nad bezpečnostními sbory. Již v létě 1945 

bylo zřejmé, že komunisté úspěšně prosadili svoje pojetí bezpečnostních sborů. Nedošlo 

k obnově předmnichovského modelu v podobě prakticky nezávislých sborů městské 
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kriminální policie, četnictva a pořádkové policie podřízené orgánům místní samosprávy, 

ale vznikly útvary Národní bezpečnosti, v nichž KSČ získávala stále větší vliv.88 

V průběhu prvních dvou poválečných let se komunisté snažili obsadit všechny složky 

co největším počtem svých příslušníků, ovládnout vedoucí funkce a budovat nové 

útvary (zejména zpravodajské a pohotovostní a pohraniční pluky) tak, aby všichni 

příslušníci byli stranicky spolehliví.89 

Zvýšenou pozornost věnovala KSČ získání rozhodujícího vlivu ve zpravodajských 

službách. V letech 1945-1948 působily v Československu dvě vojenské tajné služby 

(vojenské obranné zpravodajství – OBZ a vojenská zpravodajská služba – 2. oddělení 

hlavního štábu MNO a dvě civilní – Zemské odbory bezpečnosti II – ZOB II a Státní 

bezpečnost – StB. 

Důležitou bezpečnostní složku se stala zpravodajská služba ministerstva vnitra, Odbor 

pro politické zpravodajství „Z“, vzniklý na základě výnosu MV č. Z-98/1945 z 25. 5. 

1945. V jeho čele stál plk. Josef Bartík, ten však ve své funkci zásluhou komunistické 

provokace začátkem roku 1946 skončil, neboť jako významný zpravodajec londýnské 

vlády a stal se politicky nepřijatelným.90 Dne 2. 12. 1946 byl odbor Z přejmenován na 

VII. odbor ministerstva vnitra, předsedou odboru se stal plk. František Janda. 

Z vytvořených složek sehrály v zápase o získání podílu na politické moci důležitou 

úlohu především složky Státní bezpečnost (StB) a Zemský odbor bezpečnosti II (ZOB 

II). 

Zemský odbor bezpečnosti byl zřízen v říjnu 1945 z rozhodnutí ÚV KSČ, ustanoven 

oběžníkem ZNV č. 119 z 20. 10. 1945. Zemský odbor bezpečnosti  - oddělení II - vznikl 

jako specializovaná zpravodajská služba, která pracovala podle zásad přísné konspirace. 

Tento odbor neměl ve své kompetenci zatýkání a vyšetřování osob. Zpravodajskou 

cestou získané poznatky a materiály předávalo jeho vedení úřadovnám Státní 

bezpečnosti. Zajímavé zpravodajské materiály z politické a ekonomické oblasti byly 

předávány přímo vedení KSČ, které je využívalo k politickým účelům.91 

                                                           
88 Frolík, J.: Nástin organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech 

1948-1989, in: Sborník archivních prací, Praha 1991, str. 452. 
89 Kaplan, K.: Pět kapitol o únoru, Praha 1997, str. 81. 
90 Viz blíže k případu Josefa Bartíka - Kaplan, K.: Pět kapitol o únoru, Praha 1997, str. 82 a násl. 
91 Dvořáková, J.: Státní bezpečnost v letech 1945-1953, Praha, 2007, str. 27. 
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ZOB II se členil na politické zpravodajství (PZ), obranné zpravodajství (OZ), 

hospodářské zpravodajství (HZ) a pomocné oddělení a referáty.92 

Významnou složkou ZOB II bylo Studijní oddělení, jehož úkolem bylo také získávání 

poznatků zpravodajského charakteru z výpovědí zajištěných válečných zločinců. Takto 

byly získávány poznatky o zpravodajských metodách používaných německými 

složkami. Rovněž byla prošetřována činnost komunistického i nekomunistického odboje 

s možností využít získané informace k připravovanému politickému boji.93 

V roce 1945 úkoly vnitřní národní bezpečnosti prováděly ministerstvo vnitra a zemské 

a okresní národní výbory. Řídícím orgánem pro vnitřní národní bezpečnost byl Zemský 

národní výbor, který vykonával svoji pravomoc prostřednictvím Zemského odboru 

bezpečnosti. Ten byl organizačním a řídícím orgánem všech složek vnitřní národní 

bezpečnosti v Čechách. Výkonným orgánem byl Sbor národní bezpečnosti. Pod Zemské 

velitelství SNB patřily jednotky pořádkové a pohotovostní, Státní bezpečnost 

a Kriminální služba. U Zemského velitelství SNB v Praze tedy byla zřízena Zemská 

úřadovna StB v Čechách, u ZV SNB v Brně Zemská úřadovna StB na Moravě, u ZV 

SNB v Brně, expozitury Ostrava, Zemská úřadovna StB ve Slezsku. Při oblastních 

velitelstvích SNB v každém kraji působily oblastní úřadovny StB, u okresních 

velitelství SNB okresní úřadovny StB.94  

Budování StB věnovalo ministerstvo vnitra pozornost až od počátku roku 1946. V té 

době již byly zformovány pluky NB, ZOB II a struktura SNB zahrnující hlavní 

velitelství SNB, zemská, okresní velitelství a stanice SNB v obcích. 

Dle výnosu MV č. Z/IX-1502-7/3-46 ze dne 6. 3. 1946 vykonávalo ministerstvo vnitra 

úkoly Státní bezpečnosti svým odborem Z jako Ústřednou Státní bezpečnosti 

a celostátního a politického zpravodajství. 

Státní bezpečnost měla být ve vztahu ke zpravodajským službám výkonnou složkou, 

avšak reálně často dublovala práci zpravodajských složek, prováděla zatýkání a další 

úkony podle pokynů zpravodajských služeb. 

                                                           
92 Hanzlík, F.: Únor 1948. Výsledek nerovného zápasu, Praha, 1997, str. 109. 
93 Dvořáková, J.: Státní bezpečnost v letech 1945-1953, Praha, 2007, str. 28. 
94 Tamtéž, str. 38. 
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Začátkem druhé poloviny roku 1946 bylo při Oblastní úřadovně StB Praha 

v Bartolomějské ulici z podnětu Rudolfa Slánského95  a Karla Švába96 zřízeno oddělení 

F, u kterého byli zařazeni zvlášť spolehliví a prověření členové KSČ, většinou kádry 

z O StB Praha. Oficiální náplní tohoto oddělení bylo prověřování státních zaměstnanců 

všech rezortů v souvislosti s jejich povyšováním, skutečnou náplň jeho činnosti tvořila 

zpravodajská činnost proti ostatním nekomunistickým stranám, včetně prověřování osob 

s podezřelou minulostí v KSČ a jejím aparátu. Pracovníci oddělení F byli také 

využíváni ke zvláštním úkolům, např. k výslechům zatčených příslušníků gestapa, které 

byly vedeny ve snaze zjistit zrádce a konfidenty gestapa v řadách KSČ dříve, než by 

toho politicky využili odpůrci KSČ. Rovněž takto byly opatřovány i kompromitující 

materiály proti nekomunistickým politikům. Oddělení F také bylo centrem ilegální 

stranické základny KSČ na O StB Praha do doby, než byly v SNB povoleny stranické 

organizace.97 

K 15. 4. 1947 v souvislosti s celkovou reorganizací politického zpravodajství proběhla 

reorganizace všech zpravodajských centrál ZOB II. Reorganizaci vymyslel a prosadil 

JUDr. Štěpán Plaček98, aby oklamal politické protivníky a zajistil tak neomezený vliv 

komunistů ve zpravodajství. Záměrem bylo ponechat těžiště zpravodajské činnosti 

u ZOB II a OZO. Došlo k „zakonspirování“ komunistického zpravodajství v ZOB II 

u Zemského národního výboru v Praze, ve Washingtonově ulici č. 7, kde byl namísto tří 

dosavadních zpravodajských oddělení (PZ, OZ a HZ), tajně zřízen tzv. operativní sektor 

MV, který formálně pracoval pro Zemský národní výbor, ale ve skutečnosti vykonával 

funkci ústředního zpravodajského úřadu.99 

Přijetím zákona č. 149/1947 Sb., o Národní bezpečnosti, z července 1947, kterým vznikl 

Sbor národní bezpečnosti, hrozil zpravodajské službě ovládané komunisty zánik, neboť 

opoziční strany prosadily omezení doby její existence do 31. 12. 1947. Očekávalo se, že 

                                                           
95 Rudolf Slánský (1901-1952) v letech 1945-1951 byl generálním tajemníkem ÚV KSČ, tehdy jeden 

z nejvýznamnějších komunistických politiků. Dne 23. 11. 1951 byl zadržen, spolu s dalšími významnými 

funkcionáři odsouzen ve vykonstruovaném procesu za špionáž, velezradu, sabotáž a prozrazení 

vojenského tajemství k trestu smrti, který byl vykonán 3. 12. 1952. 
96 Karel Šváb (1903-1952) komunistický funkcionář a představitel StB, na podzim 1949 pověřen vedením 

oddělení, jehož úkolem bylo prověřování v řadách KSČ, od roku 1950 náměstek ministra národní 

bezpečnosti, následně byl v procesu se Slánským a spol. odsouzen pro velezradu k trestu smrti, který byl 

vykonán dne 3. 12. 1952. 
97 Dvořáková, J.: Státní bezpečnost v letech 1945-1953, Praha, 2007, str. 45. 
98 JUDr. Štěpán Plaček (1909-1992), v období červen 1945 - listopad 1948 pracovníkem politického 

zpravodajství MV, do listopadu 1949 vedoucím učebního oddělení MS, v téže měsíci zatčen a v roce 

1954 odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání patnácti let ze zneužití úřední moci. 
99 Dvořáková, J.: Státní bezpečnost v letech 1945-1953, Praha, 2007, str. 33. 
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se podaří přesunout zpravodajství do kompetence předsednictva vlády a komunistům 

bude znemožněn přístup ke zpravodajské službě. 

ZOB II byly zrušeny na jaře roku 1947, což představitelé národně socialistické strany 

považovali za úspěch, avšak reorganizace ve skutečnosti znamenala kumulaci 

kompetencí a zvýšení akceschopnosti Státní bezpečnosti, do které byli příslušníci ZOB 

II začleněni. 

Ve druhé polovině roku 1947 byl přijat další Plačkův návrh, v jehož důsledku došlo k 

„zakonspirování“ zpravodajství nižších složek ZOB II, tj. OZO, do tzv. referátů „Z“, 

působících u přednostů oblastních úřadoven StB. Zemské odbory bezpečnosti ke konci 

roku 1947 zanikly, avšak ještě předtím vznikly na přechodnou dobu Zemské úřadovny 

zpravodajské (ZÚZ). Zpravodajci bývalých ZOB II byli začleněni do VII. odboru MV 

jako samostatná složka, příslušníci nižších složek byli přemístěni k teritoriálním 

složkám státní bezpečnosti. Komunistům se tedy podařilo přesunout jimi ovládané 

zpravodajství do státně bezpečnostní služby tak, že tuto složku postupně ovládli 

a převzali i její název – státně bezpečnostní služba. Stalo se tak ke dni 1. 1. 1948 

a krátce na to se ustálil i název Státní bezpečnost.100 

Komunistům se podařilo obsadit klíčové pozice na ministerstvu vnitra a také ve všech 

podřízených složkách. Jejich doménou se stal Odbor pro politické zpravodajství „Z“, 

zpravodajská služba, reprezentovaná ZOB II a pohotovostní pluk 1. NB. Významné 

pozice získali komunisté také na ZV i na nižších stupních. Pouze složka kriminální 

služby zůstala stát stranou politického zápasu o její ovládnutí.101 

Zákon č. 149/1947 Sb., o Národní bezpečnosti, definoval Státní bezpečnosti jako 

zvláštní součást národní bezpečnosti, která byla školena a cvičena především pro stíhání 

trestných činů proti státu. Její hlavní úkoly byly definovány obdobně jako předchozím 

výnosem MV a zákon vymezil i organizační strukturu a stanovil, že činnost Státní 

bezpečnosti vykonává MV prostřednictvím Ústředny státní bezpečnosti, která při něm 

byla zřízena jako výkonná složka. 

Následný výnos ministerstva vnitra č. VII-D-15.342/taj.1947 z 14. 11. 1947 

specifikoval, že zemské úřadovny StB byly zřízeny v rámci zemských velitelství SNB 

                                                           
100 Tamtéž, str. 35-36. 
101 Hanzlík, F.: Únor 1948. Výsledek nerovného zápasu, Praha, 1997, str. 112. 
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pro obvody působnosti zemských národních výborů a proto se změnil jejich název na 

zemské velitelství SNB – zemská úřadovna Státní bezpečnosti.102 

Vznikla tedy jedna zpravodajsko-bezpečnostní složka, která měla pravomoci 

zpravodajských orgán a zároveň orgánů SNB. 

Tajné služby měly významný vliv na poválečné zbudování bezpečnostních složek a na 

jejich ovládnutí komunistickou stranou. Bezpečnostní složky se zároveň podílely na 

získání moci i v ostatních sférách. 

Nekomunistické strany se ovládnutí bezpečnostních složek komunisty snažily bránit, již 

počínaje rokem 1945 opakovaně kritizovaly nezákonnosti při jejich činnosti i panující 

poměry, avšak k tomu, aby zamezili nástupu komunistů k moci, jejich snažení nestačilo. 

Předmětem vyhrocených politických diskuzí byly i spory o organizaci a obsazení těchto 

složek. 

Velké spory probíhaly také ohledně zákona o Sboru národní bezpečnosti, a to i po jeho 

přijetí. Konflikty gradovaly až do podzimu roku 1947, kdy se bezpečnostní útvary 

významným způsobem zapojily do útoku KSČ na převzetí moci ve státě. 

Krátce před 25. 2. 1948 byly vypracovány přehledy o personálním obsazení a politické 

příslušnosti všech oblastních a okresních velitelů SNB, přednostů oblastních a okresních 

kriminálních úřadoven v Čechách a všech přednostů oblastních a okresních úřadoven 

StB, přičemž z nich je zřejmé, že velitelská místa již byla z převážné většiny v rukou 

komunistů. Všichni velitelé oblastních úřadoven StB v Čechách (celkem šestnáct osob) 

byli členy KSČ, z pěti oblastních velitelů na Moravě byli tři komunisté a dva sociální 

demokraté, ze tří oblastních velitelů ve Slezsku byl jeden v KSČ a ostatní dva členy 

sociální demokracie. Ze čtrnácti velitelů poboček oblastních úřadoven StB v Čechách 

bylo jedenáct v KSČ, dva v sociální demokracii a jeden v národně socialistické 

straně.103 

I přes vzrůstající vliv nelze přeceňovat roli bezpečnostních složek v boji o moc, který 

vyvrcholil převratem v únoru 1948. Rozhodující střetnutí se odehrálo po politické linii, 

hlavními aktéry byly politické síly a seskupení. Komunisté ve významných pozicích 

bezpečnostních složek sledovali shodný cíl jako vedení strany, dosažení monopolu 

                                                           
102 Dvořáková, J.: Státní bezpečnost v letech 1945-1953, Praha, 2007, str. 47. 
103 Tamtéž, str. 50. 
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moci, ale měli odlišný názor na způsob, jakým tohoto cíle dosáhnout a neshodovali se 

ani v hodnocení politické situace a naléhavosti rozhodujícího střetu. Zvýšená iniciativa 

a aktivita komunistických představitelů v bezpečnostních složkách zejména od podzimu 

roku 1947 vedení KSČ překvapovala a působila na ně jako nátlak urychlit rozhodující 

střetnutí. Lze předpokládat, že za stupňující se iniciativou vedení bezpečnostních složek 

stál vliv sovětské politiky.104 

                                                           
104 Kaplan, K.: Pět kapitol o únoru, Brno, 1997, str. 73. 
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2.2. Státní bezpečnost po únoru 1948 

StB splnila svoji roli v moji o moc a po únorovém převratu se přeorientovala na roli 

ochránce nového režimu. Řady pracovníků StB byly personálně posíleny a došlo 

k dalším organizačním změnám. 

Na základě výnosu prezidia MV č. P-1231/1-16/11-1948-P/1 ze dne 17. 11. 1948  byla 

na MV zřízena Skupina I – Bezpečnost, což představovalo úspěšné završení snah 

komunistů o ovládnutí MV, jenž trvaly od roku 1945. Skupina I se zabývala celou 

agendou předchozího odboru III, převzala i působnost Hlavního velitelství Sboru 

národní bezpečnosti, Ústředny Státní bezpečnosti a Kriminální ústředny. Skupina I – 

Bezpečnost se skládala z Prezidia pro bezpečnost (BP), odboru BA (velitelství Státní 

bezpečnosti) a odboru BC (velitelství Národní bezpečnosti). V čele odboru BA stál 

Jindřich Veselý, jeho prvním zástupcem byl Osvald Závodský, Bedřich Pokorný 

a Dr. Karel Černý105 byli dalšími.106 

Odbor BA Státní bezpečnosti byl řídícím místem složky státní bezpečnosti. 

Od srpna 1948 začala reorganizace. V samostatném V. odboru BAa byla vyčleněna tzv. 

realizace (tento sektor se skládal z oddělení vyšetřující OZ – obranné zpravodajství, 

vyšetřující PZ – politické zpravodajství, vyšetřující HZ – hospodářské zpravodajství, 

a oddělení celostátní dohled nad realizací, dohled nad věznicemi, znalecké posudky).107 

V jejím v čele stanul Lumír Kroček,108 který zavedl nábor a vyškolení nových 

pracovníků, zaměřil se také na zřízení centrální vyšetřovací věznice v Ruzyni, do které 

měli být vybráni nejlepší pracovníci.109 

                                                           
105 Jindřich Veselý (1906-1963) – ve funkci 1948-1950, po odvolání se pokusil o sebevraždu, od roku 

1951 byl ředitelem Ústavu dějin KSČ. 

K Osvaldu Závodskému viz poznámka č. 53. 

Bedřich Pokorný (1904-1968) v roce 1951 byl zatčen a v roce 1953 odsouzen ve vykonstruovaném 

procesu k trestu odnětí svobody v trvání 16 let. V roce 1956 byl rozsudek zrušen a Pokorný byl 

rehabilitován. V březnu 1968 byl zavražděn a poté oběšen v lese. 

JUDr. Karel Černý (1912-2002) jeho působení u StB skončilo v lednu 1951, kdy byl zatčen. V roce 1953 

byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 16 let za trestný čin sabotáže. 
106 Dvořáková, J.: Státní bezpečnost v letech 1945-1953, Praha, 2007, str. 113. 
107 Stav k listopadu 1948, blíže Dvořáková J.: Státní bezpečnost v letech 1945-1953, Praha, 2007, str. 

117-118. 
108 Lumír Kroček (1910-1995) od srpna 1948 v čele V. odboru BAa, od ledna 1951 do února 1952 vedl 

vězeňský odbor při MNB. 
109 ABS, ZK – 123 MV, 6, Zvláštní zpráva o prošetření příčin porušování socialistické zákonnosti při 

vyšetřování osob v rámci tzv. politických procesů v letech 1949-1954 ze dne  30. ledna 1963, str. 2. 
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Vyšetřování prováděl samostatný sektor StB VI., vzniklý na podzim 1948, který byl na 

jaře 1951 rozdělen na sektory VIa a VIb., jejichž vedoucími se stali nechvalně proslulí 

vyšetřovatelé Bohumil Doubek110 a Milan Moučka.111 

Skupina BAa - tzv. vnitřní státní bezpečnost k 30. 11. 1948 zahrnovala tyto složky: 

BAaS – sekretariát – vedoucí Milan Moučka 

Sektor I – obranné zpravodajství (OZ) - vedoucí Vladimír Šmolka 

Sektor II – politické zpravodajství (PZ) – vedoucí Ladislav Zelenka 

Sektor III – hospodářské zpravodajství (HZ) – vedoucí Miroslava Staněk 

Sektor IV – výkon – vedoucí Josef Plechatý 

Sektor V - realizace – vedoucí Dr. Lumír Kroček 

a zahrnovala také samostatné sektory: 

BAb – zahraniční zpravodajství 

BAc – „malá státní bezpečnost“ 

BAo – ochrana ústavních činitelů 

BAp - pasy, víza, cizinci 

BAt – operativní technika 

BAd – administrativa112 

Zákon č. 286/1948 Sb., o národní bezpečnosti, fakticky podřídil národní bezpečnost 

národním výborům. Zákon č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení, ovlivnil i organizační 

                                                           
110 Bohumil Doubek (1919-1975) vedoucím oddělení byl do dubna 1953, kdy se stal náčelníkem správy 

vyšetřování StB. Jako vyšetřovatel StB se podílel na přípravě procesu se Slánským a spol. i na jiných. 

V říjnu 1954 byl propuštěn ze služeb MV, v roce 1955 zatčen a v květnu 1957 odsouzen za používání 

nezákonných vyšetřovacích metod a za křivá obvinění k devíti letům odnětí svobody, do konce roku však 

byl propuštěn. Poté pracoval v kontrolním oddělení Čedoku. Jeho výpovědi o fungování a činnosti StB, 

které sepsal, jsou dodnes cenným zdrojem informací. 
111 Milan Moučka (1922-2009) následně od dubna 1949 krajským velitelem StB v Uherském Hradišti, 

v říjnu 1949 přeložen do Ruzyně a pověřen přípravou procesu s Miladou Horákovou (podílel se také na 

akci Kámen, procesech se skupinou Světlana či s Rudolfem Slánským a spol.), od února 1951 velitelem 

vyšetřovacího sektoru VI B. V roce 1956 byl propuštěn ze služebního poměru, pracoval jako vedoucí 

oddělení mezinárodních vztahů v Závodech průmyslové automatizace. V 90. letech byl trestně stíhán, 

stíhání však bylo zastaveno, neboť se na něho vztahovala amnestie z roku 1960. 
112 Dvořáková, J.: Státní bezpečnost v letech 1945-1953, Praha, 2007, str. 116-117. 
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strukturu SNB; byla zřízena krajská velitelství StB a SNB, která se stala základní 

výkonnou jednotkou státně bezpečnostních služeb. Oba zákony nabyly účinnost k 1. 1. 

1949. Velitelství oddílů Státní bezpečnosti (VO StB) zajišťovalo úkoly a úkony 

preventivní činnosti, které jim svěřilo příslušné KV StB, ale také úkoly represivní 

uložené KV StB na základě zvláštního rozkazu. Oddíly Státní bezpečnosti (OStB) se 

staly výkonnými orgány krajských velitelství StB a zajišťovaly preventivní činnost.113 

V červnu 1949 zřídil Klement Gottwald v rámci procesu hledání nepřátel ve vlastních 

řadách komisi T, která měla prověřit 60 vlivných osob, včetně ministra vnitra Václava 

Noska či ministra zahraničních věcí Vlada Clementise. Pro urychlení vyšetřování bylo 

v říjnu 1949 založeno zvláštní oddělení pro odhalování nepřátel v KSČ v rezortu 

Bezpečnosti. Jednalo se o oddělení IIa, později od počátku roku 1950 samostatný sektor 

IIa, jako pracovní úsek odboru BA. 114 Tento úkol byl svěřen Karlu Švábovi.115 

V první polovině roku 1950 bylo dle sovětského vzoru ministerstvo vnitra 

reorganizováno. Skupina I – Bezpečnost byla z MV vyčleněna a stala se základem 

nového ministerstva národní bezpečnosti, ministrem se stal Ladislav Kopřiva. Úkolem 

MNB byla ochrana demokratického zřízení, střežení státních hranic, zajišťování 

bezpečnosti osob a majetku a udržování veřejného pořádku. 

Vznik MNB nebyl pouze organizační záležitostí, došlo k posílení role Bezpečnosti ve 

společnosti i v politice. Skončila dosavadní dvojí podřízenost nižších orgánů 

bezpečnosti, pravomoci národních výborů i slovenských orgánů zanikly, nově podléhaly 

pouze MNB. Postupnou specializací jednotlivých složek Bezpečnosti došlo k jejich 

faktickému osamostatnění.116 

Zřízením MNB byla odstraněna organizační roztříštěnost StB i ostatních bezpečnostních 

složek. Během existence MNB došlo v organizaci StB pouze k dílčím změnám. 

Velitelství StB mělo v říjnu 1950 šest sektorů: 

I. Sektor  protivýzvědné služby – velitel mjr. Vladimír Šmolka (4 oddělení) 

II. Sektor tajně politický – velitel mjr. Ladislav Zelenka (4 oddělení) 

                                                           
113 Tamtéž, str. 139. 
114 Tamtéž, str. 153. 
115 Karel Šváb (1904-1952) funkcionář StB, od září 1950 do února 1951 náměstkem MNB, v procesu 

s Rudolfem Slánským a spol. odsouzen k trestu smrti a popraven. 
116 Kaplan, K.: Nebezpečná bezpečnost, Praha, 1999, str. 15. 
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III. Sektor hospodářský – velitel škpt. Jaroslav Hudecký (4 oddělení) 

IV. Sektor protivýzvědné vojenské služby - velitel neurčen (2 oddělení) 

V. Sektor operativní (zatýkání a sledování) – velitel kpt. Antonín Prchal117 

VI. Sektor vyšetřovací – velitel pplk. Lumír Kroček, zástupci Milan Moučka 

a Bohumil Doubek118  

Sektor V – operativní - zahrnoval pět oddělení: 

1. sledování a rozpracování objektů, 

2. ustanovku – identifikaci osob, 

3. zatýkání, eskorty, provádění osobních a domovních prohlídek a operativní 

obsluha hotelů, restaurací a barů, 

4. tajnou cenzuru mezinárodní a vnitřní korespondence, 

5. zajišťování a provozování operativní techniky, odposlechy rozhovorů, 

prostředky tajného fotografování, zajišťování po stránce hospodářské a finanční. 

K těmto činnostem přibyla také cenzura pošty neboli prověrka korespondence 

(PK). 

Sektor VI - vyšetřovací - zahrnoval 5 oddělení a 2 referáty: 

1. oddělení  - vyšetřování významných politických zločinců 

2., 3. a 4. oddělení – vyšetřování všech ostatních zatčených 

5. oddělení inspekční 

Samostatný znalecký referát – zastupování MNB před soudy, vypracovávání znaleckých 

posudků, poskytování právních porad a posudků pro vyšetřující orgány 

Pomocný referát – zajišťování svědků a osob na základě výpovědí zatčených, 

prověřování poznatků k osobám v archivu a zpracovávání výsledků šetření.119 

Také v rámci jednotlivých součástí bezpečnostních složek docházelo k „hledání 

nepřátel“, situace se vyostřila zejména v letech 1951-1952. V lednu 1951 začala vlna 

zatýkání, do konce února 1951 byli zatčeni významní velitelé operativních sektorů 

                                                           
117 Antonín Prchal (1923-1996) v roce 1952 se stal náměstkem MNB, v roce 1956 byl propuštěn a v roce 

1963 odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 6 let, vykonal však pouze 1 rok trestu. 

Jako prozaik a scénárista publikoval pod pseudonymem Ivan Gariš. 
118 Dvořáková, J.: Státní bezpečnost v letech 1945-1953, Praha, 2007, str. 179-180. 
119 Tamtéž, str. 180-181. 
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V StB, vedoucí pracovníci rozvědky, dva náměstci ministra Kopřivy jako Bedřich 

Pokorný, Karel Černý, Ivo Milén, Osvald Závodský, Oskar Valeš, Vladimír Šmolka, 

Miroslav Pich-Tůma, Karel Šváb, Josef Pavel, Ladislav Zelenka a další. Následně se 

velitelem StB stal Jaroslav Hora, zástupcem Antonín Prchal, který ho po zatčení 

Rudolfa Slánského a Jarmily Taussigové120 ve velitelské funkci nahradil. 

V květnu 1951 byl do Velitelství StB začleněn jako IV. sektor dosavadní samostatný 

odbor T ministerstva národní bezpečnosti, který zároveň zahrnoval agendu 5. oddělení 

5. sektoru V Stb. Nový operativně-technický sektor IV V StB se k říjnu 1951 skládal z 5 

operativních oddělení (kontrolní služba radiotelegrafická - KSR, dešifrace zpráv a 

vypracovávání nových šifer - DšF, odposlech telefonů - OT, výkonná operativní 

technika - VOT, falsifikáty dokumentů - FD).121  

U sektoru V. se v průběhu roku 1951 změnila náplň činnosti. Nově byl rozšířen o útvar 

„Modřín“, jehož prostřednictvím měly být původně vypláceny mzdy a další platby 

příslušníků sektoru sledování, kteří měli zůstat v utajení, začátkem roku 1951 útvar 

významně zasáhl při personální čistce na vedoucích místech Bezpečnosti. Velitelem 

sektoru i útvaru Modřín byl Antonín Prchal, který nejprve se souhlasem velitele StB, 

Osvalda Závodského, nechal sledovat významné funkcionáře a následně je se 

souhlasem ministra Kopřivy nechal zatknout. Sektor V. tedy k říjnu 1951 zahrnoval 4 

oddělení – sledovačku, ustanovku a všeobecné objekty, zatýkačku a cenzuru.122 

Velitelství StB také řídilo celkem 19 krajských velitelství StB na území republiky, sídla 

KV StB odpovídala správnímu rozdělení krajů, až na Gottwaldov, který měl KV StB 

v Uherském Hradišti. Velitelství oddílů StB prováděla činnost dle rozkazů KV StB 

v jednom nebo více okresech.123 

Vrcholným obdobím pro MNB byl rok 1952. V červnu 1952 bylo Velitelství StB 

přejmenováno na Hlavní správu StB (HS StB), organizační struktura se významně 

nezměnila, namísto označení sektory bylo užíváno označení odbory. Pro účely 

vyšetřování existovaly samostatné odbory VI A (náčelník pplk. Bohumil Doubek), který 

se zabýval vyšetřováním protistátní trestné činnosti a odbor VI B (velitel pplk. Milan 

                                                           
120 Jarmila Taussigová-Potůčková (1914-2011) členka ÚV KSČ a poslankyně Národního shromáždění 

ČSR, do listopadu 1951 členka Komise stranické kontroly, tehdy byla zatčena a v lednu 1954 odsouzena 

k trestu 25 let odnětí svobody. V roce 1955 jí byl trest snížen na 20 let, v roce 1960 byla amnestována.  
121 Dvořáková, J.: Státní bezpečnost v letech 1945-1953, Praha, 2007, str. 188-190. 
122 Tamtéž, str. 192-193. 
123 Tamtéž, str. 195. 
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Moučka), do jehož referátu patřilo vyšetřování případů celostátního významu 

(velezrada, špionáž, delikty hospodářské, apod.), zjišťování a ověřování různých 

informací pro potřeby obou těchto odborů, výslechy svědků, zprostředkování styku 

obou odborů s rodinami vyšetřovaných osob, zajišťování styku s úřady, soudy 

a prokuraturou, instruktáž a kontrola práce vyšetřovacích oddělení na KS StB. 

K 1. 4. 1953 byly vyšetřovací odbory VI A a VI B zrušeny a jejich kompetence přešly 

pod Správu státobezpečnostního vyšetřování, náčelníkem se stal pplk. Milan Moučka. 

Tato součást již nebyla podřízena HS StB.124 

Smrt Stalina i Gottwalda se projevila i na vývoji Bezpečnosti. Dne 9. září 1953 

rozhodlo předsednictvo ÚV KSČ o organizačních i personálních změnách, k 11. září 

bylo zrušeno MNB. Kromě sloučení MNB a MV bylo zřízeno nové ministerstvo 

místního hospodářství a ústavní zákon vyňal všeobecné řízení národních výborů 

z působnosti MV a podřídil národní výbory vládě.125 

Pozice Bezpečnosti zůstala silná i po této změně, sjednocení proběhlo tak, že agenda 

dosavadního MV jen doplňovala práci Bezpečnosti. Ministrem se stal Rudolf Barák,126 

který brzy po nástupu do funkce provedl organizační změny, jež se dotýkaly také StB. 

K 1. 10. 1953 zanikla Hlavní správa StB a její odbory byly povýšeny na samostatné 

správy MV, které spadaly pod několik náměstků MV. Rozdrobením se StB stala lépe 

ovladatelná a kontrolovatelná.127 

Název „Státní bezpečnost“ pro zpravodajství i státně bezpečnostní službu začal jako 

první prosazovat v létě 1948 tehdejší přednosta vnitřního zpravodajství Dr. Štěpán 

Plaček. Označení bylo v listopadu 1948 potvrzeno vznikem odboru Státní bezpečnost – 

BA, neboli Velitelství Státní bezpečnosti. Po schválení nové organizační struktury 

MNB přestala existovat Státní bezpečnost v podobě zahrnující všechny operativní 

součásti v odboru BA, tj. skupinu BAa (PZ, OZ i HZ), ale také zahraniční zpravodajství 

(Bab), ochranu ústavních činitelů (BAo) včetně těch, které zajišťovaly její obslužnou 

činnost (např. evidence a archiv). V rámci MNB byly některé součásti vyčleněny zvlášť 

                                                           
124 Tamtéž, str. 203-204. 
125 Tamtéž, str. 250. 
126 Rudolf Barák (1915-1995) do září 1953 do roku 1961 ministr vnitra, od 1959 místopředseda vlády, 

v letech 1955-1957 vedl komisi pro přehodnocení některých právních a kádrových rozhodnutí, tzv. 

Barákova komise. V roce 1962 byl obviněn ze zpronevěry, odsouzen za sabotáž k trestu 15 let odnětí 

svobody. V roce 1968 byl rozsudek zrušen jako nezákonný. 
127 Kaplan, K.: Nebezpečná bezpečnost, Brno, 1999, str. 17. 
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a v organizační struktuře stály samostatně. Velitelství StB (spolu s podřízenými útvary), 

které si jako jediné podrželo označení přímo v názvu, zahraniční zpravodajství, ochrana 

prezidenta republiky a ústavních činitelů nebo zpočátku vyčleněná operativní technika. 

K těmto jednoznačným součástem StB přibyla v roce 1951 Vojenská kontrarozvědka 

a část Velitelství Jizera pro oblast Jáchymov, v roce 1952 i část Vězeňského odboru. 

Stranou zůstalo několik dalších částí MNB, jako Velitelství VB a Velitelství PS, ale 

také složky zajišťující jejich činnost po stránce personální či hospodářské. Stávající 

název byl užíván do roku 1953, kdy bylo označení Státní bezpečnost nahrazeno 

výrazem „operativní součást ministerstva vnitra“.128 

Úkolem Státní bezpečnosti se po Únoru 1948 stala ochrana komunistického systému 

a mocenských pozic vládnoucí skupiny. Získala privilegované postavení, které 

vyplývalo z toho, že se stala nejdůležitější složkou represivního aparátu, neboť náplní 

její činnosti byla kontrola všech ostatních článků mocenského aparátu. Státní 

bezpečnost zůstala jedním z nosných pilířů komunistického režimu po celou dobu jeho 

existence. 

                                                           
128 Dvořáková, J.: Státní bezpečnost v letech 1945-1953, Praha, 2007, str. 14-15, 166. 
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2.3. Sovětští poradci 

Významný vliv nejen na činnost Státní bezpečnosti měli sovětští poradci. Dokonce 

i nejvyšší představitelé Československa, včetně prezidenta a předsedy KSČ, běžně 

rozhodovali o všech závažnějších záležitostech až poté, co si vyžádali jejich stanovisko. 

V zásadních sférách vlivu, jako byla armáda a bezpečnost, poradci tvořili ucelený sbor. 

Byla vytvořena organizovaná skupina s vlastní hierarchií. V čele útvaru stál poradce 

ministra, který měl své zástupce a kterému podléhali všichni ostatní poradci v rezortu, 

včetně nižších složek. Poradci tímto způsobem ovládli oba tyto rezorty a zajistili soulad 

činnosti těchto rezortů s vůlí moskevského ústředí.129 Ze své činnosti se zodpovídali 

pouze Moskvě. Význam postavení sovětských poradců odrážela i jejich sociální situace 

– kromě velmi vysokého příjmu, vyššího, než pobírali vysocí českoslovenští 

funkcionáři, jim náležely další výhody, jako zajištění bydlení, stravování, příspěvky na 

členy rodiny. Již v poválečném období byli někteří komunističtí funkcionáři (např. 

JUDr. Štěpán Plaček) v kontaktu se sovětskými zpravodajci. Vedle bezpečnosti působili 

od roku 1945 sovětští poradci neoficiálně také ve vojenském školství 

a v jáchymovských dolech.130 Pracovní spojení se sověty udržovali v té době na pokyn 

Rudolfa Slánského také Jindřich Veselý či Karel Šváb. 

V roce 1948 se zpravodajští důstojníci působící pod jmény Tichonov a Chozjajev, kteří 

již v poválečném období působili na sovětském velvyslanectví v Praze, snažili přimět 

československé představitele k tomu, aby pozvali sovětské poradce, což dne 16. září 

1949 Rudolf Slánský a Klement Gottwald učinili a požádali sovětskou vládu o vyslání 

několika odborníků. Dne 19. září se Viktor Abakumov131 k žádosti vyjádřil tak, že by 

bylo nejlepší do Československa poslat soudruhy Bělkina a Makarova, kteří pomáhali 

s přípravou procesu s Rajkem132 v Maďarsku a v té době pobývali v Budapešti.133 Do 

Československa skutečně dorazili poradci Lichačev a Makarov, kteří následně podali do 

                                                           
129 Kaplan, K: Sovětští poradci v Československu 1949-1956, Sešity Ústavu pro soudobé dějiny č. 14, 

Praha 1993, str. 8-9. 
130 Tamtéž, str. 10. 
131 Viktor Semjonovič Abakumov (1908 – 1954) – v letech 1946-1951 ministr státní bezpečnosti SSSR, 

v roce 1954 byl odsouzen za velezradu a zastřelen. 
132 Lázsló Rajk (1909-1949) maďarský ministr vnitra a zahraničních věcí, spolu s dalšími byl na pokyn 

Stalina v procesu zinscenovaném sovětskými poradci Lichačevem a Makarovem odsouzen k trestu smrti a 

následně popraven. 
133 Petrov, N. V.: Sovětští poradci ministerstva státní bezpečnosti a příprava procesu s R. Slánským (podle 

dokumentů Státní bezpečnosti), in: (Ed.) Pernes, J., Foitzik: Politické procesy v Československu po roce 

1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14. – 16. 

dubna 2003 v Praze. Brno 2005, str. 101. 
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Sovětského svazu zprávu o závažných nedostatcích v práci československých 

bezpečnostních orgánů. Kritizovali zejména, že kádry StB tvoří dělnická mládež 

a částečně bývalí příslušníci policie a četnictva, že prezident Gottwald nemá řádnou 

ochranu, náčelník StB Veselý a jeho pomocník Závodský projevují bezradnost a StB 

neprodukuje závažné materiály. Do Sovětského svazu také podali zprávu 

o sebevražedném pokusu Veselého a jeho podléhání depresi.134 

Sovětští poradci se podíleli na zavádění nových vyšetřovacích metod, včetně užití násilí, 

již při vlně zatýkání v listopadu 1949. Tvrdě prosazovali své cíle, a to hledání nepřátel 

uvnitř KSČ. Jejich kruté metody tehdejší příslušníky StB překvapily. Lichačev 

s Makarovem odjeli na jaře 1950 zpět, aniž by vyrobili zamýšlený proces 

s „československým Rajkem“, nicméně zkonstruovali proces s Dr. Miladou Horákovou 

a dalšími zástupci nekomunistických stran, který probíhal od 31. 5. do 8. 6. 1950. Před 

svým odjezdem informovali Moskvu, že Státní bezpečnost získala materiály proti 

bývalému ministru zahraničních věcí, Vlado Clementisovi.135 

Dne 14. 6. 1950 rozhodlo politické byro o vyslání skupiny sovětských poradců k trvalé 

spolupráci. Skupinu vedl V.A. Bojarskij, se kterým byla mimo jiné konzultována 

organizace a struktura československého ministerstva národní bezpečnosti.136 

Dosavadní postupy Státní bezpečnosti „obohatili“ sovětští poradci mimo jiné 

o vymýšlení možných trestných činů a konstruování protistátních skupin a spiknutí, 

zavedli také výslechové plány a tzv. otázkové protokoly, sestavované formou předem 

připravených otázek a odpovědí. Rovněž položili základ k sestavování scénáře 

procesů.137 

Působní poradců výrazně ovlivnilo poměry na ministerstvu vnitra a především ve Státní 

bezpečnosti. Dosavadní spory mezi jednotlivými skupinami na ministerstvu přerostly 

v otevřenou krizi. Poradci získávali informace od svých důvěrníků o dalších 

pracovnících a naopak jim sdělovali údaje utajované i před ministrem, rovněž své 

                                                           
134 Tamtéž, str. 101. 
135 Tamtéž, str. 102. 
136 Tamtéž, str. 102. 
137 Kaplan, K.: StB o sobě, Praha 2002, str. 51 a násl. 
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důvěrníky úkolovali za záda ministra. Jejich záměrem bylo obsadit vedoucí pozice 

vlastními lidmi, potřebovali tedy funkce nejprve uvolnit.138   

Od podzimu 1950 se Vladimír Bojarskij podílel na stranické prověrce bezpečnosti. 

Zatčením Otto Šlinga, tajemníka brněnského krajského výboru strany, byly zahájeny 

čistky ve vedení KSČ a StB. Během února 1951 následovalo zatčení řady významných 

představitelů StB, včetně ministra národní bezpečnosti, Karla Švába, či jeho sestry 

Marie Švermové,139 čistky vyvrcholily v listopadu 1951, kdy byl zatčen také Rudolf 

Slánský generální tajemník ÚV KSČ.140 

Na základě dohody mezi vládami obou států přišlo do rezortu ministerstva vnitra 

v letech 1950-1953 celkově až padesát sovětských poradců. Stáli také u zrodu 

Ministerstva národní bezpečnosti, bez jejich souhlasu nebyla schválena žádná 

organizační struktura ani systematizace nového ministerstva.141   

Časem v každé součásti MNB působili jeden až čtyři poradci pro jednotlivé obory 

bezpečnostní služby, každé krajské velitelství StB mělo svého poradce, sovětští poradci 

se účastnili schůzí bezpečnostní komise ÚV KSČ i schůzí politického sekretariátu ÚV 

KSČ, pokud se projednávaly bezpečnostní otázky. Během pozdějších let byl počet 

poradců nižší, avšak jejich přítomnost přetrvávala i v 60. a 70. letech a skončila až 

začátkem roku 1990.142 

 

 

 

 

 

                                                           
138 Hejl, V.: Zpráva o organizovaném násilí, Praha, 1990, str. 68. 
139 Marie Švermová (1902-1992) poslankyně Prozatímního a Ústavodárného Národního shromáždění a 

Národního shromáždění ČSR členka předsednictva ÚV KSČ, v 50. letech odsouzená v rámci politických 

procesů a vězněna. V 70. letech se stala signatářkou Charty 77. 
140 Petrov, N. V.: Sovětští poradci ministerstva státní bezpečnosti a příprava procesu s R. Slánským (podle 

dokumentů Státní bezpečnosti), in: (Ed.) Pernes, J., Foitzik: Politické procesy v Československu po roce 

1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14. – 16. 

dubna 2003 v Praze. Brno 2005, str. 103. 
141 Dvořáková, J.: Státní bezpečnost v letech 1945-1953, Praha, 2007, str. 152. 
142 Tamtéž, str. 152. 
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4. Právní předpisy trestního práva a vězeňství v období let 1945-1953  

4.1 Vývoj trestního práva v prvních poválečných letech 

Po ukončení druhé světové války se na základě ústavního dekretu č. 11/1944 Úř. věst. 

čsl. ze dne 3. 8. 1944 (následně potvrzeného formou vyhlášky ministra vnitra ze dne 27. 

7. 1945 a zákona č. 12/1946 Sb.), trestní právo, obdobně jako ostatní odvětví práva, 

vrátilo ke stavu k 30. 9. 1938. Nicméně zdaleka se neobnovil plnohodnotný právní 

systém, který by navazoval na období první republiky. 

Nadále přetrvával dualismus  - na území Čech, Moravy a Slezska platil trestní zákon o 

přečinech, zločinech a přestupcích z roku 1852, na území Slovenska se užíval uherský 

trestní zákon z roku 1878 a zákon o přestupcích z roku 1879. Trestní právo procesní 

bylo až do roku 1950 upraveno zákonem č. 119/1873 ř. z., jímž se uvádí trestní řád. 

Poválečnou podobu trestního práva i vězeňství významně ovlivnily tzv. retribuční 

právní předpisy, na základě kterých mělo dojít k postihu zločinů z doby okupace. Dne 

19. 6. 1945 byly vydány dekrety prezidenta č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických 

zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, tj. tzv. velký 

retribuční dekret, a dekret č. 17/1945 Sb., o Národním soudu. Rovněž bylo vydáno 

prováděcí vládní nařízení č. 18/1945 Sb. 

Dekretem č. 16/1945 Sb., byly zřízeny mimořádné lidové soudy. Členy jeho senátů byli 

soudci z lidu, v čele stáli soudci z povolání (§ 22). Řízení se zahajovalo na návrh 

veřejného žalobce jmenovaného ministrem spravedlnosti z řad soudců, státních zástupců 

či advokátů. Zákon předpokládal trvání procesu v délce maximálně 3 dní, tuto lhůtu 

bylo možné po novelizaci zákonem č. 22/1946 Sb. prodloužit (§ 26 odst. 2). Důraz byl 

kladen na rychlost řízení, proces neměl být zdržován zjišťováním nároku na náhradu 

škody ani zjišťováním spoluviníků (§ 28). Vynesený rozsudek nebylo možné zvrátit 

řádným opravnám prostředkem, žádost o milost neměla odkladný účinek. Pokud byl 

uložen trest smrti, měl být vykonán do dvou hodin od vynesení rozsudku, lhůta mohla 

být prodloužena o jednu hodinu pouze na žádost odsouzeného. Výkon trestu smrti mohl 

být odložen na návrh veřejného žalobce z důležitého veřejného zájmu (§ 31). 

Právní úprava retribucí se vymykala tehdy standardní podobě trestního řízení. Ani proti 

rozsudku Národního soudu, před kterým byly souzeny osobnosti české národnosti činné 

ve veřejném životě, nebylo opravných prostředků (§ 15 dekretu prezidenta republiky 
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č. 17/1945 Sb., o Národním soudu), žádost o milost neměla odkladný účinek (§ 16 odst. 

1), trest smrti měl být vykonán zpravidla do dvou hodin po vynesení rozsudku, lhůta 

mohla být prodloužena o hodinu pouze na žádost odsouzeného (§ 16 odst. 2). 

Podle tzv. velkého retribučního dekretu bylo po válce obžalováno přes 130 tisíc osob, 

z nich bylo odsouzeno téměř 38 tisíc osob, z toho 475 Němců a 234 Čechů k trestu 

smrti.143 

Dne 27. 10. 1945 byl vydán tzv. malý retribuční dekret  - dekret prezidenta republiky 

č. 138/1945 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti, který se vztahoval na 

méně závažní provinění. 

Retribuční dekrety se nevztahovaly na Slovensko, při trestání nacistických zločinů bylo 

postupováno podle nařízení č. 33/1945 Sb. n. SNR, které již 15. 3. 1945 vydala 

Slovenská národní rada. 

Již v rámci retribučního soudnictví docházelo k procesům politicky motivovaným, při 

kterých šlo o vyřizování si účtů s protivníky, jako např. případ Rudolfa Berana, 

předválečného představitele agrární strany.144 

Problematičnosti průběhu retribučních případů, zejména v počáteční fázi, si byli vědomi 

již někteří z významných osobností tehdejšího veřejného života, jako byl ministr 

spravedlnosti Prokop Drtina, který negativně hodnotil velký počet neúnosně dlouhých 

vazeb a velké množství osob křivě obviněných z kolaborace, činnost vyšetřovacích 

komisí okresních národních výborů považoval za příliš pomalou.145 

V dalších letech se situace pozměnila, výsledky snah o potrestání zločinů z období 

nadvlády nacizmu se staly předmětem kritiky komunistů na adresu Prokopa Drtiny 

                                                           
143 Veselý, Z.: Dějiny Českého státu v dokumentech, Praha 1994, str. 382, srov.: K počtu odsouzených 

v retribučním soudnictví Francek, J.: Velké dějiny zemí koruny české. Tematická řada Zločinnost 

a bezpráví, Praha, Litomyšl 2011, str. 535 – soudními síněmi během retribucí prošlo 24 501 delikventů.   
144 Rudolf Beran (1887-1954) - od roku 1935 předseda agrární strany, po Mnichovu stanul v čele Strany 

národní jednoty, kterou však po několika měsících přivedl k rozpuštění, od 1. 12. 1938 do 15. 3. 1939 

ministerským předsedou, v následujícím období podporoval odboj, pro což byl zatčen gestapem. Hned 

v květnu 1945 byl opět zatčen a dne 21. 4. 1947 odsouzen pro zločiny proti státu, vojenskou zradu 

a podporování nacistického hnutí k dvacetiletému vězení, ztrátě občanské cti a konfiskaci celého majetku 

– byl souzen jako zásadní odpůrce komunismu, zemřel ve vězení. - Francek, J.: Velké dějiny zemí koruny 

české. Tematická řada Zločinnost a bezpráví, Praha, Litomyšl 2011, str. 535. 
145 MS kritizovalo činnost komisí spadajících do kompetence MV: „Docházelo k tomu, že řada osob, které 

byly zadrženy v revolučních dnech, nebyla po celé měsíce vyslechnuta, ba dokonce v mnohých případech 

nebylo vůbec jasné, proč byly tyto osoby zadrženy. Mimoto odporoval tento stav ústavnímu zákonu 

z 9. dubna 1920, č. 293 Sb., o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního“ - Koutek, Ondřej, 

Prokop Drtina, Osud československého demokrata, Praha 2011, str. 198. 
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a jím vedeného ministerstva pro jejich mírnost. Většina pachatelů méně závažných 

skutků, na které se velký retribuční dekret vztahoval, buď nebyla vůbec odsouzena, 

nebo byl výkon jejich trestu přerušen, protože byli odsunuti. Postupně došlo ke 

zmírnění ukládaných trestů, v některých případech bylo rozhodnuto o zproštění 

obžaloby.146 

Kromě retribucí se trestního práva týkaly také další dekrety, jako například dekret 

prezidenta republiky č. 38/1945 Sb., o přísném potrestání drancování, trestní sankce 

obsahovaly i dekret prezidenta republiky č. 5/1945 o národní správě a znárodňovací 

dekrety č. 100-103-1945 Sb., a příslušná nařízení SNR.147 

K vězeňství se vztahoval dekret prezidenta republiky č. 126/1945 Sb., o zvláštních 

nucených pracovních oddílech. Tyto oddíly byly zřízeny ve věznicích krajských soudů 

a v trestních ústavech, nebo pro ně mohly být zřízeny zvláštní tábory. V oddílech 

odsouzení mohli vykonat část nebo celý trest stanovený mimořádným lidovým soudem 

podle velkého retribučního dekretu.148 Vězni byli využíváni zejména k provádění „prací 

nutných k obnově hospodářského života“ (§ 3), bez nároku na odměnu, která připadla 

státu. 

Současně byl vydán ústavní dekret prezidenta republiky č. 137/1945 Sb., o zajišťovací 

či ochranné vazbě tzv. státně nespolehlivých osob, jehož účelem bylo zpětně 

ospravedlnit a zlegalizovat zatímní zajištění a vazby „státně nespolehlivých osob“, 

i pokud k jejich zajištění nedošlo v souladu se zákonem. Vztahoval se na případy, ve 

kterých došlo k zajištění nebo prodloužení doby zajištění nebo vazby přede dnem 

účinnosti dekretu. (§ 3). Dle tohoto dekretu bylo také možné držet osobu v policejní 

cele po dobu platnosti velkého retribučního dekretu až 8 dní, namísto 48 hodin, jak 

platilo pro běžné trestní případy. 

V poválečném období byla dekretem prezidenta republiky č. 112/1945 Sb., o správě 

soudních věznic a trestních ústavů, (účinný od 1. 1. 1945 do 1. 2. 1949), správa 

soudních věznic v Českých zemích svěřena do rukou justiční správy. Věznice okresních 

soudů řídili přednostové okresních soudů, u nichž byly věznice zřízeny a spravovali je 

za pomoci soudních nebo vězeňských zřízenců. Věznice krajských soudů řídili 

                                                           
146 Kuklík J. a kol.: Dějiny československého práva 1945-1989, Praha 2011, Auditorium, str. 49. 
147 Tamtéž, str. 37. 
148 Tamtéž, str. 35. 
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prezidenti krajských soudů, u nichž byly věznice zřízeny; spravovali je na pomoci 

úředníků, zřízenců a ostatních zaměstnanců věznice. Prezidenti krajských soudů 

s podporou úředníků věznice krajského soudu vykonávali dozor nad věznicemi 

podřízených okresních soudů (§ 2). 

Na trestní ústavy dohlíželi ústavní komisaři jmenovaní ministerstvem spravedlnosti. To 

také zajišťovalo vrchní dozor nad věznicemi a trestními ústavy. Na Slovensku řízení 

a vrchní dozor zajišťovalo pověřenectvo spravedlnosti, na vězeňská zařízení již tehdy 

zřejmě dohlíželi veřejní žalobci.149 

K vrchnímu dozoru nad soudními věznicemi a trestními ústavy bylo příslušné 

Ministerstvo spravedlnosti, které mohlo prostřednictvím určených osob kdykoliv 

provést prohlídku zařízení (§ 6). MS mělo také vydávat domácí řády, instrukce pro 

orgány pověřené řízením a správou a dozorem nad věznicemi i služební předpisy pro 

zaměstnance soudních věznic a trestních ústavů (§ 7). 

Z dalších předpisů upravující tehdejší podobu vězeňství lze uvést dekret prezidenta 

republiky č. 94/1945 Sb., o úpravě některých otázek organisace a služebních 

a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže. Dle tohoto dekretu výkon 

služby v okresních a krajských věznicích i v trestních ústavech prováděl sbor 

uniformované vězeňské stráže (SVS). Pro každý vězeňský ústav, kromě okresních 

soudních věznic, byl zřízen zvláštní oddíl SVS, jehož velitelem byl přednosta 

vězeňského ústavu, v němž byl oddíl SVS zřízen. 

Výkon správní a strážní služby byl upřesněn vládním nařízením č. 3/1947 Sb., ze dne 

17. 12. 1946.150 

Dekret prezidenta republiky č. 126/1945 Sb., o zvláštních nucených pracovních 

oddílech umožnil zneužívání vězňů při určené práci bez nároku na odměnu. 

Dne 8. 5. 1946 byl vydán zákon č. 115/1946, Sb., o právnosti jednání souvisejících 

s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků, kterým byla vyslovena beztrestnost 

pro jednání, „… k němuž došlo v době od 30. září 1938 do 28. října 1945 a jehož 

účelem bylo přispěti k boji o znovunabytí svobody Čechů a Slováků nebo které 

                                                           
149 Janák, D.: Organizace a řízení československého vězeňství 1945-1955, in: Vězeňství ve střední Evropě 

v letech 1945-1955, Praha, 2000, str. 7. 
150 Tamtéž, str. 6. 
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směřovalo ke spravedlivé odplatě za činy okupantů nebo jejich pomahačů …“ (§ 1). 

Toto jednání nebylo považováno za bezprávné ani tehdy, pokud jím byly porušeny 

trestní předpisy. 

V poválečných letech byly také přijímány předpisy upravující trestní právo zaměřené na 

ochranu znárodněných podniků a poválečného hospodářství. Byly přijaty zákony č. 

165/1946 Sb., o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků 

pod národní správou, zákon č. 15/1947 Sb., o stíhání černého obchodu a podobných 

pletich a č. 27/1947 Sb., o trestní ochraně dvouletého hospodářského plánu, které 

zavedly trestně právní ochranu plánované ekonomiky.   

Projevem snahy o unifikaci trestního práva na území republiky byl zákon č. 182/1947 

Sb., o stíhání trestných činů proti státu, kterým bylo upřesněno stíhání trestných činů 

proti státu na celém území republiky.  

V rámci retribucí byl v poválečném období učiněn první krok při posilování represí 

v trestním právu, retribuce zrcadlily celospolečenskou náladu tehdejšího 

Československa. Během projednávání retribučních případů, zejména v prvních 

poválečných letech, se projevila rezignace na principy spravedlivého procesu, 

společenská objednávka na potrestání kolaborantů a zrádců převážila nad důslednou 

aplikací principů právního státu. 
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4.2. Trestní právo hmotné po Únoru 1948 

Společenské změny si vzápětí po Únoru 1948 vyžádaly razantní změnu prakticky 

veškerých oblastí práva, trestní předpisy nevyjímaje.  

Dle potřeby vládnoucí komunistické moci byly nejprve přijaty některé speciální zákony.  

Zákon č. 213/1948 Sb., o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů, 

zlegalizoval opatření akčních výborů nebo opatření učiněná na jejich návrh nebo na 

jejich místě, k nimž došlo v době od 20. 2. 1948 do dne počátku účinnosti tohoto zákona 

(tedy do 8. 8. 1948) a která směřovala k ochraně nebo k zabezpečení lidově-

demokratického zřízení nebo k očistě veřejného života (§ 1 odst. 1). Posouzení, zda se o 

takový případ jednalo, či zda je třeba přijmout opatření nutné k nápravě, byl pověřen 

Ústřední akční výbor Národní fronty (§ 1 odst. 2). 

První politické procesy proběhly ještě dříve, než se společenské změny promítly v nové 

legislativě. Tyto kauzy byly zpravidla souzeny podle zákona č. zákon č. 50/1923 Sb. na 

ochranu republiky a zákona č. 86/1950 Sb., trestního zákona. 

Trestní právo hmotné začalo být přizpůsobováno novým poměrům a potřebám velmi 

brzy po Únoru 1948. 

Jedním ze zásadních nástrojů politické perzekuce se stal zákon č. 231/1948 Sb., na 

ochranu lidově demokratické republiky. Tato norma zrušila zákon č. 50/1923 Sb. z. a 

n. na ochranu republiky, zavedla nové skutkové podstaty trestných činů proti státu a 

zostřila postih za takový charakter trestné činnosti. Zákon byl zneužíván v boji proti 

veškerým projevům nesouhlasu s nově nastoleným režimem a byl aplikován ve velké 

části politických procesů. 

Zákon se dělil do čtyř hlav: trestné činy proti státu, proti vnější bezpečnosti státu, proti 

vnitřní bezpečnosti státu, proti mezinárodním vztahům. Skutkové podstaty jednotlivých 

trestných činů byly záměrně široce formulovány tak, že umožňovaly postihnout širokou 

škálu jednání. 
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Vedle hospodářských deliktů byl nejčastěji souzen trestný čin velezrady (v počtu 4179), 

který v letech 1948-1951 následoval trestný čin opuštění republiky (3296), trestný čin 

pobuřování proti republice (2522) a šíření poplašné zprávy (1905).151 

Tresty za činy podle tohoto zákona byly stanoveny velmi přísně. Zákon výrazně 

rozšiřoval možnost uložení trestu smrti, i trestní sazby trestů odnětí svobody (tresty na 

svobodě) byly citelně zvýšeny.  

Stranou nezůstaly ani tresty postihující majetek odsouzeného. Komunisté si byli dobře 

vědomí toho, že majetkové tresty citelně postihovaly nejen odsouzeného, ale také celou 

jeho rodinu. Pokud odsouzený vlastnil nějaký významnější majetek, bylo to pro orgány 

činné v trestním řízení zpravidla znamením, že představoval „nepřítele dělnického lidu“.  

Peněžitý trest byl obligatorně ukládán za trestné činy spáchané ze zištnosti nebo 

v úmyslu poškodit republiku, výše tohoto trestu byla odstupňována od 500,- Kč do 

50.000,- Kč v případě přestupku, od 1.000,- Kč do 250.000,- Kč v případě přečinu a od 

10.000,- Kč do pěti milionů Kč při odsouzení za zločin (§ 47). Citelný majetkový trest 

konfiskace jmění odsouzeného, nebo jeho části, byl obligatorně ukládán odsouzeným 

pro trestné činy velezrady, vyzvědačství, válečné škůdnictví, sabotáž dle § 37 a prorada, 

mohl však být uložen i pro jiný trestný čin uložený podle tohoto zákona (§48). 

Pokud odsouzený přijal majetkový prospěch jako odměnu za trestný čin, odměna či to, 

co si za ni opatřil, mohla být zabrána, případně mohla být zabrána i náhradní hodnota za 

takový prospěch v adekvátní výši (§ 49). 

Bylo možné za propadlou prohlásit věc, která byla užita ke spáchání trestného činu, 

nebo k němu byla určena, pokud náležela pachateli nebo osobě, která k němu přispěla. 

Propadnout mohla také věc, která byla trestným činem vyrobena či získána v případě, že 

ohrožovala bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost nebo veřejný pořádek (§ 50). 

Dále mohl být uložen i trest ztráty živnostenského oprávnění a ztráty oprávnění 

vykonávat povolání, ztráty čestných práv občanských152 či trest ztráty státního 

                                                           
151 Francek, J.: Velké dějiny zemí koruny české. Tematická řada Zločinnost a bezpráví, Praha, Litomyšl, 

2011, str. 542. 
152 Tento trest zahrnoval ztrátu vyznamenání, řádů a čestných odznaků, veřejných úřadů a služeb, 

veřejných hodností, funkcí a titulů, akademických hodností a povolání, pro něž je taková hodnost 

podmínkou, jakož i ztrátu odpočivných a zaopatřovacích platů z peněz veřejných, platů z minulosti 

a jiných podobných platů z veřejných peněz, ztrátu způsobilosti k nabytí těchto práv a ztrátu práva 
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občanství. Mezi další možné tresty patřil trest uveřejnění rozsudku, vypovědění (pokud 

byl odsouzeným cizinec) a zákaz pobytu. 

Odpykáním trestu sankce pro odsouzeného neskončily, mohl být následně držen 

v donucovací pracovně (§ 57). 

Tento zákon platil také pro osoby podléhající vojenské soudní pravomoci, přičemž 

ustanovení trestních zákonů, kterými byly stanoveny přísnější trestní sazby pro činy 

spáchané za války, zůstala nedotčena (§ 66 odst. 1). 

Zákon na ochranu lidově demokratické republiky byl jakýmsi překlenovacím předpisem 

trestního práva, většina trestných činů se stala součástí následně přijatého trestního 

zákona.  

Ještě v roce 1948 byla vyhlášena tzv. právnická dvouletka, během které mělo dojít 

k transformaci prakticky celého právního řádu s ohledem na společenské změny.  Cílem 

kodifikačních prací mělo být zjednodušení a zlidovění právního řádu, odstranění 

zbytečného formalizmu a byrokratizmu, zrušení dělení práva na právo soukromé 

a veřejné, promítnutí třídního přístupu a unifikace právní úpravy na celém území 

republiky.153 

Zvýšená pozornost byla věnována rekodifikaci trestního práva hmotného a za tímto 

účelem byla po přijetí Ústavy 9. května na ministerstvu spravedlnosti ustanovena 

speciální komise a celkem deset subkomisí. Práce probíhaly pod dohledem politické 

komise ministerstva spravedlnosti, která byla komisi pro kodifikaci trestního práva 

nadřazena a na výslednou podobu zákona měla významný vliv.154 

V rámci tzv. právnické dvouletky byl přijat trestní zákon č. 86/1950 Sb., který nabyl 

účinnosti dne 1. 8. 1950. 

Dle programového prohlášení vlády byla cílem nové právní úpravy ochrana zájmů 

pracujících, jejich budovatelského úsilí a plodů jejich práce.155 Trestní právo mělo 

                                                                                                                                                                          
volebního a práva hlasovat ve věcech veřejných - § 53 zákona č. 231 Sb., na ochranu lidově demokratické 

republiky. 
153 Bláhová, I. – Blažek, L. – Kuklík, J. – Šouša, J. a kol.: Právnická dvouletka. Rekodifikace právního 

řádu, justice a správy v 50. letech 20. Století, Praha, 2014, str. 13. 
154 Tamtéž, str. 198-200. 
155 Tamtéž, str. 195. 



56 
 

sloužit k potlačování „třídních nepřátel“, zejména buržoazní třídy a výtržníků z řad 

pracujícího lidu.156  

Podle ustanovení § 1 bylo účelem trestního zákona chránit lidově demokratickou 

republiku, její socialistickou výstavbu, zájmy pracujícího lidu a jednotlivce 

a vychovávat k dodržování pravidel socialistického soužití. Tímto vymezením byla 

definována hodnotová orientace trestního práva pro nadcházející období. 

Dle důvodové zprávy měla být definice kontrastem k „buržoaznímu právu a buržoazní 

právní vědě“, které „zakrývají svoji třídní podstatu, nepřiznávají, že slouží vládě 

vykořisťovatelské menšiny nad vykořisťovanou většinou. Trestní zákon lidové 

demokracie naproti tomu vymezuje jasně účel trestního zákonodárství socialistického 

státu sloužících zájmům obrovské většiny národa proti zbytkům kapitalismu a jeho 

důsledkům.“157 Po přijetí trestního zákona nabyla oficiální rétorika jeho výkladu na 

intenzitě snad ještě více: „Nový trestní zákon má být ostrou zbraní dělnické třídy v boji 

proti třídnímu nepříteli.“158 A následný vývoj ukázal, že se tomu tak dělo také v praxi.   

Trestní zákon byl dle sovětského vzoru založen na materiálním pojetí, respektive 

materiálně-formálním pojetí. Vedle formálních znaků musel trestný čin vykazovat také 

materiální stránku. Podle ustanovení § 2 bylo trestné pro společnost nebezpečné 

jednání, jehož výsledek uvedený v zákoně pachatel zavinil. Materiální pojetí 

umožňovalo při rozhodování více zohlednit „třídní účel“ trestního řízení. Nebezpečnost 

činu pro společnost byla posuzována nejen podle závažnosti a charakteru činu, ale také 

podle osoby pachatele. „Jinak se např. jeví šíření poplašné zprávy, je-li pachatelem 

třídní nepřítel a jinak, je-li jím příslušník dělnické třídy“.159  

Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost měl v konkrétních případech vliv na to, zda 

byl čin dle své závažnosti posouzen pouze jako přestupek, nebo již jako trestný čin, 

nebezpečnost činu pro společnost byla zohledňována také při ukládání trestů. Materiální 

stránka trestného činu zůstala součástí českého právního řádu až do roku 2009, kdy byl 

přijat zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

                                                           
156 Tamtéž, str. 202. 
157 důvodová zpráva k ustanovení § 1 trestního řádu  - Šimák, J., Dolenský, A., Pindryčová, L.: Trestní 

zákon. Komentář k zákonu ze dne 12. července 1950 č. 86 Sbírky. Praha, 1953, str. 23. 
158 Filipovský, J. – Dolenský, A. – Tolar, J.: O obecné části trestního zákona, Praha: Orbis, 1951, str. 32. 
159 Tamtéž, str. 66. 
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Z obecné části trestního zákona lze zmínit poměrně širokou definici pokusu trestného 

činu. Podle § 5 bylo přípravou jednání pro společnost nebezpečné, jehož se pachatel 

dopustil v úmyslu způsobit výsledek uvedený v zákoně, jestliže tento následek nenastal. 

Pod pokus trestného činu bylo možné podřadit jednání dnes spíše odpovídající přípravě 

trestného činu. Na druhé straně příprava nebyla považována za samostatnou formu 

trestné činnosti. Trestná byla pouze příprava vybraných trestných činů, u kterých bylo 

tzv. předčasné dokonání trestného činu součástí skutkové podstaty.160 

Specifická byla také úprava účastenství, byla zvolena zásada osamostatnění účastenství, 

což znamenalo, že trestnost jednání návodce a pomocníka nebyla závislá na jednání 

samotného pachatele. Podle § 7 odst. 4 bylo možné postihnout i pokus návodu či 

pomoci. 

Třídní charakter trestního zákoníku byl zjevný i z definice účelu trestu. Podle § 17 

účelem trestu bylo: 

a) zneškodnit nepřátele pracujícího lidu, 

b) zabránit pachateli v dalším páchání trestných činů a vychovávat ho k tomu, aby 

dodržoval pravidla socialistického soužití, 

c) působit výchovně na ostatní členy společnosti. 

Tímto způsobem byl také trest chápan a jeho účel vykládán: „Ve státě lidově 

demokratickém není třeba maskovat různými nevědeckými theoriemi třídní podstatu 

trestu. V takovém státě povaha i účel trestu vyplývají z marxisticko-leninského učení 

o státu. „Stát je zařízení pro udržení nadvlády jedné třídy nad jinou„ (Lenin). Stát je 

především nástrojem k potlačení třídních nepřátel panující třídy. K potlačení třídních 

nepřátel používá stát násilí. Jedním z charakteristických znaků lidové demokracie je 

zostřený třídní boj. Jednou z nejdůležitějších zbraní tohoto třídního boje je trest. Pokud 

trvá třídní boj, trvá kapitalistické obklíčení, pokud nejsou úplně odstraněny přežitky 

kapitalismu, třebas i u malé části pracujících a pokud stát je nucen bojovat se 

zločinností, do té doby trest je nutnou a nevyhnutelnou (byť ne jedinou a hlavní) zbraní 

vládnoucí třídy.“161 

                                                           
160 Gřivna, T.: Trestní právo hmotné in Bobek, M., Molek, P., Šimíček, V.: Komunistické právo 

v Československu, Brno, 2009, str. 562. 
161 Filipovský, J. – Dolenský, A. – Tolar, Jan.: O obecné části trestního zákona, Praha, 1951, str. 92-93. 
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Této teorii odpovídá, že na prvním místě mezi demonstrativně vyjmenovanými 

přitěžujícími okolnostmi (§ 20) bylo v neprospěch obžalovaného zohledňováno, pokud 

pachatel projevil trestným činem nepřátelství k lidově demokratickému řádu. 

Ustanovení § 17 odst. 2 však dodávalo, že výkonem trestu nesmí být ponížena lidská 

důstojnost. Zatímco nutnost třídního boje je v dobových příručkách a komentářích 

rozsáhle rozebírána, vysvětlivky k tomuto ustanovení se omezují na konstatování, že se 

jedná o základní směrnici pro výkon trestu.162 

Tresty byly rozlišovány na hlavní a vedlejší. Mezi hlavní tresty patřily podle § 18 trest 

smrti, odnětí svobody a nápravné opatření. Vedlejší trest bylo možné uložit pouze vedle 

trestu hlavního a jednalo se o trest ztráty státního občanství, ztráty čestných práv 

občanských, vyloučení z vojska, ztráty vojenské hodnosti, propadnutí jmění, trest 

peněžitý, zákaz činnosti a vyhoštění. Z ochranných opatření se ukládalo ochranné 

léčení, ochranná výchova či zabrání za zákonem stanovených podmínek. 

Trest smrti výhradně měl výlučně „zneškodňovací“ účel, jeho alternativou byl trest 

odnětí svobody v trvání 25 let. Trest smrti nebylo možné uložit mladistvému a těhotné 

ženě. 

Podle § 36 trestního zákona mohl být bývalý vězeň po výkonu celého dočasného trestu 

zařazen po výkonu trestu do tábora nucené práce, pokud „neprokázal svou prací 

polepšení opravňující k naději, že povede řádný život pracujícího člověka“. Mohl tam 

být zařazen na dobu tří měsíců až dvou roků. 

Zvláštní část trestního zákona byla rozčleněna do deseti hlav. Podle významu 

chráněného zájmu hlava první obsahovala trestné činy proti republice, následovaly 

trestné činy hospodářské, proti pořádku ve věcech veřejných, obecně nebezpečné, proti 

rodině a mládeži, proti životu a zdraví, proti svobodě a lidské důstojnosti člověka, 

majetkové, proti brannosti a vojenské trestné činy. 

Trestní zákon převzal do první hlavy zvláštní části zákon č. 231/1948 Sb., na ochranu 

lidově demokratické republiky, s tím rozdílem, že přidal další skutkové podstaty. 

                                                           
162 Ani zmínka k tomuto ustanovení není v komentáři k zákonu Šimák, J., Dolenský, A., Pindryčová, L.: 

Trestní zákon. Komentář k zákonu ze dne 12. července 1950 č. 86 Sbírky. Praha, 1953, str. 52. 
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Hlava první zvláštní části trestního zákona se dělila na pět oddílů – trestné činy proti 

základům republiky, proti bezpečnosti republiky, proti obraně vlasti, proti ústavním 

činitelům a trestné činy zvláště ohrožující pořádek ve věcech veřejných. 

Zejména pro tyto trestné činy byly uzákoněny přísné sankce, hrozilo uložení vysokých 

trestů odnětí svobody doživotního trestu odnětí svobody či trest smrti. Za některé 

z trestných činů byl trest smrti uveden dokonce jako jediná přípustná sankce, ovšem ve 

spojení s ustanovením § 29 bylo možné v případě splnění zákonných podmínek uložit 

doživotní trest odnětí svobody nebo trest odnětí svobody v trvání 15-25 let.163 

Trestnímu zákonu z roku 1950 nelze upřít některé poměrně pokrokové instituty a prvky, 

mezi které lze počítat možnost uložení podmíněného testu, podmíněného propuštění, 

ochranných opatření, či speciální úpravu trestné činnosti mladistvých. 

Nový trestní zákon se vztahoval také na trestnou činnost vojenských osob a nahradil tak 

zákon č. 19/1855 ř. z., vojenský trestní zákon. 

Současně s novým trestním zákonem byl přijat také zákon č. 88/1950 Sb., trestní zákon 

správní, v tomto období byl přijat také dosud účinný zákon č. 165/1950 Sb., na ochranu 

míru. 

Trestní právo, především ukládání sankcí dle trestních předpisů, představuje jeden 

z nejzávažnějších zásahů státu do základních práv a svobod občanů. Trestní zákon 

z roku 1950 se stal významným pilířem komunistické legislativy, z trestního práva 

napomohl vytvořit účinný nástroj moci. V ustanovení § 1 deklaroval základní 

hodnotovou orientaci, záměru chránit socialistické zřízení byl obsah zákona podřízen, 

což se projevilo v definici skutkových podstat, které by svým charakterem náležely 

spíše do jiné oblasti práva, (nedovolené překročení hranice, majetkové nedbalostní 

trestné činy …). Široké vymezení trestného jednání umožňovalo trestně postihnout 

jednání dle aktuální politické potřeby, výklad trestního zákona byl přizpůsobován 

potřebám vládní garnitury. Zákonem stanovené a v praxi ukládané nepřiměřeně vysoké 

sankce přispívaly k zesílení atmosféry strachu ve společnosti. 

                                                           
163 Blíže k trestnímu zákonu z roku 1950 – Gřivna, T.: Trestní právo hmotné in Bobek, M., Molek, P., 

Šimíček, V.: Komunistické právo v Československu, Brno, 2009, str. 553-580, Kuklík, J. a kol.: Dějiny 

československého práva 1945-1989, Praha, 2011, Auditorium, str. 106 a násl., Bláhová, I., Blažek, L., 

Kuklík, J. Šouša, J. a kol.: Oběti komunistické spravedlnosti. Právní aspekty politických procesů 50. let 

20. století, Praha 2013, str. 56-60. 
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4.3. Procesní předpisy trestního práva po Únoru 1948 se zaměřením na přípravné 

řízení 

Co se procesních předpisů týče, až do 1. 8. 1950, kdy nabyl účinnosti zákon č. 87/1950 

Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), se orgány činné v trestním řízení měly řídit 

zákonem č. 119/1873 ř. z., jímž se uvádí trestní řád.164 Ještě za doby účinnosti 

trestního řádu z roku 1873 stihla StB zinscenovat řadu politických procesů. Některá 

ustanovení zákona č. 119/1873 ř. z. byla zrušena zákonem č. 319/1948 Sb., zlidovělém 

soudnictví, jehož převážná část byla účinná od 1. 2. 1949.  

Procesní předpisy se vztahovaly na veškerá trestní řízení (vyjma vojenství), řízení 

vedená u StB nevyjímaje, avšak skutečný průběh přípravného řízení dle výpovědi nejen 

obětí politických procesů, ale dokonce i podle výpovědí některých vyšetřovatelů, 

vyvolává otázku, zda vůbec věděli, jak má zákonné trestní řízené probíhat. 

Podle trestního řádu z roku 1873 na počátku trestního procesu orgány vyhledávání 

předkládaly státnímu zástupci oznámení o trestném činu nebo spis přípravného 

vyhledávání. Pokud státní zástupce dospěl k závěru, že jsou dány důvody pro vedení 

trestního řízení vůči konkrétní osobě, podal návrh na vedení přípravného vyšetřování, 

které měl provádět nezávislý vyšetřující soudce. Podle § 75 odst. 2 byl vyšetřující 

soudce povinen vyhovět návrhu veřejného žalobce na zahájení přípravného vyšetřování. 

Přípravné řízení se obligatorně konalo v případech řízení o zločinu, k jehož projednání 

byl příslušný porotní soud, nebo v řízení proti nepřítomnému. V ostatních případech 

bylo na posouzení státního zástupce či soukromého žalobce, zda přípravné řízení 

navrhne (§ 91). 

Přípravné řízení vedl vyšetřující soudce, o jeho průběhu měl jednou měsíčně podat 

zprávu poradní komoře (§ 94). Byl povinen postupovat z úřední povinnosti tak, aby byl 

objasněn skutek a zjištěn pachatel s mírou jistoty, jaká byla pro účely přípravného řízení 

předpokládána. Státní zástupce mohl provedení důkazů navrhovat, nemohl se jich však 

účastnit, zrovna tak jako obhájce. Měli však právo být přítomni ohledání, domovní 

prohlídky či prohlídky listin. 

Tato fáze trestního řízení skončila zastavením, pokud žalobník vzal žádost o trestní 

stíhání zpět, nebo navrhl, aby tak bylo rozhodnuto, nebo bylo prohlášeno, že nebyly 

                                                           
164 Malý, K. a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Praha, 1997, str. 234-235. 
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shledány příčiny k dalšímu soudnímu stíhání. V jiných případech bylo přípravné 

vyšetřování zastaveno pouze usnesením poradní komory či sborového soudu druhého 

stupně (§109). 

Pokud byly zjištěny důvody ke konání hlavního přelíčení a vyhledávání bylo provedeno 

v dostatečném rozsahu, přípravné řízení se uzavřelo. Po jeho skončení vyšetřující 

soudce předložil spisy státnímu zástupci, který měl ve lhůtě 8 dní podat žalobu, nebo 

spisy vrátit s tím, že neshledal důvody k dalšímu soudnímu stíhání (§ 112). 

Když se obviněný bez řádné omluvy nedostavil na předvolání, mohl být předveden. 

Soud mohl podle § 175 zákona č. 119/1873 ř.z., jímž se uvádí trestní řád, vydat příkaz 

k předvedení (a zadržení) podezřelého v těchto případech: 

1. pokud byl přistižen při činu či pokud byl přistižen se zbraní či jinými věcmi ze 

zločinu či přečinu pocházejícími anebo bylo jinak zřejmé, že se na činu podílel,  

2. pokud se připravoval k útěku v případě hrozícího vysokého trestu, pokud žil 

potupným způsobem života, byl v kraji cizincem, bez domova či z jiných 

vážných příčin, 

3. pokud ovlivňoval svědky, jiným způsobem se snažil překazit vyšetřování nebo 

byla dána obava, že by tak mohl učinit, 

4. pokud byl důvod k obavám, že by obviněný dokonal skutek, o který se pokusil, 

vykonal skutek, kterým vyhrožoval či zopakoval skutek, který spáchal. 

V případech, ve kterých hrozil podezřelému trest smrti či trest odnětí svobody ve výši 

nejméně 10 let, byl zatýkací rozkaz vydáván vždy. 

Při zadržení vyšetřující soudce obviněnému předal odůvodněný písemný zatýkací 

rozkaz, a to ihned při jeho zatčení, nejpozději 24 hodin od tohoto okamžiku (§ 176 odst. 

2). 

Bez písemného rozkazu bylo možno stíhat osobu v případě uvedeném pod bodem 1., 

jindy pouze pokud zadržení nesneslo odkladu. Podezřelý, který byl zadržen, měl být 

vyslechnut a propuštěn. Když trval důvod omezení jeho osobní svobody, měl být do 48 

předán vyšetřujícímu soudci. 

Pokud trvalo podezření, že se obviněný dopustil předmětného činu a byl dán některý 

z výše uvedených důvodů, mohl okresní soudce, který vedl přípravné vyhledávání, 
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rozhodnout o dalším zadržení. Rozhodnutí bylo obviněnému ústně oznámeno, pokud 

byla podána žádost, měl být obviněný do 48 hodin postaven před vyšetřujícího soudce. 

Vyšetřující soudce obviněného vyslechl ve lhůtě 24 hodin, nebylo-li možné tuto lhůtu 

dodržet, učinit tak ve třech dnech s řádným odůvodněním, proč se tak nestalo dříve 

(§ 179). 

Do řádné vazby mohl být vzat pouze obviněný, který byl vyslechnut vyšetřujícím 

soudcem, byl stále podezřelým ze zločinu či přečinu a trval důvod vazby ad 2. - 4., vždy 

však byla uvalena vazba v obligatorním případě zadržení podezřelého. Na požádání 

obviněného mělo být rozhodnutí o vzetí do vazby ve lhůtě 24 hodin písemně 

odůvodněno. 

Vazba měla být vykonávána takovým způsobem, aby bylo co nejvíce šetřeno osoby 

a cti obviněného. Měla trvat pouze po dobu, po kterou byly dány důvody vazby, 

v případě vazby koluzní (hrozba ovlivňování svědků či jiný způsob maření vyšetřování) 

byla maximální doba trvání vazby stanovena na dva měsíce, z velmi vážných důvodů 

mohla být prodloužena sborovým soudem druhé instance na návrh státního zástupce či 

vyšetřujícího soudce nejvýše na tři měsíce ode dne zatčení obviněného. V méně 

závažných případech (do pěti let žaláře) mohla být vazba nahrazena zárukou nebo 

kaucí, kterou vyměřila poradní komora. I při vyšetřování zločinu, za který hrozil trest 

přesahující 5 let, mohla být povolena kauce, ale rozhodoval o ní sborový soud druhé 

instance (§ 194). 

Ustanovení o povolení kauce, zrovna tak jako ustanovení §§ 192-195 a další, byla 

zrušena k 1. 2. 1949 zákonem č. 319/1948 Sb., o zlidovělém soudnictví.165 

Vazbu mohl zrušit vyšetřující soudce se souhlasem státního zástupce, pokud se 

neshodli, rozhodovala poradní komora. Proti rozhodnutí o zrušení vazby si mohl státní 

zástupce podat stížnost. 

Zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovělém soudnictví, účinný od 1. 2. 1949 (s výjimkou 

několika ustanovení účinných k 1. 1. 1949), ještě počítal s institutem vyšetřujícího 

soudce. Činnost nezávislého vyšetřujícího soudce v přípravném řízení však vládní moci 

nevyhovovala, proto byla tato funkce zrušena. Dle pokynu vydaného dne 26. 7. 1949 

výnosem ministra spravedlnosti byl institut vyšetřujícího soudce zrušen s odůvodněním, 

                                                           
165 § 142 zákona č. 319/1948 Sb., o zlidovělém soudnictví. 
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aby se nevyskytovaly tzv. neodůvodněné průtahy. Ve výnosu bylo uvedeno, že od 1. 9. 

1949 již nebudou obsazovány funkce vyšetřujících soudců a že tento institut již nebude 

součástí připravovaného trestního řádu.166 Stojí za povšimnutí, že předpisem nižší 

právní síly byl změněn zákon a na základě pokynu MS skutečně došlo ke změně, která 

podstatně ovlivnila charakter přípravného řízení. 

Přípravné řízení se konalo obligatorně v případě zločinu, za který byl stanoven trest 

smrti nebo trest odnětí svobody delší než pět let a v řízení proti nepřítomnému (§ 75 

odst. 1). 

Dle ustanovení § 71 tohoto zákona mohl vazbu přesahující dva měsíce prodloužit 

předseda okresního soudu. 

V rámci tzv. „právnické dvouletky“ byl schválen také zákon č. 87/1950 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestní řád), který na území Čech, Moravy a Slezska nahradil trestní 

řád č. 119 ř. z. z roku 1873 a na území Slovenska uherský trestní řád z roku 1896 a nově 

zahrnoval i vojenské soudnictví.167 Současně s ním byl přijat také zákon č. 89/1950 Sb., 

soudní řád správní. 

Cílem nové právní úpravy bylo sjednocení trestního práva procesního na území celé 

republiky a zjednodušení a zlidovění trestního procesu.168 

Ve srovnání s trestním právem hmotným byl při rekodifikaci procesní stránce přikládán 

menší význam.169 

Avšak ani poúnorový trestní řád nebyl ušetřen nové ideologii, obdobně jako ostatní 

zákony přijímané v té době, byl koncipován „třídně“, což dokládá úvodní ustanovení 

§ 1 tohoto předpisu. Účelem zákona bylo „upravit řízení v oboru trestního soudnictví 

tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona potrestáni. 

Pomáhat k dosažení tohoto účelu je právem a povinností každého občana. Projednávání 

                                                           
166 Prokop, T.: Dvě studie o československém vězeňství 1945-1989. Praha, 2000, str. 60. 
167 K trestnímu řádu z roku 1950 viz také Gřivnová, P., Gřivna, T.: Trestní právo procesní, in Bobek, M., 

Molek, P., Šimíček, V.: Komunistické právo v Československu, Brno, 2009, str. 582-610, Kuklík, J. a 

kol.: Dějiny československého práva 1945-1989, Praha 2011, str. 114 a násl., Bláhová, I., Blažek, L, 

Kuklík, J. Šouša, J. a kol.: Oběti komunistické spravedlnosti. Právní aspekty politických procesů 50. let 

20. století, Praha, 2013, str. 61-62. 
168 Bláhová, I. – Blažek, L. – Kuklík, J. – Šouša, J. a kol.: Právnická dvouletka. Rekodifikace právního 

řádu, justice a správy v 50. letech 20. století. Praha, 2014, str. 224. 
169 Tamtéž, str. 249. 
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věcí se má dít tak, aby vychovávalo občany k ostražitosti vůči nepřátelům pracujícího 

lidu a jiným rušitelům jeho budovatelského úsilí a k plnění občanských povinností.“ 

Mezi zamýšlené základní zásady nového kodexu patřila zásada politického účelu 

trestního řádu, byly zachovány zásada obžalovací, zásada materiální pravdy, ústnosti, 

přímosti, zásada veřejnosti hlavního líčení, zásada veřejného vyhlašování rozsudku a 

zásada legality. Přípravné řízení charakterizovalo silné postavení prokurátora, mělo být 

zaručeno právo na obhajobu, měly být přesně stanoveny důvody zatčení. Vazební věci 

měly být vyřizovány urychleně.170 Hlavní zásady trestního řízení měly sledovat shodné 

cíle, jako trestní právo hmotné.171 

Dle zápisů z porad byl při přípravě nového trestního řádu kladen velký důraz na 

zakotvení postavení prokuratury a bezpečnostních orgánů a jejich vzájemné vztahy, 

neboť spolupráce mezi prokuraturou a bezpečnostním aparátem byla před přijetím 

trestního řádu považována za nedostatečnou.172 

Prokurátorovi byla dle sovětského vzoru přisuzována významná role pro průběh celého 

trestního řízení, a to od jeho počátku až do vykonávacího řízení. Prokurátor byl 

podřízen ministru spravedlnosti, v justici zastával vládní zájmy a stanoviska. Posílení 

role prokurátora bylo jedním z nástrojů podřízení trestního řízení státní moci a spolu 

s dalšími mechanismy se rozhodující vliv fakticky přesouval na stranu a Státní 

bezpečnost.173 

Na prokurátora formálně přešla působnost vyšetřujícího soudce, který měl být strážcem 

zákonnosti a vést vyšetřováním. Nový trestní řád připouštěl prokurátora jako jediného 

žalobce, zrušil dosavadní soukromoprávní žaloby. Prokurátor také zařizoval výkon 

trestu. 

V politických procesech měl působit státní prokurátor (od 24. 10. 1948, kdy nabyl 

účinnosti zákon č. 232/1948 Sb., o státním soudu), který byl vždy příslušný ke konání 

přípravného řízení o činech trestných podle hlavy prvé zvláštní části trestního zákona, 

na které zákon stanoví trest smrti, trest odnětí svobody na doživotí nebo trest dočasného 

                                                           
170 Tamtéž, str. 229. 
171 Důvodová zpráva k zákonu č. 87/1950, trestní řád, dostupná na 

http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0486_01.htm. 
172 Bláhová, I. – Blažek, L. – Kuklík, J. – Šouša, J. a kol.: Právnická dvouletka. Rekodifikace právního 

řádu, justice a správy v 50. letech 20. století. Praha 2014, str. 231-232. 
173 Kaplan, K.: Nebezpečná bezpečnost, Brno 1999, str. 103. 

http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0486_01.htm
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odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně deset let, mohl konat přípravné řízení 

také o ostatních činech trestných podle hlavy prvé zvláštní části trestního zákona 

a o trestných činech příslušníků Sboru národní bezpečnosti, vyžadoval-li to služební 

zájem tohoto sboru, mohl konat přípravné řízení též o nepřekažení a neoznámení činů 

trestných podle hlavy prvé zvláštní části trestního zákona, o nadržování jim a o spolčení 

a podněcování k nim (§ 13). 

Pravomoc státního prokurátora se mimo dobu branné pohotovosti státu vztahovala také 

na osoby, které jinak podléhaly vojenské soudní pravomoci (§ 9). 

Průběhu přípravného řízení upravovala hlava druhá trestního řádu. Bylo rozlišováno 

vyhledávání a vyšetřování, tyto pojmy však nebyly trestním řádem výslovně 

definovány. Nebyly ani odděleny procesním úkonem v podobě sdělení obvinění či 

obdobného úkonu. Vyhledávání měly konat orgány národní bezpečnosti, vyšetřování 

měl provádět prokurátor (§ 76-77). 

Úkony vyhledávání nebyly v trestním řádu blíže upraveny, dle komentáře z roku 1953 

se při nich mělo postupovat analogicky jako při úkonech vyšetřování.174 

Vyšetřování nebylo nutné vůbec konat, pokud „vše již bylo dostatečně vysvětleno“ 

(§ 77). V takovém případě mohl prokurátor rovnou podat obžalobu nebo řízení 

postoupit, zastavit či přerušit.175 

Prokurátor nesl odpovědnost za průběh přípravného řízení, vyšetřování měl konat 

zpravidla osobně. Podle § 84 odst. 2 byl oprávněn nařídit orgánům povolaným 

k vyhledávání provedení jednotlivých úkonů, měl provádět veškeré potřebné úkony, 

jako ohledání, výslechy, domovní prohlídky, osobní prohlídky, vzít do úschovy věc 

důležitou pro trestní řízení, nařídit předložení doručovaných telegramů, dopisů či jiných 

zásilek. Pokud některý z těchto úkonů prováděl orgán oprávněný k vyhledávání, měl tak 

činit na příkaz prokurátora. 

Vazba a výslech obviněného byla upravena v oddílu druhém hlavy druhé, ustanovení 

§§ 92-107. 

Za úkon oddělující vyhledávání a vyšetřování lze považovat výslech obviněného. 

Obviněný měl být na jeho počátku výslechu seznámen s tím, z jakého trestného činu je 
                                                           
174 Šimák J., Tolar J., Růžek A., Dolenský A.: Trestní řád a předpisy související, Praha, 1953, str. 78. 
175 Tamtéž, str. 79. 
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obviněn a k obvinění se měl podrobně vyjádřit (§ 93). Výslechu osoby starší 18 let 

konanému mimo hlavní nebo odvolací líčení nebo veřejné zasedání se mohl kromě 

vyslýchajícího a zapisovatele účastnit pouze tlumočník a znalec, případně 

konfrontovaná osoba.176 

Zákon jednoznačně stanovil, že k výpovědi nebo k doznání nesměl být obviněný 

žádným způsobem donucován (§ 94). V příkrém rozporu s tímto ustanovením však 

kontrastuje obsah instruktážních materiálů Státní bezpečnosti ke způsobu vedení 

výslechu.177 

Trestní řád v ustanovení § 96 odst. 1 upravoval obligatorní uvalení vazby pro podezření 

z trestného činu, na který zákon stanovil trest smrti, trest odnětí svobody na doživotí 

nebo trest dočasného odnětí svobody, jehož dolní hranice činila nejméně deset let. 

Podle odstavce 2 tohoto ustanovení obviněný mohl být vzat do vazby, pokud hrozilo, že 

uprchne, zejména pokud nebylo možné ihned zjistit jeho totožnost nebo bydliště, nebo 

pokud mu hrozil vysoký trest (písm. a), v případě, že bylo dáno podezření, že bude 

působit na svědky nebo spoluobviněné anebo že by jinak mařil objasnění skutečností 

závažných pro trestní řízení (písm. b), nebo pokud trvalo nebezpečí, že by se znovu 

dopustil trestného činu, který spáchal, nebo že by dokonal trestný čin, o který se 

pokusil, nebo že by vykonal trestný čin, kterým vyhrožoval (písm. c). 

Vedle toho mohl prokurátor nařídit osobě, kterou bude nutné vyslechnout jako 

obviněného, nařídit, aby se téhož nebo příštího dne nevzdalovala u místa, které 

prokurátor určí (§ 79). 

Na jednom z jednání při přípravě trestního řádu, které proběhlo v lednu 1950 a kterého 

se za StB zúčastnil také dr. Lumír Kroček, byly projednávány zejména podmínky 

zadržení a vazby. Předmětem pozornosti byly okolnosti týkající se zadržení 

podezřelého, pokud možno bez soudního příkazu. Bylo navrhováno, aby bylo přijato 

takové řešení, aby „příslušníci StB nemuseli při své práci porušovat předpisy trestního 

řádu. To předpokládá, že do určitého stadia pátrání, někdy až do podání trestního 

oznámení, nutno úplně vyloučit jakoukoli spoluúčast soudu a ve zvláště choulostivých 

                                                           
176 Tamtéž, str. 89. 
177 Blíže viz kapitola Vyšetřování u StB. 
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případech i prokurátora“.178 Na setkání bylo dohodnuto, že se StB musí poskytnout 

možnost, aby nemusela vždy zatčeného do 48 hodit předat prokurátorovi, případně do 

soudní vazby.179 

Představy StB o legálních postupech lze demonstrovat na příkladu, jak si vykládali 

zachování ústavně zaručených práv zadržených osob. Podle ustanovení § 3 Ústavy 

9. května mohl být podezřelý bez soudního příkazu zatčen pouze v případě, že byl 

přistižen při činu. Pojem „přistižení při činu“ si však StB vykládala velmi široce, 

zastávala názor, že v případě protistátní činnosti je podezřelý při činu přistižen 

prakticky kdykoliv a prosadila, že se tento extenzivní výklad stal v ustanovení § 98 

součástí trestního řádu.180 

Podle ustanovení § 98 orgán povolaný k vyhledávání směl provést zatčení i bez příkazu 

předsedy senátu, byl-li obviněný přistižen při činu samém. Obviněný byl přistižen při 

činu samém i tehdy, byl-li ihned po činu jako podezřelý pronásledován nebo postižen za 

okolností, které ukazovaly na jeho účast při činu, zejména s věcmi, kterými byl trestný 

čin spáchán nebo které z něho pocházely. 

Podle § 97 příkaz k zatčení vydával předseda senátu na návrh prokurátora, zatčení 

prováděl orgán povolaný k vyhledávání. Příkaz k zatčení měl být obviněnému doručen 

při zatčení, nejdéle do osmačtyřiceti hodin po něm. Povinnost doručit obviněnému 

příkaz k zatčení byla z trestního řádu vypuštěna na základě novely trestního řádu (zákon 

č. 67/1952 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád) s účinností od 1. 1. 1953. 

Zatčená osoba měla být vyslechnuta orgánem příslušným k vyhledávání a do 48 hodin 

propuštěna, nebo předána prokurátorovi, pokud existoval důvod vazby. Novelou z roku 

1952 bylo výslovně upřesněno, že zatčená osoba má být prokurátorovi odevzdána 

nejdéle do 48 hodin. 

Prokurátor nebyl oprávněn sám nařídit zatčení obviněného, mohl však orgánu 

povolanému k vyhledávání nařídit jeho zadržení.181 

                                                           
178 Zápis o poradě o spolupráci prokurátora s bezpečnostním aparátem ze dne 18. 1. 1949 -  Bláhová, I. – 

Blažek, L. – Kuklík, J. – Šouša, J. a kol.: Právnická dvouletka. Rekodifikace právního řádu, justice a 

správy v 50. letech 20. století. Praha 2014, str. 234. 
179 Bláhová, I. – Blažek, L. – Kuklík, J. – Šouša, J. a kol.: Právnická dvouletka. Rekodifikace právního 

řádu, justice a správy v 50. letech 20. století. Praha, 2014, str. 234. 
180 Tamtéž, str. 235. 
181 Šimák J., Tolar J., Růžek A., Dolenský A.: Trestní řád a předpisy související, Praha 1953, str. 93. 
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Podle ustanovení § 99 odst. 1 mohl orgán povolaný k vyhledávání zadržet obviněného 

za účelem jeho odevzdání prokurátorovi, pokud bylo nebezpečí z prodlení a zároveň 

některý z důvodů vazby. Podle odstavce druhého směl kdokoliv zadržet osobu 

přistiženou při činu, bylo-li toho nezbytně třeba k zjištění totožnosti, k zamezení útěku 

nebo k zabezpečení důkazů. Byl však povinen odevzdat ji ihned nejbližšímu orgánu 

povolanému k vyhledávání, anebo alespoň učinit mu o tom ihned oznámení. 

Osoba zatčená podle § 97 musela být ihned vyslechnuta a nejdéle do osmačtyřiceti 

hodin odevzdána prokurátorovi. Obdobně osoba zatčená podle § 98 nebo zadržená 

(§ 99) musela být po výslechu ve stejné lhůtě propuštěna, nebo odevzdána 

prokurátorovi, pokud byl dán důvod vazby. Příslušník ozbrojeného sboru v činné službě 

mohl být v případech uvedených v odstavcích 1 a 2 odevzdán též představenému. 

Prokurátor měl ihned po výslechu zatčené osoby (dle novely z roku 1952 také zadržené 

osoby), rozhodnout o tom, zda bude vzata do vazby (§ 101 odst. 1). Kromě toho mohl 

vzít obviněného do vazby, když vyšel najevo nějaký důvod vazby. 

Podle § 105 byla proti jeho rozhodnutí přípustná stížnost. Stížnost byla možná proti 

rozhodnutí o vzetí do vazby, o ponechání ve vazbě, o propuštění z vazby, o propuštění 

na svobodu nebo o upuštění od vazby. Stížnost podaná obviněným neměla odkladný 

účinek. Stížnost podaná prokurátorem proti rozhodnutí soudu (podle § 56 odst. 1 

trestního řádu) měla odkladný účinek, ovšem pouze za podmínek § 56 odst. 2 trestního 

řádu.182 O stížnosti rozhodoval nadřízený prokurátor. 

Samotný výkon vazby nařídil prokurátor ústavu (případně útvaru) doručením stejnopisu 

rozhodnutí o vzetí do vazby nebo o ponechání ve vazbě. Zároveň upozornil na 

bezpečnostní opatření, která bylo nutno učinit.183 

Podle ustanovení § 107 měly všechny orgány činné v trestním řízení usilovat o co 

nejkratší dobu trvání vazby. Avšak ani v novém trestním řádu nebyla stanovena 

maximální přípustná doba trvání vazby, a to nejen pro přípravné řízení, ale ani pro 

řízení před soudem. Neomezená doba vazby představovala silný prvek nejistoty pro 

                                                           
182 Tamtéž, str. 98. 
183 § 75 výnosu generálního prokurátora ze dne 1. ledna 1953, Spr. I/53, kterým se v dohodě s ministrem 

národní obrany vydává jednací řád pro prokuraturu - Šimák J., Tolar J., Růžek A., Dolenský A.: Trestní 

řád a předpisy související, Praha, 1953, str. 371. 
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obviněné. Tato možnost byla velmi často zneužívána, nezřídka byly ve vazbě drženy 

osoby bez soudu i několik let.184 

Nebyl-li obviněný vzat do vazby, ačkoliv byl dán některý z důvodů vazby, nebo byl-li 

z vazby propuštěn, mohlo být obviněnému uloženo omezení ohledně místa pobytu či 

povinnost neprodleně prokurátorovi nahlásit změnu pobytu (§ 103). 

Možnost kauce již trestním řádem upravena nebyla. 

V případě obligatorní vazby obviněný trávil ve vazbě vždy automaticky průběh celého 

trestního řízení, až do právní moci rozsudku. 

Práva obviněného upravovalo ustanovení § 41 a následující poměrně stručným 

způsobem. Podle zákona obviněnému muselo být umožněno, aby se vyjádřil ke 

skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu a k důkazům o nich, aby uvedl všechny 

okolnosti a důkazy, které mohly sloužit k jeho obhajobě, měl právo podávat návrhy a 

zvolit si obhájce. Prokurátor a předseda senátu byli povinni obviněného o jeho právech 

poučit. Obhájce mohl mluvit a dopisovat si s obviněným, který byl umístěn ve vazbě, 

v přípravném řízen však pouze za podmínek stanovených prokurátorem, aby nemohlo 

být mařeno trestní řízení (§ 47 odst. 3). 

Nutná obhajoba byla upravena až pro hlavní líčení. Podle § 146 musel mít obviněný 

obhájce, v případě, že se konalo řízení o trestném činu, na který zákon stanovil trest 

smrti, trest odnětí svobody na doživotí nebo trest dočasného odnětí svobody, jehož 

horní hranice převyšovala pět let, nebo pokud to soud uznal za nutné, zejména měl-li 

pochybnosti, zda je obviněný způsobilý se sám hájit. 

Obhájcem mohl být podle § 45 ustanoven i soudce nebo zaměstnanec způsobilý k úřadu 

soudce z povolání, který byl u soudu činný, jestliže šlo o naléhavý případ a advokát 

nebyl ihned dosažitelný. 

                                                           
184 V případu Dr. Doležala a spol. – JUDr. František Doležal, který byl pověřen dohledem nad 

vyšetřováním tzv. Krčmaňské aféry, byl již v únoru 1948 zatčen, neboť se měl  dopustit neobjektivního 

vyšetřování a až do 25.11.1953, kdy byl rozsudkem Krajského soudu v Praze sp. Zn. 23T 25/53 uznán 

vinným trestným činem příprava úkladů o republiku podle § 2 zákona č. 50/1923 Sb., byl držen ve vazbě. 

Byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání 7 let. – viz Vorel, J., Šimánková, A., a kol.: Československá 

justice v letech 1948-1953 v dokumentech. Díl I. Praha, 2003, str. 69. 

Manželka Dr. Štepána Plačka, Zora, strávila ve vazbě tři a půl roku, v dubnu 1953 byla propuštěna, aniž 

by byla postavena před soud – Kalous, J.: „Nepřátelé“ ve Státní bezpečnosti in: usp. Pernes, J., Foitzik: 

Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné 

konference, pořádané ve dnech 14. – 16. dubna 2003 v Praze. Brno, 2005, str. 284. 
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Trestní řád obsahoval speciální úpravu pro řízení ve věcech mladistvých (§ 227 a násl.). 

Mladistvý směl být do vazby vzat, pouze pokud účelu vazby nebylo možné dosáhnout 

jinak. Pro mladistvé byly šířeji upraveny případy nutné obhajoby; měl mít obhájce již 

v přípravném řízení v případě, že to prokurátor považoval za nutné, obligatorně byla 

dána nutná obhajoba, pokud byl mladistvý obviněný ve vazbě. Kromě obecných případů 

nutné obhajoby mladistvý musel mít obhájce vždy v hlavním líčení a v odvolacím 

řízení. 

Prokurátor získal řadu oprávnění, která dříve náležela soudu, také ve vykonávacím 

řízení. 

Podle § 279 rozhodovala komise pro podmíněné propuštění zřizovaná u krajských 

soudů na návrh prokurátora o tom, zda měl být odsouzený po odpykání trestu odnětí 

svobody zařazen do tábora nucené práce. 

Zásadní dopad na podobu výkonu vazby u Státní bezpečnosti mělo ustanovení § 296. 

Vazba se běžně vykonávala v soudních věznicích (v případě vojáků u útvaru), pokud to 

však bylo nutné „k zabezpečení úspěšného provedení trestního řízení“, mohl prokurátor 

před podáním žaloby nařídit, aby se vazba po dobu nejnutnější potřeby vykonávala 

u útvaru povolaného k vyhledávání. Je třeba zdůraznit, že dle trestního řádu měl výkon 

vazby u útvaru povolaného k vyhledávání nařídit prokurátor, na rozdíl od skutečné 

praxe se tedy nemělo jednat o libovůli StB. 

Od tohoto ustanovení odvozovala StB legitimnost jejího postupu spočívající v tom, že 

prakticky ve všech případech spadajících do její kompetence byla vazba vykonávána ve 

věznicích pod její kontrolou. 

Zájmům StB také velmi vyhovovalo ustanovení § 4 trestního řádu, podle kterého 

prokurátor, soud a všechny úřady a veřejné orgány činné v trestním řízení, byli povinni 

zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství a za tím účelem mohli postupovat 

odchylně od předpisů o trestním řízení. 

Nový režim tedy postupně utvářel komunistický právní systém, který sice zachoval 

formální trojí dělbu moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní, avšak reálná moc byla 

soustředěna v rukou představitelů komunistické strany, zanikla nezávislá justice, čímž 

byl pochopitelně trestní proces v tomto období významně poznamenán. 
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V trestním řádu z roku 1950 byl kladen důraz na přípravné řízení, které mělo probíhat 

pod dohledem prokurátora, jehož role byla postupně nadále posilována. 

Nová právní úprava zdánlivě nepřinesla k vazebnímu řízení takové změny, ze kterých 

by bylo na první pohled zřejmé, že umožní nezákonnosti v rozsahu, v jakém k nim 

následně docházelo. Zákon ponechal prakticky shodné důvody pro vzetí do vazby. 

Namísto soudu, který přišel o své nezávislé postavení, o vazbě rozhodoval příslušný 

prokurátor jako nová záruka zákonnosti, což již samo o sobě znamenalo narušením 

dosavadní rovnováhy a soudní kontroly nejen v rámci přípravného řízení, podstatný 

však byl skutečný průběh řízení, který pod taktovkou vrcholných představitelů KSČ 

vykonávala Státní bezpečnost. V případech náležejících do kompetence Státní 

bezpečnosti prokuratura neměla reálně tak silnou pozici, jako předvídal zákon pro běžné 

trestní řízení, teprve v průběhu následujících let plnila předpokládanou roli 

v přípravném řízení. Jak vyplývá z průběhu porad k přípravě trestního řádu z roku 1950, 

StB při vzniku tohoto zákona prosazovala úspěšně svůj vliv a některá ustanovení byla 

přijata na míru právě pro případy politických procesů. Na základě nové právní úpravy 

získala StB neomezené pole působnosti v procesní rovině. Také organizační uspořádání 

věznic, ve kterých byla vazba pro tento bezpečnostní útvar vykonávána, bylo velmi 

rychle zcela přizpůsobeno potřebám StB. 
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4.4. Předpisy upravující vězeňství se zaměřením na výkon vazby 

Zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovělém soudnictví, přinesl vedle nové organizace justice 

také změnu v oblasti vězeňství. Dle ustanovení § 116 odst. 3 tohoto zákona soudní 

zajišťovací a vyšetřovací vazba měla být vykonávána v okresních soudních věznicích. 

Podrobnější přepisy měl vydat ministr spravedlnosti. 

Správu soudních věznic vykonávali přednostové krajských soudních věznic a současně 

velitelé oddílů SVS v těchto věznicích jmenovaní ministrem spravedlnosti (§ 117 

a § 127). 

Podle § 119 zákona o zlidovělém soudnictví dozor nad vězeňskými ústavy vykonávali 

soudní komisaři nebo jejich náměstci. Komisařem nebo náměstkem mohl být ten, kdo 

byl způsobilý pro soudcovský stav. Pokud nestanovil ministr spravedlnosti jinak, 

ústavním komisařem krajské soudní věznice byl předseda krajského soudu, v jehož sídle 

nebo obvodu byla věznice (na Slovensku krajský prokurátor) a ústavním komisařem 

okresní soudní věznice předseda okresního soudu s trestní pravomocí, v jehož sídle 

nebo obvodu byla věznice (na Slovensku okresní prokurátor). Občanskou kontrolu 

vězeňských ústavů podle tohoto zákona měli vykonávat členové Národního 

shromáždění, pověření ministrem spravedlnosti. Občanští kontroloři byli při výkonu 

funkce oprávněni rozmlouvat s trestanci i vyšetřovanci, výsledky kontrol a navrhovaná 

opatření měli oznamovat ministru spravedlnosti. 

Současně se zákonem na ochranu lidově demokratické republiky byl připravován zákon 

č. 247/1948 Sb., o táborech nucené práce (dále jen TNP). Základní zásady 

a ustanovení byly převzaty ze slovenských norem upravujících nedemokratickým 

způsobem existenci pracovních táborů již od léta 1945.185 

Článek III odst. 3 Ústavy 9. května z roku 1948 zaručoval právo na práci, v ustanovení 

čl. III odst. 1 byla deklarována obecná pracovní povinnost práce ve prospěch celku 

a účasti na obraně státu, což interpretoval Antonín Zápotocký tak, že „právo na práci 

zakládá povinnost pracovat. Ti, kdož se této povinnosti vyhýbají, musí být k jejímu 

                                                           
185 Janák, D.: Organizace a řízení československého vězeňství 1945-1955, in: Vězeňství ve střední Evropě 

v letech 1945-1955, příloha časopisu České vězeňství č. 3/2001, str. 19. 
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plnění donuceni.“186 Zmocnění k přijetí zákona o TNP vycházelo z ustanovení § 32 

Ústavy 9. května.187 

Podle zákona č. 247/1948 Sb., o táborech nucené práce, bylo možné občany zbavit 

osobní svobody i bez odsuzujícího rozsudku, pouze na základě rozhodnutí komisí 

jmenovaných krajskými národními výbory, a to na dobu trvání od tří měsíců do dvou 

roků. 

Dle tohoto zákona byly po celé republice zřízeny tříčlenné komise, které zařazovaly 

občany do táborů nucené práce a rozhodovaly o délce pobytu těchto občanů v táboře. 

Do táborů měly být podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) tohoto zákona zařazovány 

osoby ve věku 18-60 let, tělesně i duševně způsobilé, které se vyhýbaly práci, nebo 

ohrožovaly výstavbu lidově demokratického zřízení nebo hospodářský život a osoby, 

které jim to umožňovaly. 

Dále tam byl umístěn také ten, kdo byl právoplatně odsouzen k trestným činům podle 

zákona na ochranu lidově demokratické republiky a podle zákona o stíhání černého 

obchodu a podobných pletich, podle zákona o trestní ochraně provádění dvouletého 

hospodářského plánu, nebo podle zákona o ochraně národních podniků, znárodněných 

podniků a podniků pod národní správou (§ 2 odst. 1 písm. b). Nutno dodat a zdůraznit, 

že se tak dělo poté, co odsouzený již vykonal soudem uložený trest. 

Do tábora nucených prací mohly být osoby zařazeny i pro správní přestupky, u nichž při 

uložení trestu na svobodě podle dosavadních zákonů mohlo být uloženo, že trest na 

svobodě delší tří měsíců má být vykonán v donucovací pracovně. V tom případě byl 

trest vykonán v nově zřízených táborech (§ 2 odst. 2). 

Ve skutečnosti se do TNP z rozhodnutí funkcionářů NV, členů KSČ a KSS mohli dostat 

jednak jejich političtí odpůrci, ale také osoby, se kterými si tímto způsobem funkcionáři 

vyrovnávali účty třeba i ze soukromých důvodů. K zařazení do TNP vedly různé 

důvody a záminky, mohl tam skončit například ten, kdo se stýkal s cizinou, jehož sestra 

byla cizí státní příslušnicí, kdo neměl kladný poměr k socialistickému zřízení, 

poslouchal cizí rozhlas, nesouhlasil se znárodněním, byl majitelem přepychové vily, byl 

                                                           
186 Janák, D.: Kapitoly o československém vězeňství 1945-1955, Opava 2002, str. 97. 
187 „Zákon stanoví, jakým omezením podléhají práva a svobody občanů za války nebo tehdy, dojde-li k 

událostem ohrožujícím zvýšenou měrou samostatnost, celistvost a jednotu státu, ústavu, republikánskou 

státní formu a lidově demokratické zřízení anebo veřejný klid a pořádek.“ - § 32 Ústavy 9. Května. 
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majitelem domu, stýkal se s reakcionáři, byl hazardním hráčem, vyhýbal se práci, či 

jeho manželka byla proti znárodnění.188 

Současně se zařazením do tábora byla často uložena další sankční opatření, jako nucené 

vyklizení bytu, uvalení národní správy na majetek nebo odejmutí živnostenského 

oprávnění. Po propuštění z tábora mohlo být úředně určeno místo pobytu, které bývalo 

odlišné od původního místa bydliště chovance.189 

Trestním zákonem správním č. 88/1950 Sb., byl zákon o táborech nucené práce zrušen, 

avšak rozhodnutí komisí platila i v následujícím období.190 Podle § 12 trestního zákona 

správního měly být tresty odnětí svobody v trvání tří měsíců až dvou let vykonávány 

v TNP, pokud bylo „ze způsobu spáchání přestupku patrno, že jím byl nebo měl být 

projeven nepřátelský postoj k lidově demokratickému řádu republiky nebo k její 

socialistické výstavbě“. Od nabytí účinnosti trestního zákona správního měly o zařazení 

do TNP rozhodovat trestní komise ONV. Obdobně i podle ustanovení § 36 zákona 

č. 86/1950 Sb., trestního zákona, mohl být i ten, kdo si odpykal celý trest dočasného 

odnětí svobody, jak je již uvedeno v kapitole zabývající se hmotněprávními předpisy 

trestního práva po roce 1948, o zařazení do TNP v těchto případech rozhodovaly komise 

pro podmíněné propuštění zřízené u krajského soudu, v jehož obvodu odsouzený 

vykonával trest odnětí svobody. 

Nadále však již nebyly do táborů zařazovány automaticky osoby, které byly odsouzeny 

dle zákona na ochranu lidově demokratické republiky, dle zákona o stíhání černého 

obchodu a podobných pletich, podle zákona o trestní ochraně provádění dvouletého 

hospodářského plánu, nebo podle zákona o ochraně národních podniků, znárodněných 

podniků a podniků pod národní správou. Do táborů neměli být umísťován ani dělníci 

pro vyhýbání se práci.191 

Do konce roku 1949 bylo v Československu zřízeno 30 TNP s celkovou kapacitou 

13120 míst. Je odhadováno, že za dobu existence táborů nucených prací v letech 1948-

1954 prošlo na 20 000 osob.192 

                                                           
188 Bártík, F: Tábory nucené práce na Příbramsku, in Podbrdsko XIII, Příbram 2006, str. 175-176. 
189  Kuklík, J. a kol.: Dějiny československého práva 1945-1989, Praha, 2011, str. 121. 
190 Francek, J.: Velké dějiny zemí koruny české. Tematická řada Zločinnost a bezpráví, Praha, Litomyšl 

2011, str. 585. 
191 Blažek, L. – Kuklík, J. – Šouša, J. a kol.: Právnická dvouletka. Rekodifikace právního řádu, justice 

a správy v 50. letech 20. století. Praha, 2014, str. 334. 
192 Bártík, F: Tábory nucené práce na Příbramsku, in: Podbrdsko XIII, Příbram, 2006, str. 174, 178. 
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Tábory nucených prací byly zrušeny nabytím účinnosti zákona č. 102/1953 Sb., kterým 

se mění a doplňují některá ustanovení trestního práva správního.193 

Vězeňství se týkal také následně přijatý zákon č. 321/1948 Sb., o Sboru uniformované 

stráže, dle kterého tato složka vykonávala správní a strážní službu při výkonu soudní 

a jiné vazby vykonávané ve vězeňských ústavech a zajištění bezpečnosti v justičních 

budovách. Příslušníci sboru podléhali ministru spravedlnosti. Tento zákon byl zrušen 

zákonem č. 66/1952 Sb. o organizaci soudů. 

Trestní řád z roku 1950 účinný od 1. 8. 1950 ustanovením § 323 odst. 1 svěřil dozor 

nad vězeňskými ústavy okresním prokurátorům (nad okresními soudními věznicemi) 

a krajským prokurátorům (nad krajskými soudními věznicemi). 

Na základě novely ustanovení § 120 zákona č. 319/1948 Sb., o zlidověném soudnictví, 

s účinností od 1. 8. 1950 měli dozor nad krajskými soudními věznicemi a trestními 

ústavy namísto ústavních soudních komisařů (na Slovensku již tehdy dozor vykonávali 

prokurátoři) vykonávat krajští prokurátoři a nad okresními soudními věznicemi okresní 

prokurátoři příslušní dle místa sídla věznice. 

Základní principy zacházení s vězni ve vyšetřovací vazbě pro trestní řízení upravoval 

i po Únoru 1948 zákon č. 119/1873 ř. z., jimž se uvádí trestní řád, konkrétně 

ustanovení § 183 až 189. Vyšetřovací vazba měla být v první řadě vykonávána tak, aby 

bylo co nejvíce šetřeno osoby a cti obviněného (§ 183). Zatčení měli být pokud možno 

umístěni odděleně. Uvězněný si mohl svým nákladem opatřit „pohodlí“ a zaměstnání, 

pokud to neodporovalo účelu vazby, nenarušovalo pořádek a bezpečnost, měl právo 

požádat o návštěvu lékaře, duchovního, příbuzného nebo osoby, se kterou se mohl 

poradit. Návštěvy mohly být odmítnuty v případě, že hrozilo nebezpečí ohrožení 

výsledku vyšetřování. Zatčený mohl odesílat a přijímat korespondenci pouze s vědomím 

vyšetřujícího soudce, který měl kontrolovat její obsah. Bylo však zaručeno právo 

obracet se písemně na vyšší soudy. Na nezbytnou dobu mohla být zatčenému nasazena 

pouta, pokud se choval „zvlášť vzpurně“, násilně, nebo chtěl uprchnout. Okresní soudci 

a představení sborových soudů první instance byli povinni každý týden spolu s některou 

                                                           
193 Od táborů nucené práce je třeba odlišovat nápravně pracovní tábory (NPT), do kterých byli 

umisťováni (od 1. 3. 1949 do 1. 6. 1961) pravomocně odsouzení a jednalo se o typ vězeňského zařízení. 

Pro úplnost lze dodat, že na území Československa do ledna 1950 existovaly také tábory pro německé 

válečné zajatce, kteří byli využíváni výhradně na práci v uranovém průmyslu. Blíže viz. Bártík, F.: 

Zemřelé nesvobodné pracovní síly v oblastech produkce uranové rudy 1946-1986, Příbram, 2011, str. 14-

31. 
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osobou soudní jím podřízená vězení nenadále navštívit, rozmlouvat s vězni 

v nepřítomnosti strážců zjišťovat, jak se s vězni zachází a v případě závad zajistit jejich 

odstranění. 

Z podzákonných předpisů v poválečném období režim v krajských soudních věznicích 

upravoval Domácí řád pro věznice krajských soudů, který byl vydán v roce 1945, na 

okresní soudní věznice se vztahoval Domácí řád pro okresní soudní věznice vydaný 

výnosem ministra spravedlnosti v roce 1949. Oba domácí řády nahradil Vězeňský řád 

vydaný výnosem ministra spravedlnosti ze dne 2. 7. 1951.194 

Vězeňský řád z roku 1951, obdobně jako ostatní podzákonné předpisy tohoto 

charakteru, popisuje zejména podmínky umísťování na cely, osobní hygieny, 

vystrojování, stravování, tělesného cvičení či zdravotní péče, uložení kázeňských 

odměn či trestů. Prosby nebo stížnosti mohli obvinění přednést veliteli vězeňského 

ústavu, osobám provádějícím inspekční službu a prokurátorovi. Ve věcech příslušných 

k rozhodování prokurátorovi nebo soudu měli možnost obracet se pouze na tyto orgány. 

Neoprávněné stížnosti byly postihovány kázeňsky.195 

Inspekční činnost prováděli krajští a okresní prokurátoři, v jejichž obvodu se věznice 

nacházely. Pokud byla ve věznici vykonávána vazba vyšetřovanců státního soudu, měl 

inspekci provádět státní prokurátor nebo jím pověřený zástupce. Prokurátor mohl 

rozmlouvat s vyšetřovanci bez přítomnosti příslušníků SVS. Prohlídka věznice měla 

proběhnout nejméně dvakrát měsíčně, z toho alespoň jednou neohlášeně, se zaměřením 

na dodržování předpisů o výkonu vazby. Zjištěné závady byly oznamovány veliteli 

věznice, jednou měsíčně bylo informováno ministerstvo spravedlnosti. V závažnějších 

případech vyžadujících neodkladné opatření byla zpráva předkládána ihned a mohlo být 

vyžádáno rozhodnutí ministra spravedlnosti. Ke kontrole výkonu vazby byli oprávněni 

také občanští kontroloři z řad členů Národního shromáždění pověření ministrem 

spravedlnosti. Rovněž občanští kontroloři měli právo rozmlouvat s vyšetřovanci 

v nepřítomnosti příslušníků SVS.196 

Zacházení s vězni ve vazbě u vyšetřujícího orgánu upravil až Prozatímní řád 

vyšetřovacích věznic SNB vydaný v prosinci 1951 ministrem národní bezpečnosti 

                                                           
194 Kýr, A.: Způsoby zacházení s vězni v ČSR v letech 1945-1955, Přehled základních předpisů, Opava, 

2002, str. 11. 
195 Tamtéž, str. 51. 
196 Tamtéž, str. 81. 
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Ladislavem Kopřivou. Na základě tohoto řádu byly, nebo alespoň měly být, 

vypracovány domácí řády jednotlivých věznic, které schvaloval vězeňský odbor MNB. 

Prozatímním řádem vyšetřovacích věznic SNB byly speciálně upraveny podmínky 

výkonu vazby v těchto věznicích, práva a povinnost vězňů a dozorců. 

Vyšetřovací věznice SNB zřizovalo a rušilo ministerstvo národní bezpečnosti, službu 

v nich kontroloval vězeňský odbor MNB. Tyto věznice měly sloužit především 

potřebám státně bezpečnostního vyšetřování. Přímým představeným velitelů 

vyšetřovacích věznic byl velitel vězeňského odboru MNB, přímým představeným 

velitelů krajských vyšetřovacích věznic byl krajský velitel státní bezpečnosti.197 

Podle zákona č. 65/1952 Sb., o prokuratuře, patřil v rámci všeobecného dozoru mezi 

hlavní úkoly generálního prokurátora dohled nad výkonem trestů a dodržování zákonů 

ze strany orgánů národní bezpečnosti (§ 2 písm. b), c), které měl vykonávat 

prostřednictvím soustavy prokuratury. 

Osoby podléhající vojenské trestní soudní pravomoci byly k výkonu zajišťovací 

a vyšetřovací vazby umísťovány ve vojenských věznicích.198 

Také ve vězeňství se projevovaly snahy StB o získání větší moci a vězeňství ovládnout, 

k čemuž fakticky došlo sloučením vězeňství v rámci MNB od 1. 9. 1952, kdy na 

základě rozhodnutí politického sekretariátu ÚV KSČ a vládního usnesení č. 206/1952 

Sb., vznikla Správa nápravných zařízení MNB. Změny byly obsaženy v zákoně 

č. 66/1952 Sb., o organizaci soudů a zákoně č. 67/1952 Sb., kterým se mění a doplňuje 

trestní řád. Podle na základě ustanovení § 51 zákona č. 66/1952 Sb., o organizaci soudů, 

se ke dni 1. 1. 1953 příslušníci Sboru uniformované vězeňské stráže stali příslušníky 

Sboru národní bezpečnosti. Kompetence v záležitosti ostrahy v zařízeních při výkonu 

vazby a trestu přešlo z ministerstva spravedlnosti na ministerstvo národní bezpečnosti 

a následně na ministerstvo vnitra.199 

                                                           
197 ABS, 310-45-19, Prozatímní řád vyšetřovacích věznic SNB a vnitřní služba ve vyšetřovacích 

věznicích SNB vypracované V StB - V. odborem v listopadu 1951, str. 1, blíže k podmínkám ve 

věznicích dle Prozatímního řádu -  viz kapitola Režim ve věznicích StB. 
198 Kýr, A.: Způsoby zacházení s vězni v ČSR v letech 1945-1955, Přehled základních předpisů, Opava, 

2002, str. 12. 
199 Janák, D.: Organizace a řízení československého vězeňství 1945-1955 in Vězeňství ve střední Evropě 

v letech 1945-1955, Praha, 2000, str. 8. 
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Poměrně dlouhou dobu, v zásadě až do prosince 1951, kdy byl přijat Prozatímní řád 

vyšetřovacích věznic StB, pro vazební věznice Státní bezpečnosti žádná speciální právní 

úprava přijata nebyla, tudíž se režim v těchto věznicích měl řídit obecnými předpisy. 

Již při srovnání obsahu předpisů z předúnorového období a období po převzetí moci 

komunistů, je zřejmý rozdíl v hodnotové orientaci těchto předpisů. Nebyla zachována 

soudní kontrola nad zbavením osobní svobody při rozhodování o vzetí do vazby, nebyl 

kladen potřebný důraz na nezbytnost šetření práv obviněných. Zásadní problém však 

spočíval ve skutečných podmínkách panujících ve věznicích, především ve vazebních 

věznicích Státní bezpečnosti, které v prvních letech komunistického režimu zůstaly 

naprosto bez kontroly, ať již soudu, prokuratury či jiného kontrolního orgánu 

nezávislého na StB. Bohužel ani zákonné podmínky výkonu vazby plněny nebyly, jak je 

zřejmé z obsahu následujících kapitol. 
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4.5. Způsob aplikace předpisů trestního práva v letech 1948-1953 

K zásadním legislativním změnám, které reagovaly na převzetí moci komunisty, došlo 

v oblasti trestního práva po Únoru 1948 poměrně brzy. Dle aktuální potřeby byly 

nejprve přijaty zákon č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky 

č. 319/1948 Sb., o zlidovělém soudnictví.  Mezi prvními byly změněny předpisy, které 

zajišťovaly dohled a kontrolu nad vyšetřováním u StB a nad výkonem vazby u tohoto 

orgánu. Nový trestní řád a trestní zákon byly přijaty až po dvou letech. Lze tedy dospět 

k závěru, že právní řád v této oblasti byl v souvislosti se změnou státního uspořádání 

transformován až po provedení tzv. právnické dvouletky v roce 1950. První politické 

procesy však začaly velmi záhy po převzetí moci komunisty a zprvu probíhaly na 

základě právní úpravy platné před Únorem 1948. Není zřejmé, že by ke znatelnému 

zhoršení zacházení s vyšetřovanými osobami došlo až v souvislosti s přijetím právní 

úpravy, která byla plně podřízena zájmům vládnoucí komunistické strany. Nejhorší 

zločiny komunizmu se odehrály právě v prvních letech komunistické nadvlády, kdy 

ještě mohl doznívat vliv předchozí právní úpravy. 

Obdobně lze nahlížet i na celý právní řád v tehdejším Československu. Zákonná podoba 

práva konce 40. a počátku 50. let byla svým obsahem prakticky ve všech oblastech 

formálně demokratičtější a liberálnější než psané právo následujících období. Ústava 

9. května 1948, na rozdíl od Socialistické ústavy z roku 1960, poskytovala mnohem 

úplnější výčet lidských práv, skutečná situace tomu však neodpovídala.200 

Při studiu výpovědi prakticky kterékoliv osoby z těch, které se staly obětí politických 

procesů v celém období let 1948-1953, je naprosto evidentní, že flagrantní porušování 

platných předpisů bylo v těchto případech pravidlem. Nejednalo se o žádná drobná 

formální pochybení, ale zásadní a principiální porušování základních lidských práv a 

svobod prakticky u všech vyšetřovaných. 

Příčinou krutého zacházení s vyšetřovanými osobami při výkonu vazby u Státní 

bezpečnosti v období prvních poúnorových let tedy nebyl ani tak obsah tehdy účinných 

zákonů, jako způsob jejich aplikace.  

                                                           
200 Kühn, Z.: Zločin a trest, in Bobek M., Molek, P., Šimíček V.: Komunistické právo v Československu, 

Brno, 2009, str. 211. 
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Pokud bylo vůbec k platné právní úpravě při realizaci politických procesů přihlíženo, 

bylo aplikováno čistě instrumentální pojetí práva.201 Právo se stalo pouhým nástrojem 

k dosažení cílů vládnoucí moci, na zákonnou úpravu bylo odkazováno, pouze pokud byl 

takový postup politicky účelný. Zástěrkou mocenských zájmů byla ochrana zájmů 

pracujícího lidu, která byla povýšena nad zákon. Obsah nově přijímaných předpisů již 

byl novým potřebám přizpůsoben. 

Základní principy aplikace práva byly vyjádřeny v úvodních ustanoveních stanovující 

účel zákona. Třídní obsah společenských vztahů uvedených v ustanovení § 1 trestního 

zákona z roku 1950 měl nasměrovat příslušné orgány ke správnému výkladu 

jednotlivých ustanovení trestního zákona.202 

Instrumentální aplikaci trestního práva konstatovala například příručka vydaná 

ministerstvem spravedlnosti pro právní odborníky v roce 1951: 

„Naše prokuratury a soudy aplikují nové, lidově demokratické zákony. Jejich úloha je o 

to snazší, že nemusí přizpůsobovat staré rakousko-uherské buržoasní právo novým 

poměrům … Nezbytným předpokladem a všeobecným vodítkem pro správnou aplikaci 

nového právního řádu je politické vzdělání.“203 

Význam politické uvědomělosti byl zdůrazňován ve vztahu k celému právnímu řádu. V 

zájmových politických kauzách se jednalo o prioritu a v zásadě jediný správný výklad. 

Co se týče reálné situace při vyšetřování u Státní bezpečnosti, tuto je možné naprosto 

prozaicky vysvětlit tím způsobem, že příslušníci StB platnou právní úpravu zcela 

jednoduše ignorovali. Svévolné postupy si mohli dovolit, neboť představovali výkonnou 

složku vládního aparátu, plnili politické zadání a zároveň se ocitli bez jakékoliv možné 

vnější kontroly. Zájmy KSČ převládly nad zákony. Je otázkou, zda lze vůbec za 

takového stavu uvažovat o metodě aplikace práva, neboť by se dalo říci, že právo 

nebylo aplikováno vůbec. V oblasti sféry vlivu Státní bezpečnosti je zejména období let 

1948-1953 nanejvýš výstižné nazývat obdobím bezpráví. 

                                                           
201 Kühn, Z.: Ideologie aplikace práva v době reálného socializmu, in Bobek M., Molek P., Šimíček V.: 

Komunistické právo v Československu, Brno, 2009, str. 63. 
202 vysvětlivky k ustanovení § 1 trestního zákona – Glogar, R.: Trestní zákon, komentář, Praha, 1958, str. 

22. 
203 Filipovský, J. – Dolenský, A. – Tolar, J.: O obecné části trestního zákona, Praha, 1951, str. 5. 
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Namísto věcných argumentů a popisu důkazů je v dochovaných dokumentech 

z trestního řízení zřejmá účelovost postupu orgánů činných v trestním řízení, která byla 

skrývána za fráze o třídním boji. Příslušnost k určité skupině obyvatel již sama o sobě 

byla běžně považována za doklad o protistátní činnosti. Bylo tomu tak i v případě plk. 

Karla Lukase, o kterém pojednává jedna z následujících kapitol. 

Trestní oznámení, které proti němu bylo podáno, bylo uvedeno tímto způsobem: 

„V únoru 1948, kdy byla pracující třídou poražena vnitřní reakce, uchýlila se tato do 

ilegality. Na základě tohoto vítězství pracujících byla prováděna očista ve všech 

úřadech, pracovištích i v armádě od rekčních elementů, kteří byli brzdou postupujícího 

socializujícího našeho státu. Odstraněná reakce, zbavená své základny, začala se 

v ilegalitě shromažďovati a kouti pikle proti stávajícímu státnímu zřízení. Jednou 

takovou osobou, která byla také při prováděné očistě v armádě dána do pense, byl plk. 

v.v. Karel Lukas, který nepochopil, že nastala doba, kdy pracující se stali hospodáři ve 

vlastní zemi. Tento důstojník staré buržoasně demokratické republiky nejen že 

nepochopil toto vítězství dělnické třídy, ale snažil se svojí činností, vědomostmi, násilně 

změnit uspořádání celého státu.“204 

V případě, že je možné spoléhat na obsah výpovědi jednoho z tehdejších vyšetřovatelů 

StB, Bohumila Doubka, je zřejmé, že pokud byly metody a postupy Státní bezpečnosti 

něčemu přizpůsobovány a v průběhu času měněny, dělo se pod různými vlivy, zejména 

vlivem nově zaváděných metod sovětských poradců, pokynů nadřízených či potřeb 

vedení strany, nikoliv však z důvodu změny legislativy.205 

Pro předmětné období je charakteristické četné vydávání podzákonných předpisů, 

nařízení a rozkazů, kterými byla upravována poměrně podstatná problematika, svým 

obsahem však tyto předpisy zákonům nezřídka odporovaly.206 

Ani u podzákonných předpisů pocházejících z té doby nelze automaticky předpokládat, 

že byly dodržovány. Jako příklad mohou sloužit tajné rozkazy zakazující používání 

násilí při výsleších.207 

                                                           
204 ABS, V 6387 MV, Trestní oznámení, str. 2. 
205 Kaplan, K.: StB o sobě. Zpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka, Praha, 2002, str. 51 a násl. 
206 Jako příklad lze uvést pokyn vydaný výnosem ministra spravedlnosti, kterým bylo zastaveno 

obsazování funkcí vyšetřujících soudců – blíže viz kapitola Trestní práv procesní po roce 1948. Nebo 

Tajný rozkaz ministra národní bezpečnosti č. 16 z 5. 4. 1951, vydaný po dohodě s ministrem 

spravedlnosti o postupu při zatýkání, vazbách a vyšetřování, prováděném státní bezpečností a vojenskou 

zpravodajskou službou – blíže viz násl. kapitola Vyšetřování v režii StB. 
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Speciálně procesní předpisy týkající se zadržení, uvalení vazby a trvání vazby, u StB 

v prvních poúnorových letech nebyly respektovány vůbec, zrovna tak jako přepisy 

týkající se zacházení s osobami vězněnými ve vazbě. 

S ohledem na to, že některé procesy probíhaly veřejně, bylo po podání obžaloby alespoň 

částečně nutné budit dojem, že řízení jsou vedena dle zákona. 

Ale také rozsudky z té doby jsou zahlceny nic neříkajícími a stále se opakujícími 

frázemi o boji proti nepřátelům pracujícího lidu. I v tomto případě je otázkou, zda soudy 

vůbec aplikovaly právo, pokud ano, jakým způsobem, neboť v politických procesech 

nedisponovaly rozhodovací pravomocí, byly pouhými aktéry předem připraveného 

divadla. 

Postupem času se situace na poli aplikace práva proměnila. Pominula doba nejtěžších 

forem perzekuce, a byť zpočátku velmi nesměle, ale přece jenom, došlo 

k přehodnocování postupů uplatňovaných při vyšetřování politických případů v prvních 

poúnorových letech. Jako reakce na zjištění zásadních selhání, orgány činné v trestním 

řízení, zejména soudy, svá rozhodnutí ospravedlňovaly právě úzkostným lpěním na 

zákonných normách. Aktivistickou a v zásadě antiformalistickou ideologii při aplikaci 

práva v době stalinizmu nahradila extrémně formalistická ideologie práva reálného 

socializmu, která vyvrcholila v 70. a 80. letech 20. století.208 

Soudy při aplikaci trestního práva v pozdějším období sice striktně dbaly na formální 

dodržení hmotněprávních a procesních norem, nevykládaly však právo v širší 

souvislosti s ohledem na ústavně zaručená lidská práva a základní principy 

spravedlivého procesu.209 

                                                                                                                                                                          
207 např. tajný rozkaz MNB č. 32 ze dne 26. 11. 1951, Zákaz používania tělesného násilia při výsluchu 

vyšetrovancov a situaci týkající se používání násilí – viz dále kapitola Vyšetřování v režii StB. 
208 Kuklík, J. a kol.: Dějiny československého práva 1945-1989, Praha, 2011, str. 295. 
209 Podrobněji viz Kühn, Z.: Ideologie aplikace práva v době reálného socializmu, in Bobek M., Molek P., 

Šimíček, V.: Komunistické právo v Československu, Brno, 2009, str. 74 a násl. 
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5. Vyhledávání a vyšetřování v režii StB 

V období od roku 1945-1949 u StB neexistovala samostatná složka pro vyšetřování, do 

konce roku 1948 a zčásti do poloviny roku 1949 bylo prováděno společně 

s vyhledáváním protistátní trestné činnosti.210 

Vyhledáváním se zabývala tzv. operativa, která při své práci používala tzv. operativní 

techniku, jako odposlechy telefonů, sledování doručovaných zásilek, sledování 

zájmových osob a další podobné prostředky. Rozšířenou praxí v činnosti StB byly 

provokace různého druhu, jako například nalezení podstrčených tiskovin při domovní 

prohlídce, fingované návštěvy agenta, který přesvědčoval oběť k účasti na protistátní 

činnosti, zasílání dopisů z ciziny vyzývající k účasti na odboji, či organizování útěků do 

zahraničí. Provokace StB zneužívala již před únorem 1948, po převzetí moci komunisty 

však tyto metody zdokonalila. K nejznámějším případům provokace lze řadit rozsahem 

obětí nejúspěšnější, velmi rafinovanou Akci „Kameny (nebo Kámen)“, při které 

příslušníci StB kontaktovali zájmové osoby, slíbili jim pomoc při přechodu hranice, 

který proběhl tak, že ve vnitrozemí byla vytvořena fiktivní hranice, převaděči – agenti 

StB, předstírali, že zájemce o útěk je již v zahraničí, dovedli ho k údajné stanici 

německé hraniční policie, ve skutečnosti však útěkář nevypovídal na německé policii, 

ale před příslušníky StB, kteří tímto způsobem kromě zadržené osoby získali také 

usvědčující materiál.211 

Základy výsledku politického procesu byly položeny právě v průběhu vyšetřování. 

Zatčením podezřelé nebo rozpracovávané osoby byla završena činnost operativních 

útvarů StB. Prováděli ho tedy příslušníci IV., později V. sektoru tzv. vnitřní státní 

bezpečnosti (blíže viz kapitoly o organizaci a vývoji StB). 

Po únoru 1948 k zatýkání docházelo zprvu převážně na základě ústních příkazů, od 

1. ledna 1950 měla krajská velitelství StB hlásit všechny případy zatčení nadřízenému 

pátému sektoru v ústředí.212 

                                                           
210 ABS, ZK – 123 MV, 6, Zvláštní zpráva o prošetření příčin porušování socialistické zákonnosti při 

vyšetřování osob v rámci tzv. politických procesů v letech 1949-1954 ze dne  30. ledna 1963, str. 1. 

 211 Blíže Kaplan K., Paleček P.: Komunistický režim a politické procesy v Československu, Brno 2001, 

str. 119. 
212 Kaplan, K.: Nebezpečná bezpečnost, Brno 1999, str. 132. 
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Podnětem k zatčení byly nejčastěji neprověřené zprávy agentů a informátorů nebo 

výpovědi zpravidla vynucené u vězněných osob. K zatčení docházelo často na základě 

předem inscenovaných provokací, dělo se tak i na základě udání spoluobčanů.213 

Nejvíce návrhů k zatčení podával operativní sektor StB. Příkazy vydávali nejdříve 

nadřízení operativců – vedoucí sektoru. O realizaci „rozpracované skupiny“ nebo nějaké 

významnější osoby rozhodoval v poslední instanci velitel Státní bezpečnosti v okrese 

nebo v kraji. V ústředním měřítku měli tuto funkci velitel Státní bezpečnosti, ministr 

nebo jeho náměstek. O zatýkání vysokých komunistických funkcionářů rozhodovala 

čtyřka nebo pětka (K. Gottwald, A. Zápotocký, R. Slánský, L. Kopřiva či K. Bacílek, 

někdy A. Čepička, J. Dolanský, V. Široký). Na úrovni krajů schvalovala některé návrhy 

na zatčení bezpečnostní pětka KSČ. Teprve od roku 1952 návrhy na zatčení schvaloval 

ministr, jeho náměstek a v krajích velitel Státní bezpečnosti.214 

Státní bezpečnost vyvinula tři způsoby zatýkání: běžné, zvláštní a tajné. Běžný způsob 

převládal, zatčený byl v takovém případě odveden z domova či pracoviště. Zvláštní 

způsob se používal, pokud existoval předpoklad, že by běžné zatčení vyvolalo 

nepříznivý ohlas či odpor občanů. V tomto případě byly oběti vylákány mimo 

pracoviště a bydliště na služební cestu a tam byli zatčeni. Tajný způsob zatčení byl 

využit, pokud mělo být zatčené utajeno i před rodinou a spolupracovníky zatčeného. 

Speciální kategorií tajného způsobu byly únosy osob ze zahraničí.215 

Při rozhodování o vazbě panovala u StB naprostá libovůle. Před přijetím trestního řádu 

z roku 1950 mělo být postupováno podle trestního řádu z roku 1873, dosud byl stále 

uzákoněn institut vyšetřujícího soudce, avšak v rozporu se zákonem byly kompetence 

při vyšetřování fakticky rozšířeny ve prospěch Státní bezpečnosti. K nejhorším 

nezákonnostem docházelo právě v řízení o trestných činech podle zákona č. 231/1948 

Sb., o ochraně lidově demokratické republiky. 

                                                           
213 Tamtéž, str. 133. 
214 Tamtéž, str. 133. 
215 Tamtéž, str. 135. 
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Byl například vydán výnos velitele skupiny BAa Státní bezpečnosti ze dne 16. 3. 1950, 

dle kterého rozhodnutí o zatčení nebo propuštění osoby z vazby příslušelo výhradně 

veliteli sektoru, který příslušný příkaz podepsal.216 

Byť následně podle trestního řádu z roku 1950 měl o vzetí do vazby rozhodovat pouze 

prokurátor, v politických procesech byla praxe naprosto odlišná. 

StB brala podezřelé do vazby bez vědomí prokurátora, justiční orgány se často o vazbě 

dozvěděly až po podání trestního oznámení, uvalení vazby bylo navrhováno až současně 

s podáním obžaloby, či o uvalení vazby bylo žádáno po několika měsících či dokonce 

letech. StB si nepřipouštěla možnost, že by prokurátor vazbu nepovolil.217 

Tajný rozkaz ministra národní bezpečnosti č. 16 z 5. 4. 1951, vydaný po dohodě 

s ministrem spravedlnosti o postupu při zatýkání, vazbách a vyšetřování, prováděném 

státní bezpečností a vojenskou zpravodajskou službou, postup při těchto úkonech 

vyšetřování upravoval. Vztahoval se na všechny příslušníky SNB, složky StB, 

a příslušníky vojenské zpravodajské služby při vyšetřování trestných činů podle hlavy 

první zvláštní části tehdy účinného trestního zákona a na vyšetřování trestných činů, 

které jim bylo přiděleno.218 

Podle tohoto tajného rozkazu bylo možné pachatele protistátních trestných činů zatýkat 

(případně zadržovat) pouze na základě prověřeného materiálu a po schválení 

odůvodněného návrhu na zatčení, o kterém rozhodoval v Ministerstvu národní 

bezpečnosti ministr nebo jeho zástupce, u krajských velitelství Státní bezpečnosti 

krajský velitel, ve vojenském okruhu náčelník vojenské zpravodajské služby. Ministr 

národní bezpečnosti rozhodoval o návrhu na zatčení, pokud šlo o vedoucího politického 

činitele v okrese nebo kraji, vedoucího okresního nebo krajského činitele veřejné 

správy, ředitele podniku nebo odpovědného činitele, než byli jmenováni, důstojníků 

a generálů v činné službě, osoby, jejichž zatčení mohlo způsobit zájem širší veřejnosti, 

cizince, více než pěti osob v jedné věci. O zatčení vedoucího činitele v ústředních 

orgánech státní správy, politického, hospodářského a kulturního života celostátního 

                                                           
216 Výnos velitele skupiny BAa – příloha č. 11, in: Dvořáková, J.: Státní bezpečnost v letech 1945-1953, 

Praha, 2007, str. 296. 
217 Dokumentace vzniku a příčiny nezákonností v činnosti čs. Prokuratury (1969), in: Vorel, J., 

Šimánková, A. a kol.: Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, díl I. Praha, 2003, 

str. 68. 
218 TR MNB č. 16/1951, vydaný po dohodě s ministrem spravedlnosti o postupu při zatýkání, vazbách a 

vyšetřování, prováděném státní bezpečností a vojenskou zpravodajskou službou čl. 1, dostupný na 

https://www.ibadatelna.cz/data/pdf/badatelna/1951/RMNB_1951_16.pdf.  

https://www.ibadatelna.cz/data/pdf/badatelna/1951/RMNB_1951_16.pdf
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významu, rozhodoval o návrhu na zatčení ministr národní bezpečnosti vždy, bez ohledu 

na to, o jaký trestný čin se jednalo.219 

Do vydání tohoto předpisu docházelo k zatýkání většinou na základě nedostatečně 

odůvodněného podezření z trestné činnosti, nebo pouhého předpokladu, že bude vědět 

a vypovídat o trestné činnosti jiné osoby. Nebyly ani vyhotovovány písemné návrhy na 

zatčení.220 

Podle čl. 7 tajného rozkazu č. 16 se měl vyšetřující orgán při výkonu své služby, 

zejména při zatčení, řídit výhradně rozkazy jeho nadřízených. Tím nemělo být dotčeno 

právo prokurátora postupovat podle zákona zejména v tom, že mohl orgánům národní 

bezpečnosti nařídit provedení jednotlivých zákonem stanoveným úkonů. 

Podle čl. 10 tajného rozkazu č. 16 vyšetřovatelé MNB měli prokurátora vyrozumět 

o zahájení vyšetřování, zasláním návrhů na zatčení, které měli přikládat k žádosti 

o uvalení vazby, a to do 48 hodin od zatčení pachatele, pokud souhlas nebyl opatřen 

předem. 

Avšak ani po vydání tajného rozkazu č. 16 nedošlo k zásadní změně reálného stavu. 

V rozporu se zákonem nebyl brán v potaz dozor prokurátora nad touto fází trestního 

řízení, zatčení ani nebyli předáváni prokurátorovi k rozhodnutí o vzetí do vazby do 

48 hodin, jak ukládal trestní řád.221 

Prokurátoři neměli žádnou možnost styku s obviněnými ve vazbě StB. Až po podání 

trestního oznámení rozhodovali na základě materiálů shromážděných v přípravném 

řízení.222 

Vzhledem k tomu, že přibývalo stížností na nezákonný postup příslušníků StB, došlo 

k dohodě, dle které prokurátoři Státní prokuratury působili u Státní bezpečnosti 

a potvrzovali uvalení a prodlužování vazeb. 

                                                           
219 Tamtéž, čl. 5. 
220 ABS, ZK – 123 MV, 6, Zvláštní zpráva o prošetření příčin porušování socialistické zákonnosti při 

vyšetřování osob v rámci tzv. politických procesů v letech 1949-1954 ze dne  30. ledna 1963, str. 14. 
221 Tamtéž, str. 16. 
222 Dokumentace vzniku a příčiny nezákonností v činnosti čs. prokuratury (1969), in: Vorel, J., 

Šimánková, A. a kol.: Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, díl I. Praha, 2003, str. 

69. 
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Výnosem ministra spravedlnosti dr. Raise ze dne 23. 4. 1951 č. T 527/51-II/4 (blíže viz 

také část 2. této práce) byla po dohodě s ministrem národní bezpečnosti zřízena zvláštní 

oddělení Státní prokuratury, a to 

a) pro Ministerstvo národní bezpečnosti a krajské velitelství Státní bezpečnosti 

v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Ústí nad Labem, 

Liberci, Hradci Králové a Pardubicích zvláštní oddělení Státní prokuratury pro 

Ministerstvu národní bezpečnosti (3 prokurátoři a 2 správní zaměstnanci), 

b) pro krajské velitelství Státní bezpečnosti v Jihlavě, Brně, Olomouci, Uherském 

Hradišti a Ostravě zvláštní oddělení Státní prokuratury při krajském velitelství 

Státní bezpečnosti v Brně (1 prokurátor a 1 správní zaměstnanec), 

c) pro krajská velitelství Státní bezpečnosti v Bratislavě, Žilině, Košicích, Prešově, 

Bánské Bystrici a Nitře zvláštní oddělení Státní prokuratury pro krajské 

velitelství Státní bezpečnosti v Bratislavě (1 prokurátor a 1 správní 

zaměstnanec).223 

Podle článku 8 Tajného rozkazu č. 16 z roku 1951 měl generální prokurátor 

uskutečňovat dozor nad dodržováním socialistické zákonnosti vyšetřovacích orgánů 

MNB prostřednictvím zvláštního oddělení generálního prokurátora, vojenských 

a krajských prokurátorů a měl jim poskytovat praktickou pomoc. Na vyšetřování u 

správy státně-bezpečnostního vyšetřování a u vyšetřovacího odboru vojenské 

kontrarozvědky dozíralo zvláštní oddělení generální prokuratury, podřízené přímo 

generálnímu prokurátorovi, na vyšetřování u orgánů vojenské kontrarozvědky dohlíželi 

vojenští prokurátoři, na vyšetřování u krajských správ StB dohlíželi krajští prokurátoři. 

Přidělení prokurátoři však pouze formálně rozhodovali o prodloužení vazby bez znalosti 

spisového materiálu a nezřídka nedůvodně zatčené osoby zůstávaly i nadále ve vazbě, 

o jejíž délce a ukončení fakticky rozhodovali náčelníci StB, vedení ministerstva 

a operativních součástí StB.224 

                                                           
223Tamtéž, str. 71. 
224ABS, ZK – 123 MV, 6, Zvláštní zpráva o prošetření příčin porušování socialistické zákonnosti při 

vyšetřování osob v rámci tzv. politických procesů v letech 1949-1954 ze dne  30. ledna 1963, str. 16. 
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Až dle rozkazu č. 135 ministra národní bezpečnosti ze dne 10. 9. 1953, Zvláštní řád 

prokurátorského dozoru nad vyšetřováním prováděném orgány MNB, všechny návrhy 

na zatčení a na uvalení vazby schvaloval příslušný generální či krajský prokurátor.225 

Vazba byla běžně zneužívána k vyvíjení nátlaku na obviněného, příslušníci StB ani 

nepředstírali, že by se zabývali zákonnými důvody pro vzetí do vazby. 

Při vyšetřování u Státní bezpečnosti byly uplatňovány specifické zásady. Platilo, že 

každý, kdo byl zatčen, musel být také usvědčen a potrestán. Propouštění z vazby by 

mohlo ohrozit důvěryhodnost a autoritu Státní bezpečnosti, která především v prvních 

letech po únoru 1948 odmítala přiznat své chyby.226 

Na počátku řízení byla vypracována koncepce „hlavy spiknutí“, aniž by byla podložena 

důkazy. Cílem vyšetřování bylo opatřit výpověď vyslýchaného, která by zvolené 

koncepci odpovídala. Pokud v průběhu vyšetřování došlo ke změně koncepce, musely 

být vyhotoveny nové protokoly, často jiného obsahu.227 

Zatčená osoba byla považována za hlavní důkaz své protistátní činnosti, vyšetřovatel 

měl udělat vše, aby se k trestné činnosti doznala. Tuto zásadu přinesli do praxe StB 

sovětští poradci podle jejich teorie, že nepřítel po sobě nezanechává stopy a možné 

důkazy o trestné činnosti důsledně ničí. Vyšetřovatel k výslechu dostával vyšetřovaného 

zpravidla bez důkazů a měl si usvědčující důkazy opatřit sám, zejména v průběhu 

výslechu či konfrontace.228 

Vyšetřování bylo nástrojem „třídního boje“, v dobových předpisech často ani nebyla 

předstírána snaha o objektivní skutková zjištění. 

„Při vyšetřování jsou vyšetřující orgány povinny vést s vyšetřovanou osobou úporný 

a neumdlévající boj, jehož cílem a konečným výsledkem musí být úplné odhalení 

                                                           
225 U tohoto předpisu, který byl sice vydán po dohodě s generálním prokurátorem, si lze povšimnout, že 

činnost prokurátorů upravuje ministr národní bezpečnosti, nikoliv ministr spravedlnosti. - Rozkaz č. 135 

ministra národní bezpečnosti z 10. 9. 1953, Zvláštní řád prokurátorského dozoru nad vyšetřováním 

prováděném orgány MNB. – dostupný na 

https://www.ibadatelna.cz/data/pdf/badatelna/1953/TRMNB_1953_135.pdf. 
226 Kaplan, K.: Nebezpečná bezpečnost, Brno 1999, str. 138. 
227ABS, ZK – 123 MV, 6, Zvláštní zpráva o prošetření příčin porušování socialistické zákonnosti při 

vyšetřování osob v rámci tzv. politických procesů v letech 1949-1954 ze dne  30. ledna 1963, str. 19 – 

v procesu se Slánským a spol. byla jako první stanovena koncepce, že hlavou spiknutí byl Šling a spiknutí 

bylo zaměřeno proti Slánskému, což bylo zaznamenáno ve výslechových protokolech, později byl však za 

hlavu spiknutí označen Slánský, po rozhovoru s dalšími vyšetřovanými byly protokoly přepsány a 

zaměřeny na koncepci novou. 
228 Kaplan, K.: Největší politický proces. M. Horáková a spol., Brno 1996, str. 123. 

https://www.ibadatelna.cz/data/pdf/badatelna/1953/TRMNB_1953_135.pdf
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a objasnění jejího trestného činu a zjištění jejich spoluviníků. Úspěšný výsledek tohoto 

boje zajišťují protokoly o výslechu svědků, konfrontace, věci doličné a jiný operativní 

materiál, ale nejhlavnějším a nejdůležitějším základem úspěšného výsledku je bystře, 

houževnatě a promyšleně prováděný výslech obviněného.“229 

V průběhu vyšetřování byl stavěn základ politických procesů. Nejprve byl určen 

požadovaný výsledek a od něho se odvíjel plánovaný postup vyšetřování. Aby dotčené 

osoby „zahrály“ svoji roli, byl na ně vyvíjen psychický i fyzický nátlak, záměrně 

docházelo k destrukci jejich lidské osobnosti. 

Vyšetřování mohlo být směřováno v zásadě třemi směry – buď chtělo vyšetřovaného 

zlomit a přimět ho k doznání, nebo byl zadržený připravován pro veřejný proces 

(zpravidla se jednalo o zatčené komunisty), aby tak posloužil straně, nebo po něm byla 

požadována pasivní role, při které měl pouze reagovat odpovědí ano či ne.230 

Výslechy se staly převažujícím, často jediným „důkazem“ viny v politických procesech, 

při jejich provádění bylo naprosto běžně užíváno fyzické násilí i psychický nátlak, cílem 

bylo především získat doznání vyslýchaného. 

Na tento cíl se zaměřovalo první období vyšetřování, při kterém mělo dojít k tzv. 

„zlomu vyšetřovance“, což znamenalo fyzickým a psychickým nátlakem způsobit 

u vyšetřovance takový stav, aby přiznal jakékoliv obvinění a přijal předem stanovenou 

formulaci výslechového protokolu.231 

První výslech byl považován za rozhodující pro další vyšetřování. Zatčený měl být po 

převezení do vězení okamžitě vzat k výslechu, aby neměl čas se připravit na odpor. Na 

vyslýchaného byl vyvíjen neustálý nátlak, byl nucen k výpovědi a nemělo mu být 

vyslýchajícím dovoleno, aby vedl výpovědi jiným než požadovaným směrem.232 

Orgány StB bylo užíváno několik druhů výslechů – normální, dlouhodobé, noční, 

nepřetržité, ostré, udržovací, na životopis, konfrontace a výslechy „k něčemu“. 

                                                           
229 TR MNB č. 16 z roku 1951, vydaný po dohodě s ministrem spravedlnosti o postupu při zatýkání, 

vazbách a vyšetřování, prováděném státní bezpečností a vojenskou zpravodajskou službou čl. 4, dostupný 

na https://www.ibadatelna.cz/data/pdf/badatelna/1951/RMNB_1951_16.pdf. 
230 Hejl, V.: Zpráva o organizovaném násilí, Praha, 1990, str. 153. 
231ABS, ZK – 123 MV, 6, Zvláštní zpráva o prošetření příčin porušování socialistické zákonnosti při 

vyšetřování osob v rámci tzv. politických procesů v letech 1949-1954 ze dne  30. ledna 1963, str. 19. 
232ABS, ZK – 123 MV, 7, Školní materiál, Výslech, str. 10. 

https://www.ibadatelna.cz/data/pdf/badatelna/1951/RMNB_1951_16.pdf
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Dlouhotrvající výslechy trvaly celý den, někdy i dlouho do noci, s krátkými 

přestávkami na jídlo. Cílem těchto i nočních výslechů bylo získat výpověď 

vyslýchaného, jejíž obsah by odpovídal požadavkům StB, v důsledku únavy 

vyslýchaného. Pokud vyslýchaný stále odolával, byly prováděny výslechy nepřetržité. 

Tento druh výslechů zavedli sovětští poradci, výslech trval tři až čtyř dny, vyšetřovatelé 

se při něm střídali. Ostré výslechy se vyznačovaly používáním různých forem fyzického 

násilí vůči vyslýchanému. Udržovací výslechy byly obvykle krátké, sloužily jako 

příprava na soudní přelíčení, probíhaly v době mezi ukončením výslechů a soudním 

jednáním, přičemž příslušníci StB byli s vyšetřovaným v pravidelném kontaktu i z toho 

důvodu, aby mohli sledovat jeho psychický stav a tak předvídat jeho chování 

u soudu.233 

Dlouhotrvající výslechy samy o sobě byly prostředkem nátlaku, Výslechy trvající deset 

až dvanáct hodin denně byly členěny tak, aby vyslýchající orgán mohl načerpat nové 

síly a přerušení bylo zároveň voleno tak, aby vězeň měl podle vězeňského řádu co 

nejméně možnosti si odpočinout.234 

Hlavními předpoklady dobrého vyslýchajícího pracovníka byla třídní uvědomělost, 

politická vyspělost, houževnatost, tvrdost, trpělivost, důslednost a vlastní iniciativa“.235 

Výsledným produktem výslechů byly výslechové protokoly. Cílem výslechu byl 

protokol podepsaný vyslýchajícím, kterým byla doznána vyšetřovaná trestná činnost dle 

představ StB. Při sepisování se zaznamenávala pouze trestná činnost vyšetřovaného, 

nikoliv jeho obhajoba, pokud nějakou uplatňoval. 

Vyšetřovatel měl docílit stavu, aby vyšetřovaný o sobě mluvil jako o zločinci, avšak 

taková praxe byla také zároveň některými představiteli StB kritizována jako 

zpochybňující věrohodnost výpovědi.236 

I když už vyslýchaný trestnou činnost doznal, vyslýchající byli instruováni, aby obsah 

protokolu účelově zkreslovali. Nebylo žádoucí, aby byla výpověď zapsána tak, jak ji 

vyslýchaný uvedl, co sdělil, mělo být zaznamenáno „politicky ostrou formou“, aby bylo 

                                                           
233 Kaplan, K.: Nebezpečná bezpečnost, Brno, 1999, str. 143-144. 
234 ABS, ZK – 123 MV, 7, Školní materiál, Výslech, str. 17. 
235 Tamtéž, str. 4. 
236 Kaplan, K.: Nebezpečná bezpečnost, Brno, 1999, str. 151. 
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zamezeno pokusům vyslýchaného vkládat do protokolu formulace, které by ho stavěly 

do lepšího světla.237 

Také u výslechových protokolů bylo rozlišováno několik druhů. Prvotní výslechy, které 

často nebyly ani písemně zaznamenány, byly informativní či zpravodajské, zpravidla 

trvaly krátce. Tzv. chronologické protokoly zaznamenávaly výpověď, i vynucenou, jak 

ji popsal vyšetřovaný. Protokol byl výsledkem „boje“ vyšetřovatele a vyslýchaného, za 

užití donucovacích prostředků byl postupně dle potřeby měněn. Vyšetřovatel tedy měl 

vynutit výpověď, na základě které následně proběhlo soudní přelíčení. Dále byly 

používány otázkové protokoly. Vyšetřovaný obdržel přesně formulovanou otázku 

a cílem bylo zachytit rovněž předem formulovanou odpověď a především vyslýchaného 

přinutit k podpisu takového protokolu. Otázkové protokoly mohly být předběžné, šlo 

o koncept odpovědi, se kterou vyšetřovaný souhlasil a konečné, které schvalovali 

nadřízení, a tento protokol měl vyslýchaný podepsat. Specifickými protokoly byly 

protokoly tajné, týkající se tajně zatčených osob, ke kterým měli přístup pouze vybraní 

příslušníci StB a sovětští poradci.238 

Podobu politických procesů významným způsobem ovlivnili sovětští poradci. Prvním 

z velkých procesů, při kterém zaváděli své specifické postupy, byl proces s Miladou 

Horákovou a spol. Sovětští poradci Lichačev a Makarov vyšetřování v podstatě řídili, 

právě oni prosadili mimo jiné používání tzv. otázkových protokolů. 

Soudu nebyly předkládány „obvyklé“ protokoly o výslechu, ale za tím účelem byly 

vypracovány právě protokoly otázkové, nebo-li soudní. Ty obsahovaly zhuštěný obsah 

běžných protokolů, které byly „náležitě zostřeny“ a zahrnovaly politické hodnocení. 

                                                           
237 Za nesprávný způsob zaznamenání výpovědi byla označena část výslechu: „Za hranice jsem chtěl 

prchnout proto, že komunisté vyhazovali příslušníky naší strany a i já jsem musel opustit pro mě 

přiměřené místo v ministerstvu zahraničí a přijmout jako právník podřadnější místo. Tímto odchodem za 

hranice jsem se chtěl vyhnout terorizování ze strany komunistů …“ -  tato část výpovědi byla považována 

autorem přednášky za falešnou, nesprávnou a nepravdivou, vyslýchaný vůbec nevyjádřil, jací lidé byli po 

únoru propuštěni, propuštění vylíčil jako výsledek boje dvou politických stran, také neuvedl, že 

odchodem za hranice chtěl zrazovat; po řádném zpracování a přesvědčování vyslýchaného byl protokol 

formulován následovně:  „Přiznáván, že hlavní základní příčinou mého útěku za hranice byl můj 

nepřátelský vztah k lidové demokratické republice, k vládě této republiky, politice touto vládou prováděné 

a ke Komunistické straně. Moje již dřívější nepřátelské stanovisko bylo posíleno ještě tím, že jsem byl jako 

reakční a nepřátelský element propuštěn z místa, z něhož bych mohl lidově demokratický režim 

v republice poškozovat. Tím, že jsem se pro útěk rozhodl, postavil jsem se otevřeně do řad nepřátel této 

republiky a jejího lidu…“. ABS, ZK – 123 MV, 7, Školní materiál, Výslech, str. 43. 
238 Kaplan, K.: Nebezpečná bezpečnost, Brno, 1999, str. 151-152. 
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V otázkách již byla zahrnuta požadovaná odpověď ve smyslu doznání, odpověď 

předpokládala pouze vyjádření ano či ne, bez dalšího vysvětlení.239 

Dle instrukce pro vyšetřovatele vydané Ministerstvem národní bezpečnosti v roce 1949 

k otázkovému protokolu měl tento druh protokolu několik výhod: 

„Pracovat na otázkovém protokolu můžeme i v nepřítomnosti vyslýchaného. Můžeme, 

jak již bylo řečeno, připravit otázky a i to, jakým způsobem budeme zaměřovat 

odpovědi. Již během výslechu a přepisování otázkových protokolů zvykáme vězně 

používat takových formulací, které přesně a správně vystihují jeho trestnou činnost.  

Např. naše podvratná organizace, můj nepřátelský vztah, moje nepřátelská činnosti 

apod. V otázkovém protokole je jasně vidět vliv politické uvědomělosti našeho 

pracovníka, což v chronologických protokolech patrno nebylo. Jindy je opět jinak dobrý 

protokol pokažen tím, že do něho dáváme obhajobu vyslýchaného, který se nám snaží 

vykreslit sám sebe v nejlepším světle. Zapisujeme si jen věci, které jsou zločinné, a ne ty, 

které podezřelý dělal dobře. Tady je třeba uvážit, proč se protokol vůbec píše. Člověk 

byl zatčen a vyslýchán ne proto, co udělal dobrého, ale čeho se dopustil nepřátelského, 

a proto je také souzen. To, co udělal dobrého, může být pro něho polehčující okolností 

u soudu, ale nemůže být předmětem našeho vyšetřování.“ 240 

Tato forma protokolu umožňovala zaznamenat formulace, které vyslýchaný nikdy 

nevyslovil, další výhoda byla spatřována v tom, že obsahovaly pouze skutečnosti, které 

soud musel znát, nikoliv „zbytečné“ vylíčení dalších okolností, soudu bylo dopředu 

známo, jak bude obviněný vypovídat a mohl se tím vyhnout „komplikování přelíčení 

nevhodnými otázkami“.241 

Otázkové protokoly byly používány prakticky u všech větších politických procesů 

v letech 1950-1953, a to ve vyšetřovacích sektorech VIA a VIB a u krajských oddělení. 

V praxi byla základem politická koncepce připravovaného procesu, té se podřizovaly 

otázky a také odpovědi protokolů. Vyšetřovatel vypracoval výslechový plán, jeho návrh 

projednal s nadřízeným a s poradcem, se kterými stanovili výslednou podobu odpovědí, 

                                                           
239 ABS, ZK – 123 MV, 6, Zvláštní zpráva o prošetření příčin porušování socialistické zákonnosti při 

vyšetřování osob v rámci tzv. politických procesů v letech 1949-1954 ze dne  30. ledna 1963, str. 27. 
240 Dokumentace vzniku a příčiny nezákonností v činnosti čs. Prokuratury (1969), in: Vorel, J., 

Šimánková, A. a kol.: Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, díl I. Praha, 2003, 

str. 83. 
241 ABS, ZK – 123 MV, 7, Školní materiál, Výslech, str. 45. 
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které měl vyšetřovatel od vyslýchaného získat. Běžně se dělo, že vyšetřovatel psal 

otázky i odpovědi protokolu bez účasti vyšetřovaného.242 

Vyšetřovanci se před soudním projednáním protokoly učili nazpaměť, stejným 

způsobem byly připravovány výpovědi svědků, kteří se nacházeli ve vazbě či ve výkonu 

trestu odnětí svobody.243 

Nepřetržité výslechy omezovaly schopnost úsudku vyšetřovaného. V kombinaci 

s používanými otázkovými protokoly tedy vyšetřovaný v naprosto vyčerpaném stavu 

akceptoval připravené formulace, ve kterých sám sebe označoval jako nepřítele 

socialismu či agenta imperialismu.244 

Kopie výslechových protokolů měli k dispozici vyšetřovatelé a jejich velitelé, na žádost 

i resortní ministr a také komunističtí funkcionáři. Některé protokoly si vyžádal 

i Klement Gottwald, nebo mu je předložil ministr či poradce. Informace o průběhu 

vyšetřování obsahovaly tzv. „svodky“, které dostávali velitel StB, poradce, prezident, 

předseda vlády, resortní ministr a generální tajemník ÚV KSČ.245  

Po provedení výslechů následovalo vypracování trestního oznámení a příprava na 

soudní přelíčení, během které příslušníci StB na obviněné i svědky i nadále působili, 

aby vypovídali žádoucím způsobem; „bylo by trapné, kdyby u soudu vypovídali lidé 

jinak, než při státně bezpečnostním vyšetřování“.246 

K tomu, aby obvinění před soudem neodvolali své výpovědi, používala StB několik 

metod. Bývalí straničtí funkcionáři byli přesvědčováni, že strana jejich výpověď 

potřebuje, neboť proces bude mít velký politický význam, obviněným bylo 

vyhrožováno, že v případě odvolání výpovědi se vrátí zpět do Ruzyně k dalšímu, ještě 

tvrdšímu vyšetřování, některým bylo slibováno, že budou posuzováni podle obsahu 

požadované výpovědi. Všichni obžalovaní byli i v řízení před soudem neustále pod 

dohledem referentů StB. K tomu, aby setrvali na výpovědi pořízené Státní bezpečností, 

                                                           
242 Kaplan, K.: Nebezpečná bezpečnost, Brno, 1999, str. 151-152. 
243 ABS, ZK – 123 MV, 6, Zvláštní zpráva o prošetření příčin porušování socialistické zákonnosti při 

vyšetřování osob v rámci tzv. politických procesů v letech 1949-1954 ze dne  30. ledna 1963, str. 27. 
244 Kaplan, K.: Největší politický proces. M. Horáková a spol., Brno, 1996, str. 122. 
245 Kaplan, K.: Nebezpečná bezpečnost, Brno, 1999, str. 154. 
246 ABS, ZK – 123 MV, 7, Školní materiál, Výslech, str. 66. 
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obviněné přesvědčovala i agentura na cele, byl zdůrazňován mírnější režim ve věznici 

pro výkon trestu ve srovnání s vyšetřovací věznicí.247 

I v době před soudním přelíčením měl být vyšetřovaný alespoň na chvíli každý den 

předvolán k výslechu, „vyslýchající ho měl utvrzovat v jeho dosavadních výpovědích 

a přesvědčovat se o tom, jestli vyslýchaný nemá nějaké jiné záludné plány“.248 

U velkých procesů byly pracovníky StB připravovány „režijní knihy“, podle kterých 

měli postupovat všichni aktéři procesů, nejen obžalovaní a svědci, ale také prokurátoři, 

a soudci. Zahrnovaly otázky prokurátora a soudce a odpovědi obžalovaného.249 

V politických procesech jako důkaz převažovala „doznání“ obžalovaných, byly také 

pořizovány svědecké výpovědi. Obvykle byly užívány tři druhy svědectví: 

- osob, které byly obžalovány v jiném procesu, 

- tzv. „univerzálních svědků“, kteří podle potřeby Státní bezpečnosti dosvědčili, 

co bylo třeba, většinou se jednalo o spolupracovníky, 

- osob na svobodě, kterým však jinak hrozilo nebezpečí zatčení nebo se z jiných 

důvodů rozhodli svědčit.250 

Běžné užívání fyzického násilí při vyšetřování ze strany Státní bezpečnosti tehdy 

přiznáváno nebylo, nicméně i oficiální přístup jej připouštěl v „nutných případech“ a se 

souhlasem příslušného vedoucího. Vyšetřovatelům nebylo doporučováno vyhrožovat 

bitím, pokud neměli v úmyslu k němu skutečně přistoupit.251 

Dle bývalého vyšetřovatele StB Bohumila Doubka, Karel Šváb i sovětští poradci 

zdůrazňovali, že při výsleších nemělo být užíváno násilí, neboť nejúčinnější zbrani mělo 

být použití logiky a jejich přesvědčení, tato teorie však neodpovídala praxi. Bohumil 

Doubek při své výpovědi již v roce 1955 popsal, že byl svědkem užití násilí při 

vyšetřování.252 

Tajným rozkazem MNB č. 32 ze dne 26. 11. 1951, Zákaz používania tělesného násilia 

při výsluchu vyšetrovancov, byl vysloven zákaz používání násilí při výslechu 

                                                           
247 ABS, ZK – 123 MV, 6, Zvláštní zpráva o prošetření příčin porušování socialistické zákonnosti při 

vyšetřování osob v rámci tzv. politických procesů v letech 1949-1954 ze dne  30. ledna 1963, str. 28. 
248 ABS, ZK – 123 MV, 7, Školní materiál, Výslech, str. 67. 
249 Kaplan, K.: Nebezpečná bezpečnost, Brno, 1999, str. 126, 154. 
250 Tamtéž, str. 112. 
251 ABS, ZK – 123 MV, 7, Školní materiál, Výslech, str. 23. 
252 Kaplan, K.: StB o sobě, Praha, 2002, str. 51. 
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vyšetřovanců ve vztahu ke všem příslušníkům Sboru národní bezpečnosti a Pohraniční 

stráže. „Vyšetrujúci orgánovia našej národnej bezpečnosti sú povinní sviest úporný 

cieľuvedomý boj s vyšetrovancami, nesmie však na rozdiel od policajných orgánov 

vykoristovateľských štátov spoliehať na fyzické násilie jako na metódu vedúcu 

k pachateľovmu doznaniu.“253 

V obsahu samotného rozkazu je dále konstatováno, že zásada o neužívání fyzického 

násilí již byla vyhlášena, avšak protože se stále vyskytují případy porušení rozkazů, byl 

takový příkaz vydán znovu. 

Zákaz použití tělesného násilí při výslechu byl vyhlášen také tajným rozkazem MNB 

č. 42 ze dne 20. 12. 1951. Tento tajný rozkaz byl označen jako „poučný“ a zároveň 

popisoval zjištěné případy porušení tohoto zákazu ze strany příslušníků SNB.254 

Psychický nátlak na osoby ve výkonu vazby byl vyšetřovatelům StB doporučován jako 

vhodný nástroj k dosažení přiznání obviněných. 

Dle přednášky určené pro vyšetřovatele StB měl být na vyslýchaného vyvíjen neustálý 

nátlak, měly být prováděny dlouhodobé, unavující výslechy právě s cílem vyslýchaného 

co nejdříve zlomit; výslech trvající 4 hodiny denně byl téměř vždy bezvýsledný.255 

Způsob vedení výslechů kombinoval fyzické i psychické útrapy. Vedle dlouhotrvajících 

a nočních výslechů byl vyslýchaným odpírán spánek, porce jídla byly malé a měly 

omezenou výživovou hodnotu. 

Kombinace všech těchto faktorů vedla k tomu, že prakticky každý uvězněný byl během 

tří až šesti týdnů zlomen. Nejprve u vyšetřovaného nastala nejistota, do tří dnů se jej 

zmocnil zmatek, dožadoval se rozhovoru s právníkem, případně s vysoce postaveným 

funkcionářem, někdo se snažil vyjednávat s dozorcem či odpíral stravu. Po třech dnech 

nastalo období hyperaktivity, nočních můr, vzrůstu pocitu samoty, po deseti dnech se 

aktivita postupně snižovala, vězni začali být apatičtí a ztráceli sebedůvěru. Po třech 

týdnech nastalo konečné stadium, které se projevovalo zoufalstvím, totální závislostí, 

                                                           
253 TR MNB č. 32 z 26. listopadu. 1951, Zákaz používania tělesného násilia při výsluchu vyšetrovancov, 
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duševní otupělostí, modlením, halucinacemi, velkou ovlivnitelností a nutností hovořit. 

Poslední vyjmenovanou potřebu právě v té chvíli využívali příslušní referenti StB.256 

Již od okamžiku zatčení se příslušníci StB k vyšetřovanému chovali jako ke zločinci, 

předložili mu zpravidla velmi vágní obvinění s tím, že je na něm, aby sdělil, čím se 

provinil. Pokud byl vyšetřovaný ustrašený, vyšetřovatel jej dále zastrašoval, hrdí 

obvinění byli různě dehonestováni; osobám pocházejícím z privilegovaných vrstev bylo 

tykáno, bylo mu oznámeno, že o svá privilegia přišel.257 

Vězni byli různými způsoby ponižováni na lidské důstojnosti, především vůči ženám 

působila obzvláště traumaticky nahota či sexuální narážky, ženy byly také daleko častěji 

ohroženy sexualizovaným násilím. Tyto metody vyvolávaly u vyšetřovaných zamýšlené 

stavy, jak uvedla Dagmar Šimková: „Účelem vyšetřování je vypěstovat v člověku 

nenávist k sobě samému. Žena se musí stydět za své ženství, aby se stala bezpohlavně 

ohavnou.“258 

Vyšetřovatelé vyslýchané různými způsoby uráželi, používali hrubé nadávky, hanlivá 

pojmenování, nebo různé způsoby potupení vyslýchaného, např. účastníka odboje 

z druhé světové války oblékli do nacistické uniformy a v té ho vyslýchali, nebo se 

k vyslýchanému chovali jako ke zvířeti.259 

Vyšetřovancům bylo rovněž vyhrožováno smrtí, zatčením, vystěhováním nebo jinými 

sankcemi vůči jejich blízkým. Manželky některých vyšetřovaných byly nuceny 

k podpisu návrhu na rozvod či bylo vyhrožováno odebráním dětí.260 

Nedostatek spánku a jídla u uvězněných způsobil takové fyzické vyčerpání, které mělo 

za následek jakýsi hypnotický stav, ve kterém se ocitli na hranici mezi bdělosti 

a spánkem, což u nich mohlo vyvolat dojem, že jim byly podány omamné látky. 

Nicméně drogy byly také při vyšetřování používány, jak vypověděl bývalý zástupce 

šéflékaře justiční služby, Dr. Radim Rayman.261 
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Vlivem provádění vyšetřovacích úkonů u StB docházelo k podkopání identity 

vyšetřovaného a následnému rozdvojení osobnosti. Pokud obviněný podepsal doznání, 

zároveň zradil sám sebe, své dosavadní ideály a to, o co dosud bojoval a usiloval. 

Zejména vyšetřovaní z řad komunistů nemohli pochopit, jak je možné, že se k nim 

strana zachovala takovým způsobem. Tohoto psychického rozpoložení obviněných 

vyšetřovatelé StB dokázali využít a oznamovali vyšetřovaným, že strana je již jako 

viníky označila, takže ji nezbývá, než se přiznat, protože opačným postojem by bojovali 

proti straně. Tato taktika u komunistů, kteří se ocitli v roli vyšetřovaných, slavila 

úspěch, neboť jednak byli zvyklí na disciplínu a poslušnost ve vztahu ke komunistické 

straně, jednak to pro ně znamenalo vnitřní vyvinění a zbavení se pocitu sebezrady.262 

Pod tíhou nesnesitelných podmínek vyšetřovaní přistoupili na popření svých 

dosavadních idejí a sami dokonce začali vyšetřovatelům pomáhat skládat své doznání, 

již byli nezřídka sami přesvědčení o vlastní vině. Nebylo proto složité je přimět, aby se 

doznání naučili a pokud možno přesvědčivým způsobem jej podali v řízení před 

soudem. S jejich doznáním byl změněn také způsob zacházení – dostávali větší porce 

jídla či jim byly poskytnuty další výhody při jejich pobytu ve vazbě. Dokonce 

docházelo na první pohled k nelogické citové vázanosti vyšetřovaných na svého 

referenta, který obviněné „opouštěl“ až po soudním procesu. Dělo se tak z důvodu 

reakce oběti na agresora, přičemž identifikace s agresorem byla reakcí na prožité 

trauma, způsobem, jak se s extrémními prožitky vyrovnat.263 

Cílem všech těchto metod tedy bylo zničit morálku vyšetřovaného a přinutit ho 

k výpovědi, která vyhovovala vyšetřujícím orgánům, případně k tomu, aby již 

připravené protokoly popisující jeho doznání podepsal. 

Vedle toho bylo také cílem vyšetřování změnit pohled vyšetřovaného na jeho předchozí 

činnost, jemu samotnému se měla jevit jako škodlivá a nepřátelská. „Převýchova“ 

vyšetřovaného měla být zárukou toho, že se v řízení před soudem neodklonil od předem 

připraveného scénáře. Tato taktika slavila největší úspěch u bývalých předních 

komunistických funkcionářů, kterým bylo „vysvětleno“, jak svými aktivitami škodili 

komunistické straně.264 
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6. Věznice Státní bezpečnosti 

6.1. Organizace věznic Státní bezpečnosti 

StB již krátce po únoru 1948 získala absolutní kontrolu nad průběhem vyšetřování 

v případech náležejících do její kompetence. Výlučně pod dohledem příslušníků StB 

probíhaly vyšetřovací úkony také z toho důvodu, že byly prováděny v objektech 

náležejících StB, avšak cílem StB bylo také ovládnout zařízení, ve kterých byla 

vykonávána vazba, neboť zároveň prakticky všechny případy náležející do jejich 

kompetence, probíhaly vazebně. 

Sbor národní bezpečnosti a tedy i StB mohli při zadržení podezřelých využívat vlastní 

vězeňská zařízení. Po válce došlo v Českých zemích k obnově policejních věznic, které 

sloužily k policejní vazbě, pro pořádkové, kriminální a bezpečnostní účely a jen v menší 

míře k odpykání administrativních trestů uložených příslušným ředitelstvím Národní 

bezpečnosti. Při poradě zástupců ministerstva vnitra, pověřenectva vnitra a zemského 

národního výboru dne 11. 3. 1947 byl přijat závěr, že samostatné věznice budou nadále 

zřízeny u státních policejních úřadů a budou sloužit vedle vyšetřování osob podezřelých 

ze spáchání přestupků, které stíhaly státní policejní úřady, k odpykání trestů uložených 

těmito úřady, také příležitostně k zajištění preventivní vazby ze státně bezpečnostního 

hlediska a k policejnímu vyšetřování zadržených osob podezřelých ze spáchání 

trestných činů. Podezřelí měli být ve lhůtě 48 hodin stanovené trestním řádem 

propuštěni nebo předáni do soudní vazby.265 

Vazba se podle zákona č. 319/1948 Sb., o zlidovělém soudnictví, měla vykonávat 

v soudních věznicích. StB však po roce 1948 ponechávala vyšetřované ve vlastních 

zařízeních bez zákonného oprávnění i při výkonu vazby, nejen při 48 hodinové lhůtě 

zadržení, ačkoliv takový postup dle zákona připouštělo až ustanovení § 296 odst. 2 

trestního řádu z roku 1950. Ze znění tohoto ustanovení lze dovodit výjimečné použití 

věznice StB pro výkon vazby, v praxi se takový postup však stal pravidlem (blíže viz 

kapitola právní předpisy). 

Na přelomu července a srpna 1948 byla po dohodě jednotlivých úřadoven StB se 

soudními orgány, jakožto správci okresních a krajských soudních věznic a orgány 

Národní bezpečnosti, které se staraly o správní věznice, zřízena státněbezpečnostní 
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oddělení ve stávajících věznicích. Zpravidla byly pro okresní velitelství oddílů zřízeny 

dvě až tři cely, krajská velitelství měla k dispozici celá patra věznic. Jednalo se však 

o provizorní řešení. Pouze v některých případech mohla být oddělení izolována od 

ostatních vězňů, správní věznice byly umístěny často v nevyhovujících budovách.266 

Věznice Ministerstva spravedlnosti strážili příslušníci Sboru vězeňské stráže, což byl 

ozbrojený sbor podléhající Ministerstvu spravedlnosti. Toto ministerstvo také hradilo 

náklady na provoz věznic, někdy je proplácelo Ministerstvo vnitra.267 

StB však tento stav nepovažovala za ideální, neboť příslušníci SVS s nimi 

nespolupracovali vždy dle představ vedoucích představitelů. Na výběr příslušníků SVS 

neměla StB vliv, mezi dozorci i vyššími funkcionáři byla řada nekomunistů, docházelo 

také k případům spolupráce dozorců s vězni. Nežádoucí byl možný kontakt 

vyšetřovance StB s ostatními vězni, případně i s vnějším světem. To vše mělo z pohledu 

StB negativní dopad na průběh vyšetřování. Od října 1948 vykonávalo celkový dohled 

nad vyšetřováním a věznicemi 4. oddělení V. sektoru BAa (tzv. vnitřní bezpečnost). 

Během roku 1949 toto oddělení zmapovalo situaci v rámci republiky a postupně byly 

formulovány tyto zásady dodržované pro zřizování věznic StB: 

- Ke zřízení věznice byl třeba souhlas MV 

- Administrativně a hospodářsky řídilo věznici krajské velitelství či velitelství 

oddílu StB 

- Velitelem věznice byl příslušník StB 

- Strážní oddíl zřizoval krajský velitel StB ve spolupráci s krajským velitelem NB 

Ten k tomuto účelu odvelel potřebný počet příslušníků SNB, kteří sice služebně 

podléhali StB, kmenově ale zůstali v příslušnosti krajského velitelství NB.268 

StB pro účely vazby při vyšetřování trestných činů v její kompetenci po únoru 1948 

využívala a zabírala tři druhy věznic: 

- vlastní vyšetřovací a vazební věznice, které vznikly adaptací jiných prostor 

v objektech StB nebo převzetím správních věznic řízených Národní bezpečností,  
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- zvláštní oddělení v krajských či okresních soudních věznicích, která nepodléhala 

dozoru justičních orgánů a řídila se vlastními předpisy, 

- soudní a správní věznice, do kterých nižší složky StB umisťovaly zadržené 

a vyšetřované osoby, ale které spravoval SVS, NB, nebo národní výbory.269 

Největší věznice měla StB k dispozici v Praze, byly využívány také další věznice, např. 

v Mladé Boleslavi, sklepní prostory zámku v Kolodějích, věznice státně bezpečnostního 

útvaru pro jáchymovské doly v Mariánské, nebo sklepní prostory v budovách StB. Od 

podzimu 1949 se hlavní věznicí StB stala bývalá zemská donucovací pracovna v Praze 

– Ruzyni.270 

Zvláštní oddělení KV StB bylo v pankrácké věznici zřízeno od roku 1949, již v roce 

1948 existovala věznice StB ve Washingtonově ulici, byla zřízena věznice při V StB ve 

Wintrově ulici pro krátkodobé vazby. 271 

Během roku 1949 začaly orgány StB jednak přebírat od Národní bezpečnosti další 

správní věznice, současně zřizovaly zvláštní oddělení v soudních věznicích pod správou 

a velením krajských ředitelství StB.   

Ke konci roku 1949 měla StB k dispozici samostatné věznice v Karlových Varech, 

Bratislavě, Košicích, Brně, Jihlavě a Praze-Ruzyni.272 

Na poradě svolané dne 17. 11. 1949 organizačním oddělením prezidia BA, které se 

zúčastnili také zástupci organizačního a právního oddělení Veřejné bezpečnosti, 

kriminální ústředny a velitelství StB, rozhodlo vedení StB o řešení momentálních potřeb 

interními opatřeními v rámci Ministerstva vnitra. Usnesli se, že vzhledem k tomu, že 

správní věznice nejsou upraveny žádným zákonným předpisem, je možné je řešit 

interními opatřeními a přihlížet pouze k otázkám účelnosti. Dále byl přijat závěr, že než 

budou zajištěny potřeby StB, budou realizovány návrhy odboru BA na převzetí 

správních věznic tam, kde se to ukáže zapotřebí. Také bylo uloženo opatřit statistické 

                                                           
269 Janák, D.: Organizace a řízení československého vězeňství 1945-1955, in Vězeňství ve střední Evropě 

v letech 1945-1955, Praha, 2001, str. 33. 
270 Kaplan, K.: Nebezpečná bezpečnost, Brno, 1990, str. 135, shodně převzal také Janák, D.: Organizace a 

řízení československého vězeňství 1945-1955, in Vězeňství ve střední Evropě v letech 1945-1955, Praha, 

2001, str. 33. 
271 Soupis vězeňských zařízení zahrnující i věznice StB vypracoval Úřad dokumentace a vyšetřování 

zločinů komunismu  - dostupné na www.policie.cz/.../prehled-vezenskych-zarizeni-existujicich-na-uzemi- 

ceskoslovenska-v-letech-1948-1989-pdf.aspx. 
272 Tomek, P.: Dvě studie o československém vězeňství 1948-1989. Sešity Úřadu dokumentace a 

vyšetřování zločinů komunismu č. 3. Praha, 2000, str. 62.  

http://www.policie.cz/.../prehled-vezenskych-zarizeni-existujicich-na-uzemi-%20ceskoslovenska-v-letech-1948-1989-pdf.aspx
http://www.policie.cz/.../prehled-vezenskych-zarizeni-existujicich-na-uzemi-%20ceskoslovenska-v-letech-1948-1989-pdf.aspx
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podklady a vyhodnotit zkušenosti Sovětských věznic a předložit příslušný návrh. Na 

začátku roku 1950 byly předány správní věznice KVNB v Liberci, Plzni, Brně, Ostravě 

a Ústí nad Labem do správy KV StB v Jablonci nad Nisou a Mariánských Lázní do 

správy místních velitelství oddílů StB. V červnu byla předána věznice v Chebu. Věznice 

KV StB Brno byla předána pouze formálně, neboť fakticky byla předána již 1. 5. 

1949.273 

Se vznikem Ministerstva národní bezpečnosti (dne 23. 5. 1950) byla vězeňská agenda 

přidělena VI. odboru MNB, který byl dne 3. 4. 1951 přejmenován na odbor „V“ – 

vězeňský odbor MNB.274 

Na podzim roku 1950 měla StB v českých zemích k dispozici 17 vlastních věznic, 

5 zvláštních oddělení u KSV, jednu bývalou OSV a část TNP v Pardubicích, dále 

používala i 11 správních věznic NB, 41 soudních věznic a 1 trestní ústav. Na Slovensku 

tehdy existovaly nejvýš 3 věznice StB; StB zřejmě v menší míře využívala krajské 

i okresní soudní věznice a správní věznice NB a častěji správní věznice MNV 

a ONV.275 

Na základě Tajného rozkazu ministra národní bezpečnosti č. 126 ze dne 11. 9. 1952, 

Správa nápravných zařízení MNB – zřízení, byla všechna vězeňská zařízení předána do 

správy MNB, kam byl rovněž převeden Sbor vězeňské stráže. Správou vězeňství se 

zabývala Správa nápravných zařízení, která vznikla při MNB. Vyšetřovací věznice 

krajských správ StB byly podřízeny přímo krajským odborům nápravných zařízení 

s jednotným názvem útvar výkonu vazby.276 

V roce 1952 existovalo v ČSR asi 350 vězeňských zařízení. Zejména okresní věznice 

byly v letech 1953-1955 postupně rušeny. Ke dni 1. 1. 1957 bylo již jen 23 

vyšetřovacích věznic, především v krajských městech. Vyšetřovací věznice se staly 

součástí systému vězeňství pod Správou nápravných zařízení Ministerstva vnitra.277 

                                                           
273 Tamtéž, str. 63. 
274 Tamtéž, str. 63. 
275 Janák, D.: Organizace a řízení československého vězeňství 1945-1955, in Vězeňství ve střední Evropě 

v letech 1945-1955, Praha 2001, str. 35-36. Srovnej také  viz Příloha č. 1 – Stav věznic StB v roce 1950. 
276 Tomek, P.: Dvě studie o československém vězeňství 1948-1989. Sešity Úřadu dokumentace a 

vyšetřování zločinů komunismu č. 3. Praha, 2000, str. 67. 
277 Tamtéž, str. 67. 
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6.2. Režim ve věznicích Státní bezpečnosti 

Mezi důvody, proč StB usilovala o vlastní vyšetřovací věznice oddělené od systému 

vězeňství, patřilo nepochybně i to, aby nikdo další nevěděl o skutečných vyšetřovacích 

metodách a průběhu výkonu vazby v těchto zařízeních. Režim v těchto věznicích byl 

úzce spjatý s úkony probíhajícího vyšetřování a byl přizpůsoben cílům a potřebám 

vyšetřování. 

V čele věznic SNB stál velitel věznice, který byl určen náměstkem ministra nadřízeného 

vězeňskému odboru ministerstva národní bezpečnosti. Povinností všech pracovníků 

věznice bylo přispět k plnému úspěchu státně bezpečnostního vyšetřování tím, že měli 

zabránit vyšetřovancům, aby se vyhnuli vyšetřování útěkem, svévolným poškozením 

svého zdraví či spáchání sebevraždy. Měli také bránit tomu, aby s pomocí kontaktu 

s vnějším světem, stykem s jinými vyšetřovanci nebo zničením důkazů skrývali trestné 

činy a rušili nebo mařili státně bezpečnostní vyšetřování.278 

Do vyšetřovacích věznic SNB byly přijímány osoby zatčené na základě rozkazu velitele 

5. sektoru velitelství státní bezpečnosti, 5. oddělení krajského velitelství státní 

bezpečnosti. Podmínkou pro přijetí vězně bylo současné předání vyhotovení rozkazu 

k zatčení. Pokud příkaz nemohl být spolu s vězněm předán, měl být dodán do 24 hodin. 

Vyšetřovací věznice SNB měly přijímat pouze vězně dodané Státní bezpečností. 

V případě potřeby umístění pro jinou složku bylo nezbytné opatření písemného rozkazu 

k přijetí do vazby od příslušného velitele Státní bezpečnosti.279 

Jak již bylo uvedeno v kapitole o procesních předpisech trestního práva, důvodem ke 

vzetí osoby do vazby bylo dle trestního řádu z roku 1950: 

- zabránění protistátním zločincům v pokračování jejich trestné činnosti, 

- zabránění ve zmaření stop, varování společníků, případně útěku. 

Kromě těchto, více méně obvyklých zákonných důvodů vazby, však byla také cílem 

využití tohoto institutu izolace od prostředí, ve kterém obvinění žili, neboť to bylo 

                                                           
278 ABS, 310-45-19, Prozatímní řád vyšetřovacích věznic SNB a vnitřní služba ve vyšetřovacích 

věznicích SNB vypracované V StB - V. odborem v listopadu 1951, str. 2. 
279 Tamtéž, str. 6. 
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častou příčinou jejich protistátní činnosti a zároveň ochrana poctivých občanů před 

jejich vlivem. Izolace měla být využita v zájmu vyšetřování.280 

Při přijímání do zařízení měl být vězeň svlečen, prohlédnut, oholen, oblečen znovu do 

občanského oděvu, ofotografován, měly mu být pořízeny otisky prstů, opět svlečen, 

vykoupán a převlečen do vězeňského oděvu a prádla – jednotlivé kroky měly následovat 

v uvedeném pořadí. Nakonec měl být zatčený podroben lékařské prohlídce a umístěn do 

cely.281 

Vyšetřovanec se již příchodem do věznice dostával pod psychický tlak, musel se 

vyrovnat se ztrátou osobní svobody, jeho životní rytmus byl rázem do minuty 

naplánovaný někým jiným. Instituce plánovala veškeré jeho aktivity, nad časem vězně 

měla absolutní moc.  

Tohoto stavu si příslušníci StB byli velmi dobře vědomi a snažili se jej využít ve svůj 

prospěch. Záměrně nenechali vězně ve vězení delší dobu bez výslechu, aby v něm 

vzbudili dojem beznadějnosti, ve které se ocitl a že tento stav není přechodný.282 

Násilí vůči vězni smělo být oficiálně užito, pouze pokud se choval tak, že ohrožoval 

bezpečnost strážného, spoután mohl být na rozkaz velitele směny v případě, že se 

choval trvale násilně a nemravně, pokoušel se o sebevraždu, pokoušel se demolovat 

zařízení cely nebo se pokoušel o útěk.283 

Avšak realita byla naprosto odlišná. Vyšetřovanci, kteří i po vyčerpávajících 

dlouhotrvajících výsleších odolávali a odmítali se doznat (nenastal u nich tzv. „zlom“), 

byli při jejich pobytu ve vyšetřovací věznici nadále týrání nepřetržitým spoutáním, 

bitím, někteří byli v zimě a mrazu vysvlečení posazeni k otevřenému oknu, či byli 

umístěni v temnici.284 

                                                           
280 ABS, ZK – 123 MV, 7, Školní materiál – Věznice z hlediska potřeb vyšetřování prováděného 

pracovníky státní bezpečnosti, str. 5. 
281  ABS, 310-45-19, Prozatímní řád vyšetřovacích věznic SNB a vnitřní služba ve vyšetřovacích 

věznicích SNB vypracované V StB - V. odborem v listopadu 1951, str. 7. 
282 ABS, ZK – 123 MV, 7, Školní materiál, Výslech, str. 11 -  „…Musíme využít jeho rozháraného 

duševního stavu, pokud to podle povahy případu jde, ukázat mu hned na počátku bezperspektivnost jeho 

postavení. Připravovat ho na to, že tento stav, ve kterém se náhle ocitl, není jen přechodný, ale že bude 

trvat ještě dlouhou dobu, než bude moci vězení opustit...“ 
283 ABS, 310-45-19, Prozatímní řád vyšetřovacích věznic SNB a vnitřní služba ve vyšetřovacích 

věznicích SNB vypracované V StB - V. odborem v listopadu 1951, str. 21. 
284 ABS, ZK – 123 MV, 6, Zvláštní zpráva o prošetření příčin porušování socialistické zákonnosti při 

vyšetřování osob v rámci tzv. politických procesů v letech 1949-1954 ze dne  30. ledna 1963, str. 20-21. 
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Jedním z účelů vazby dle Státní bezpečnosti byl cílený psychický nátlak na zatčeného. 

„Věznice musí být taková, aby sama o sobě připravovala vězně pro další výslechy“.285 

To mělo znamenat, že ve věznicích vládl řád úzkostlivě dodržovaný všemi pracovníky, 

kteří přišli s vězni do styku. Záměrem bylo, aby věznice působila tísnivě, což mělo 

směřovat k tomu, že vězňům byla milejší doba strávená u výslechu, než ve věznici 

samotné. Život vězně byl přesně organizován a určován přesným časovým režimem 

(ranní budíček, snídaně, oběd, večeře a večerka).286 

Vězeňští pracovníci se měli chovat slušně, ale odměřeně, nesměli vést jiné hovory, než 

nezbytné k výkonu služby. O každém hovoru přesahujícím běžný služební styk měli po 

skončení směny podat hlášení veliteli směny, v závažnějších případech bylo dokonce 

podáváno písemné hlášení. Styk vězně se strážným měl být co nejmenší, aby se vešel do 

krátké doby, kdy měl vězeň právo pouze v několika větách přednést své prosby či 

stížnosti. Vězeň měl právo přednést veliteli věznice „odůvodněnou“ prosbu nebo 

stížnost, požádat o přednesení prosby nebo stížnosti mohl pouze při ranní inspekci 

veliteli směny.287 

Vězni se hlásili určeným číslem, aby v sousedních celách nemohli zaslechnout jméno 

ostatních vězňů.288  

Interní předpisy upravovaly podobu a vybavení cel. Na celách muselo být světlo 

i v noci, zařízení cel muselo být takové, aby byla co nejvíce omezena možnost 

sebepoškození vězně či útoku na strážného.289 

Vězeň byl povinen udržovat v bezvadné čistotě a pořádku svoji celu a oděv, musel 

přesně dodržovat vězeňský řád a všechny pokyny strážných. Vězeňský řád upravoval 

také práva vyšetřovanců, kteří měli dostat jídlo ve stanovenou dobu, jít si lehnout ve 

stanovenou dobu, měli právo přednášet prosby a stížnosti v době k tomu určené, právo 

na zdravotní péči či na každodenní vycházky. 

                                                           
285 ABS, ZK – 123 MV, 7, Školní materiál – Věznice z hlediska potřeb vyšetřování prováděného 

pracovníky státní bezpečnosti, str. 14. 
286 Tamtéž, str. 14. 
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289 ABS, 310-45-19, Vnitřní služba ve vyšetřovacích věznicích SNB, příloha k Prozatímnímu řádu 

vyšetřovacích věznic SNB, str. 2. 
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Práva obviněných zůstala zpravidla pouze na papíře, při výkonu vazby ve věznicích StB 

nedocházelo ani k uspokojení takových základních potřeb, jako byl spánek či jídlo, 

natož aby bylo dbáno na další práva, jako například na právo na vycházky.290 

Za porušení povinností byl vězeň postižen disciplinárními tresty, které ukládal velitel 

věznice a mezi které patřily: důtka, dočasné nebo trvalé odnětí výhod, půst o chlebu a 

vodě, tvrdé lože a uzavření v temnici. Všechny z těchto trestů, vyjma důtky, byly 

ukládány po dohodě s velitelem vyšetřovacího oddělení. Tresty spočívající v půstu o 

chlebu a vodě, tvrdé lože a uzavření v temnici, měly být ukládány po slyšení lékaře a ve 

výměře nejvýše dvou dní po sobě v týdnu. Tresty bylo možné slučovat, avšak v případě 

trestu temnice mohly být tyto tresty spojeny jen tehdy, jestliže vězeň tvrdošíjně a zvlášť 

nebezpečným způsobem ohrožoval kázeň a pořádek ve věznici, nebo jestliže se choval 

ve vyšetřování obzvláště nepřístojným způsobem.291 

Odejmutí výhod mohlo spočívat např. v zákazu kouření, pokud vězni bylo dříve 

dovoleno, zákazu dopisování si s rodinou, odnětí knih apod. Tresty byly vězňům 

ukládány i za nežádoucí způsob výpovědi při výslechu („…uráží-li vyslýchající orgány 

např. tím, že lže …“).292 

Zásadně platilo, že během celého vyšetřování měl být vězeň v samovazbě,293 neboť 

v případě společné cely se vězeň vracel po výslechu mezi osoby nepřátelsky zaměřené a 

byl podněcován proti vyšetřujícímu orgánu. Psychologický účinek výslechu mizel také 

tím, že vězeň nechtěl před ostatními ukázat svoji slabost a chlubil se svojí statečností. 

Také se mu dostávalo rad od zkušenějších spoluvězňů, jak se při výslechu chovat. Na 

druhé straně větší počet vězňů na společné cele vychovaných natolik, že pomáhali 

zpracovávat vězně dosud nezpracovaného, měl mít dobré účinky.294 

                                                           
290 např. obviněný Oskar Valeš byl na vycházce až rok po svém zatčení - ABS, ZK – 123 MV, 6, Zvláštní 

zpráva o prošetření příčin porušování socialistické zákonnosti při vyšetřování osob v rámci tzv. 
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291 ABS, 310-45-19, Prozatímní řád vyšetřovacích věznic SNB a vnitřní služba ve vyšetřovacích 
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vyšetřovacích věznic SNB, str. 9. 
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pracovníky státní bezpečnosti, str. 16. 
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Ve vazebních celách působila agentura, která měla monitorovat chování vyšetřovance, 

zjišťovat jeho další trestnou činnost a přesvědčit ho k doznání nepravdivého protokolu 

výměnou za výhody mírnějšího režimu ve výkonu trestu odnětí svobody.295 

Z hlediska potřeb Státní bezpečnosti byla vysoko hodnocena potřeba bezpečnosti 

věznice jednak z hlediska vnějšího napadení, ale také z pohledu znemožnění útěku 

vězňů, ať již šlo o útěky jednotlivců, organizované útěky skupiny vězňů či vzpoury. 

Bezpečnostní riziko bylo spatřováno i v případech sebevražd vězňů. Preventivní 

opatření směřující k zamezení sebevražd však nebyla motivována humanitárním 

smýšlením vedoucích příslušníků StB, ale takové události měly pro Státní bezpečnost 

negativní následky spočívající v tom, že vězeň, kterému se podařilo spáchat sebevraždu, 

přestal být zdrojem operativních poznatků a státně bezpečnostní práce tak přišla 

o „plody své činnosti“. Sebevraždám bylo třeba ve věznici zabránit i proto, že veřejnost 

takové případy kritizovala a byly záminkou šíření pomluv o práci Státní bezpečnosti. 

Sebevraždám se snažili předcházet zejména s pomocí technických opatření na cele, ve 

vyšetřovacích místnostech, na chodbách i dalších prostorách věznic. Tato opatření měla 

být doplňována organizací strážní služby a ostražitostí dozorců.296 

V reakci na množící se případy sebevražd ve věznicích Státní bezpečnosti byl dne 

24. září 1951 vydán Tajný rozkaz ministra národní bezpečnosti č. 14 – Sebevraždy 

vězňů ve věznicích státní bezpečnosti, kterým bylo nařízeno, aby byl přezkoumán 

způsob strážní služby a zajištěn její řádný výkon a aby byla provedena všechna opatření 

k tomu, aby bylo zabráněno možnostem spáchání sebevražd.297 

Za další podstatnou charakteristiku věznice Státní bezpečnosti byla považována její 

neprodyšnost a to jak vnější, tak i uvnitř věznice s tím, že bylo nezbytné zamezit 

předávání zpráv mimo věznici a mezi vězni navzájem. Vězni, kteří měli být brzy 

propuštěni, neměli být umisťováni na společné cely, aby jejich prostřednictvím nemohly 

být posílány vzkazy ostatních spoluvězňů, či takovému vězni nemělo být dopředu 

sděleno, že bude propuštěn. Kontaktu bylo bráněno častými důkladnými prohlídkami. 

Styk vězňů s rodinami zprvu nebyl běžný. Pokud však rodina neměla o zatčeném žádné 

                                                           
295 ABS, ZK – 123 MV, 6, Zvláštní zpráva o prošetření příčin porušování socialistické zákonnosti při 

vyšetřování osob v rámci tzv. politických procesů v letech 1949-1954 ze dne  30. ledna 1963, str. 28. 
296 ABS, ZK – 123 MV, 7, Školní materiál – Věznice z hlediska potřeb vyšetřování prováděného 

pracovníky státní bezpečnosti, str. 6. 
297 TR MNB č. 14 z 23. září 1951 Sebevraždy vězňů ve věznicích Státní bezpečnosti - dostupný na 

https://www.ibadatelna.cz/data/pdf/badatelna/1951/TRMNB_1951_14.pdf. 

https://www.ibadatelna.cz/data/pdf/badatelna/1951/TRMNB_1951_14.pdf
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zprávy, rodinní příslušníci se dovolávali svých práv, psali žádosti a petice ministru 

vnitra a ještě častěji kanceláři prezidenta republiky, což poškozovalo pověst Státní 

bezpečnosti. Z tohoto důvodu bylo přijato opatření, dle kterého měly být rodiny 

o zatčení jejich příbuzného informovány a mělo jim být umožněno posílat dopisy 

a balíčky.298 Kontakt s rodinou vyšetřovance se příslušníkům StB hodil i proto, že 

z cenzurované korespondence mohly být zjištěny informace použitelné pro řízení. 

Návštěvy vězňů však byly považovány za nevhodné až do hlavního přelíčení.299 

Některé případy styku bylo doporučováno nechat proběhnout a kontrolovat je s cílem 

získat poznatky pro další činnost v rámci agenturní činnosti ve věznici. Nebyla 

uzákoněna povinnost umožnit styk vězně s jeho obhájcem, proto k takovému setkání 

nedocházelo. Byl však přípustný kontakt s právním zástupcem např. pro případ udělení 

plné moci k zastupování v soukromých záležitostech. Pokud vězeň zůstal ve vazbě 

Státní bezpečnosti až do hlavního přelíčení, po podání obžaloby měl vězeň právo se 

radit se svým obhájcem a mluvit s ním o samotě, což mělo být dle instrukcí pro 

vyšetřovatele StB povoleno.300 

Do vyšetřovacích věznic nebyl povolen vstup jiným orgánům a osobám, než orgánům 

přiděleným službou ve věznici. Kdykoliv do kterékoliv věznice SNB měl mít přístup 

ministr národní bezpečnosti, jeho náměstkové, velitel státní bezpečnosti, velitel 

vězeňského odboru MNB, velitel vyšetřovacího sektoru státní bezpečnosti a pracovníci 

MNB pověření velitelem vězeňského odboru. Do krajských vyšetřovacích věznic SNB 

mohli vstupovat krajský velitel státní bezpečnosti a velitel vězeňského oddělení, jakož 

i velitel vyšetřovacího oddělení.301 

Příslušník strážní služby měl být respektován jakožto člen vojenské jednotky, avšak 

zároveň ze strany vyšetřovatelů StB neustále všemi prostředky vhodnou formou 

                                                           
298 Dle čl. 54 Prozatímního řádu vyšetřovacích věznic SNB ve vyšetřovacích věznicích zásadně nebylo 

povoleno přijímat pro vězně balíčky doručované jakýmkoliv způsobem. Zásilky musely být vráceny na 

adresu odesílatele, pokud velitel vyšetřovacího sektoru či oddělení povolil příjem zásilky, vydal její obsah 

vězni dle svého uvážení. 

Dle čl. 68 tohoto předpisu vězeň zásadně nesměl přijímat a odesílat dopisy, nesměl přijímat návštěvy, 

výjimky povoloval velitel vyšetřovacího sektoru či oddělení, který rovněž zařídil cenzuru povolených 

dopisů a dozor u povolených návštěv. - ABS, 310-45-19, Prozatímní řád vyšetřovacích věznic SNB, 

str. 16, 19. 
299 ABS, ZK – 123 MV, 7, Školní materiál – Věznice z hlediska potřeb vyšetřování prováděného 

pracovníky státní bezpečnosti, str. 11-12. 
300 Tamtéž, str. 13. 
301 ABS, 310-45-19, Prozatímní řád vyšetřovacích věznic SNB a vnitřní služba ve vyšetřovacích 

věznicích SNB vypracované V StB - V. odborem v listopadu 1951, str. 23. 
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kontrolován. Měla být pečlivě vedena administrativa věznice, zejména při dodání do 

věznice důsledně vyplněn příslušný zatýkací formulář a při propuštění věznici dán jasný 

pokyn, zde jde o propuštění, převedení do jiné vazby či jiné. Každé vyzvednutí vězně 

k výslechu mělo být zaznamenáno.302 

Pro vyšetřované znamenalo umístění ve vazební věznici StB nejen fyzické, ale také 

psychické utrpení. Vězni se s vyvíjeným tlakem vyrovnávali různými způsoby, nezbylo 

jim, než se přizpůsobit situaci a podmínkám vězení. Při jejich pobytu ve vězení v době 

průběhu vyšetřovací vazby vězni měli k dispozici v podstatě jen vlastní psychické 

schopnosti, byli tedy odkázání pouze na svůj vnitřní svět, na rozdíl od následného 

výkonu trestu, při kterém za účelem přizpůsobení vzniká vězeňská subkultura, která 

stojí v opozici vůči vězeňskému personálu a je svým členům oporou. 

V době, kdy vyšetřovaní čelili fyzickému i psychickému nátlaku spojenému s výslechy, 

se často upínali ke svým vzpomínkám na mládí a dětství. Útěk do minulosti jim často 

pomáhal zvládat stresující situace, další a často velmi silnou vnitřní oporou byla pro 

vězně víra. Mnozí přicházeli do vězení jako věřící a ve vězení se jejich víra prohloubila 

(modlitby a rozmluvy s Bohem jim dodávaly sílu), u některých se jejich víra projevila 

v podobě fatalismu (nezbývá, než se svěřit do rukou Božích a čekat, co bude 

následovat), někteří vyšetřovaní až ve vězení na víru přistoupili. Na druhé straně však 

také někteří tváří v tvář nespravedlnosti, které byli nuceni čelit, víru v Boha ztratili.303 

Tvrdé podmínky ve věznicích a nelidské zacházení ze strany příslušníků StB si 

vyžádaly oběti na životech a zdraví obviněných osob. Podle údajů z roku 1968 zemřelo 

v československých věznicích v letech 1948-1952 celkem 62 osob, z toho bylo 28 

sebevražd.304 

                                                           
302 ABS, ZK – 123 MV, 7, Školní materiál – Věznice z hlediska potřeb vyšetřování prováděného 

pracovníky státní bezpečnosti, str. 19. 
303 Pinerová, Klára: Forenzně-sociologická sonda do způsobu a metod vyšetřování StB, in Člověk – 

Časopis pro humanitní a společenské vědy č. 11, str. 11. 
304 Tomek, P.: Dvě studie o československém vězeňství 1948-1989. Sešity Úřadu dokumentace a 

vyšetřování zločinů komunismu č. 3. Praha, 2000, str. 66. 
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7. Václav Pešek  - první velitel vazební věznice StB Pankrác 

Vazební věznice StB Pankrác byla založena pro potřeby KV StB Praha jako samostatné 

oddělení věznice Krajského soudu trestního v Praze na Pankráci, zřízené v roce 1929 

v objektech bývalé mužské trestnice z roku 1889. 

Oddělení vazební věznice StB Pankrác vzniklo pravděpodobně někdy v průběhu roku 

1949.305 Vzhledem k tomu, že se nedochoval zřizovací akt k této vazební věznici StB, 

není zjištěno, kdy přesně a v jaké podobě byla tato věznice zřízena. O velikosti 

a podobě věznice si lze částečně vytvořit obrázek dle Podrobné zprávy o stavu 

vyšetřovacích věznic StB vypracované na základě průzkumu provedeného v listopadu 

a prosinci 1950: 

„Věznice je umístěna v krajské soudní věznici na Pankráci jako samostatné oddělení, 

má 96 cel s kapacitou 150-200 osob. Má svého velitele a 32 členů ostrahy, vesměs 

příslušníků SNB, kteří jsou kmenově zařazeni u KV StB Praha. Zde se také politicky 

vyžívají. Dva z nich jsou příslušníci ČSN a ostatní členy strany. Mají svého politického 

tajemníka. Veškeré vybavení věznice patří SVS a je propůjčeno zdarma. Stravu dodává 

rovněž SVS za 14,50 za osobu. Hospodaření věznice je zapojeno na hospodářství KV 

StB Praha. Vyšetřovanci zůstávají oblečeni ve vlastním oděvu a prádle. Prádlo se mění 

každých 14 dní a sice prostřednictvím rodiny vyšetřovaných. Lékařský dozor vykonává 

lékař, který si na Pankráci odpykává trest. Pro věznici dosud nebyl vypracován žádný 

vězeňský ani kázeňský řád.“306 

Ve vězeňské nemocnici byla často ošetřována závažná zranění vězňů z oddělení StB po 

předchozích výsleších, které byly obvykle prováděny v Bartolomějské ulici nebo 

v ruzyňské věznici Velitelství StB. Kruté podmínky, které ve vazební věznici panovaly, 

dokládá zjištění, že 51 osob ve výkonu vazby v této věznici v letech 1948-1956 

zemřelo.307 

                                                           
305 Soupis vězeňských zařízení zahrnující i věznice StB vypracoval Úřad dokumentace a vyšetřování 

zločinů komunismu  - Přístupné na www.policie.cz/.../prehled-vezenskych-zarizeni-existujicich-na-

uzemi- ceskoslovenska-v-letech-1948-1989-pdf.aspx. 
306 ABS, 310-45-15, Podrobná zpráva V StB 6. sektor z 31.1.1951 o situaci vyšetřovacích věznic, která 

byla vypracována na podkladě průzkumu věznic v listopadu a prosinci 1950, a velitelské porady velitelů 

vyšetřovacích věznic StB z 11.1.1951, str. 5-6. 
307 Výstava „Když se pravda měnila v krev“, autoři Bártík František, Kafková Alena, Kýr Aleš, Úřad 

dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2017, panel č. 9. 

http://www.policie.cz/.../prehled-vezenskych-zarizeni-existujicich-na-uzemi-%20ceskoslovenska-v-letech-1948-1989-pdf.aspx
http://www.policie.cz/.../prehled-vezenskych-zarizeni-existujicich-na-uzemi-%20ceskoslovenska-v-letech-1948-1989-pdf.aspx
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Do správy věznice bylo v roce 1951 z podnětu Velitelství StB zařazeno také zvláštní 

oddělení v pavilonu č. 17 Psychiatrické léčebny v Praze – Bohnicích, kam byly vězněné 

osoby umísťovány za účelem zkoumání jejich duševního stavu z hlediska příčetnosti. 

Do té doby byli obvinění ke zkoumání psychického stavu odesíláni na různé kliniky, 

avšak výsledky těchto vyšetření údajně mařily záměry vyšetřovatelů StB a státních 

prokurátorů. Od října 1952 se pankrácká věznice nazývala Útvar nápravných zařízení 

MNB Praha XIV a od roku 1954 byl používán název Věznice č. 2 MV Praha.308 

Václav Pešek byl prvním velitelem vazební věznice StB zřízené ve věznici Pankrác. 

Narodil se dne 26. 7. 1920 v Katovicích nedaleko Strakonic. Mládí prožil na Slovensku, 

kde byl jeho otec železničářem. Před válkou se stal předsedou samosprávy Dělnické 

tělovýchovné jednoty. V roce 1938 odešel do Čech. Ve strakonické zbrojovce se vyučil 

strojním zámečníkem. V roce 1943 byl nasazen do uhelného dolu Krimich v Tlučné, 

kde pracoval asi půl rok, po té byl zaměstnán ve Škodových závodech v Plzni. V roce 

1942 se oženil a v témže roce se zapojil do ilegální organizace. V roce 1943 byl zatčen 

klatovským gestapem a vězněn byl až do konce války. Dne 1. 6. 1945 vstoupil do KSČ. 

Zaměstnán byl ve Škodových závodech v Plzni. Měl vychozených 5 tříd obecné a 

4 třídy měšťanské školy.309 

Dne 3. 1. 1946 nastoupil do služby na pozici kriminálního čekatele u oblastní kriminální 

úřadovny Praha. V prvém čtvrtletí roku 1947 absolvoval tří měsíční školu kriminálních 

čekatelů s hodnocením velmi dobrým. V dubnu 1948 přišel k O StB. Ke květnu 1948 

bylo zadokumentováno jeho pochybení spočívající v tom, že si chtěl přivlastnit byt po 

uprchlé Marii Sojkové. Při výkonu služby se dozvěděl, že se po jmenované uvolnil byt. 

Sám z vlastní iniciativy si opatřil klíče na O StB Písek a spolu s dalším příslušníkem 

provedli v daném bytě prohlídku. Dne 26. 4. se vydal na Správu národního majetku 

v Praze s tím, aby byl učiněn soupis věcí v bytě. Ještě téhož dne mu bylo vyhověno 

a byl učiněn úřední seznam věcí. „Žádost o byt jsem měl již podanou a v naději, že tento 

byt mi bude přikázán, jsem se do bytu již nastěhoval pouze s jedním kufrem, v bytě jsem 

také přespával… Až dne 4. 7. 1948 šel jsem si pro dekret na tento byt na ústřední bytový 

                                                           
308 Výstava „Když se pravda měnila v krev“, autoři Bártík František, Kafková Alena, Kýr Aleš, Úřad 

dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2017, panel č. 9. 
309 ABS, Personální spisy ministerstva vnitra, Personální spis č. 2364/20 - Václav Pešek, Životopis ze dne 

16. 4. 1949. 



111 
 

úřad, kde mi však bylo prohlášeno, že byl přikázán poslanci Manďákovi…“310  Klíče od 

bytu Václav Pešek za přítomnosti úředníka národní správy majetku předal poslanci, ale 

zároveň dostal od téhož úředníka klíče od bytu, který mu byl přidělen. 

Dne 1. 7. 1948 byl přijat ke KV StB. V blíže neupřesněné době byl ustanoven velitelem 

vyšetřovací věznice StB na Pankrác, nejpozději však do 12. 2. 1949. 311 K tomuto dni je 

datováno hodnocení Václava Peška jeho nadřízeným, ve kterém se píše: „Již delší dobu 

koná funkci velitele věznice zdejšího velitelství, kteroužto funkci vykonává velmi dobře 

a velmi iniciativně. Takto jeho činnost přináší vyšetřujícím orgánům zdárné výsledky. 

Prokázal tímto svoji odbornost a způsobilost pro nižší vedoucí funkce. Je velmi dobře 

upotřebitelný.“ 

Během výkonu této funkce došlo prokazatelně v jeho případě k několika služebním 

selháním,312 dne 27. 9. 1949 byl odvolán z funkce velitele věznice. 

Ještě 5. 7. 1950 obdržel pochvalné uznání ministra národní bezpečnosti za vynikající 

služební výkon, dne 30. 7. 1950 však byl vyzván, aby požádal o propuštění od SNB. 

K 31. 8. 1950 byl na jeho žádost ze dne 12. 7. 1950 propuštěn od SNB pro hrubé 

porušení služebních povinností a osobní selhání, ke kterým se doznal. 

Václav Pešek byl dne 28. 12. 1963 vyslýchán z důvodu probíhajícího rehabilitačního 

řízení ve věci odsouzených Doudy a Hložkové, postižen však pro jednání související 

s pobytem Věry Hložkové ve vyšetřovací vazbě nebyl (viz blíže k obsahu kapitola 

věnovaná Věře Hložkové).313 

Prověřováním podezření z trestné činnosti Václava Peška z doby jeho působení u StB se 

po roce 1989 zabývala policejní složka Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů 

komunismu (dále jen ÚDV). 

Václavu Peškovi bylo dne 21. 8. 1997 sděleno obvinění pro trestné činy zneužití úřední 

a služební moci podle § 380, § 381 písm. a), § 382, zabití podle § 419, § 421 a těžkého 

                                                           
310 ABS, Personální spisy ministerstva vnitra, Personální spis č. 2364/20 - Václav Pešek, Protokol z 9. 8. 

1948 sepsaný s Václavem Peškem. 
311  … z celého obsahu personálního spisu V. Peška není zřejmé, od kdy vykonával funkci velitele věznic.  
312 Vyšetřovankyně Libuše Franková vypověděla, že Václav Pešek během jejího pobytu ve vazbě v 

Pankrácké věznici s ní měl na cele pohlavní styk. Stejně tak ví i o ostatních vyšetřovaných ženách, se 

kterými měl za údajnou přímluvu, popř. propuštění, též pohlavní styk. ABS, Personální spisy ministerstva 

vnitra, Personální spis č. 2364/20 - Václav Pešek, Zápis o výpovědi s Libuší Frankovou z 12. 6. 1950. 
313 ABS, f. A 8, inv. j. 1110, Věra Hložková a spol., Protokol o výpovědi Václava Peška ze dne 28. 12. 

1963. 
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poškození na těle podle § 432 a § 435 písm. a), b) zákona č. 19/1955 ř. z., Vojenského 

trestního zákona, kterých se měl dopustit tím, že od roku 1948 do září roku 1949 jako 

velitel jako velitel věznice StB v Praze 4 na Pankráci, zřízené u KV StB Praha, 

nepodnikl žádné kroky k tomu, aby zařídil lékařské ošetření Karlu Lukasovi, ačkoliv 

mu byl dobře znám jeho špatný zdravotní stav (zemřel 19. 5. 1949), dopustil se 

násilného jednání vůči uvězněné Věře Hložkové, provdané Bukovské, která byla 

umístěna v korekci ve sklepení věznice, kde byla nucena zůstat nahá v zimě při 

otevřeném okně a neučinil žádné opatření, které by tomuto nezákonnému zacházení 

zamezilo, v říjnu 1949 Věru Hložkovou již jako referent KV StB Praha intenzivně zbil 

řemenem s přezkou a vykloubil ji levé koleno,314 které ji bylo ošetřeno sádrovým 

obvazem. Po uplynutí stanovené doby léčení ji však znemožnil sundání obvazu, až do 

ledna 1950.315 

V průběhu vyšetřování dne 9. 12. 1997 předložila dozorující státní zástupkyně 

Městského státního zastupitelství v Praze ministerstvu spravedlnosti spis k posouzení, 

zda se na obviněného Václava Peška vztahuje amnestie ze dne 1. 1. 1990 či ze dne 3. 2. 

1993, spolu s upozorněním na špatný zdravotní stav obviněného. K předložení věci 

prezidentu republiky za účelem podání návrhu na zastavení trestního stíhání však ze 

strany ministerstva nedošlo, neboť nebyly shledány důvody pro takový postup.316  

Trestní řízení proti Václavu Peškovi tedy zastaveno nebylo, naopak dne 19. 3. 1998 

bylo vydáno sdělení obvinění vůči jeho osobě rozšířeno i pro jednání spočívající v tom, 

že v květnu 1949 se měl jako velitel věznice zúčastnit výslechů Vlasty Charvátové, 

rozené Karešové, v Bartolomějské ulici, v průběhu výslechů jí měl bít hlavou o zeď, 

fackovat, opakovaně ponořovat hlavu držením za vlasy do kýble s vodou a bít jí 

obuškem zpevněným podélně zatlučeným hřebíkem přes obnažená chodidla, po 

převezení do věznice StB Pankrác měl nařídit asi deseti podřízeným dozorcům, aby 

byla, když ležela na zemi, zkopána, ačkoliv sdělila, že je těhotná, v tomto stavu ji měl 

odtáhnout do korekce a nařídit vysvlečení donaha a pět dní ponechat v závadných 

                                                           
314 Zranění kolena je poškozenou uváděno až v řízení po roce 1989, dříve ho nezmiňovala. 
315 Městské státní zastupitelství v Praze, KZV 250/1997, Sdělení obvinění, str. 2 – nahlédnutí povoleno na 

základě souhlasu I. náměstkyně městského státního zástupce v Praze č.j. KZV 250/1997 – 83 ze dne 23. 

11. 2017. 
316 Městské státní zastupitelství v Praze, KZV 250/1997, Přípis, str. 36, Sdělení MS str. 59a. 
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hygienických podmínkách bez lékařského ošetření, ačkoliv o něj opakovaně žádala, 

neboť měla bolesti s silné krvácení z rodidel a sdělila, že zřejmě potratila.317 

Václav Pešek v procesním postavení obviněného odmítl, že by se dopustil jednání, které 

mu bylo kladeno za vinu ve sdělení obvinění. Následně odmítl vypovídat.318 

Dne 29. 5. 1998 podal vyšetřovatel ÚDV na Městské státní zastupitelství v Praze návrh 

na podání obžaloby. V odůvodnění shrnul důkazní situaci, zmínil, že již v roce 1963 byl 

Václav Pešek označen za osobu, která ve věznicích StB užívala násilí vůči vězňům, a to 

na základě šetření kontrolně inspekčního odboru ministerstva vnitra. K prošetření došlo 

na základě podnětu Josefa Doudy, který byl tehdy výpovědí Věry Hložkové 

usvědčován, násilné jednání již tehdy potvrdila výpověď Věry Hložkové, ale 

i Vladimíra Kohoutka, bývalého vyšetřujícího orgánu MV a Aloise Samce, bývalého 

pracovníka MV. Již v roce 1949 v průběhu soudního přelíčení vypovídala Vlasta 

Charvátová o násilném jednání Václava Peška, ale tato výpověď tehdy zůstala bez další 

reakce. V roce 1956 byly inspekcí MV prošetřovány okolnosti smrti plk. Karla Lukase, 

v šetření této události pokračovala v roce 1968 Vojenská obvodová prokuratura. 

Vyšetřovatel ÚDV považoval za prokázané zejména z výpovědí svědků a personálního 

spisu obviněného, že obviněný byl v předmětné době velitelem věznice StB na 

Pankráci, a to do 27. 9. 1949.319 

Během přípravného řízení byly pořízeny znalecké posudky z oboru zdravotnictví 

odvětví interna, k aktuálnímu zdravotnímu stavu obviněného Václava Peška,320 z oboru 

zdravotnictví, odvětví gynekologie, k charakteru, následkům a mechanizmu vzniku 

zranění u poškozené Vlasty Charvátové,321 z oboru zdravotnictví, odvětví 

pneumonologie, k charakteru, následkům a mechanizmu vzniku zranění u poškozené 

Věry Hložkové,322 z oboru zdravotnictví odvětví chirurgie k obdobným otázkám ve 

vztahu ke zranění Věry Hložkové.323 

Dozorující státní zástupkyně však návrh vyšetřovatele neakceptovala, věc vrátila 

k doplnění s tím, že se vyšetřovatel měl před podáním návrhu zabývat otázkou, zda je 

                                                           
317 Městské státní zastupitelství v Praze, KZV 250/1997, Sdělení obvinění, str. 42-43. 
318 Tamtéž, str. 4. 
319 Městské státní zastupitelství v Praze, KZV 250/1997, Návrh na podání obžaloby, str. 62-66. 
320 Městské státní zastupitelství v Praze, KZV 250/1997, Opatření, str. 32-34. 
321 Tamtéž, str. 50-52. 
322 Tamtéž, str. 54-56. 
323 Tamtéž, str. 57-59. 
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k dispozici dostatek důkazního materiálu k objektivnímu a jednoznačnému rozhodnutí 

o vině obviněného, shromážděné důkazy tedy považovala za nedostatečný podklad pro 

podání obžaloby. Vedle nutnosti řádně svázat spis státní zástupkyně uložila 

vyšetřovateli opatřit do spisu zprávu, ze které bude patrné, „v kterém období zastával 

obviněný funkci velitele věznice a jaké byly jeho povinností, včetně jeho pracovního 

zařazení v době, kdy byl z této funkce odvolán.“324 Vyšetřovatel měl také zjistit, zda byl 

obviněný v době, kdy se měl dopouštět zneužívání svého postavení, fakticky ve vězení, 

zda mu podřízenými dozorci byl skutečně hlášen špatný zdravotní stav vězňů, popř. 

jejich požadavky na ošetření. Dále měl vyžádat lékařské zprávy o poskytnutém 

lékařském ošetření ve věznici z let 1948-1950 (zdravotní dokumentaci), aby mohlo být 

objektivně zjištěno, kdy a pro jaká zranění byli tehdejší vězni ošetřováni.325 

Následně dne 13. 7. 1998 vyšetřovatel ÚDV podle § 172 odst. 1 písm. d) trestního řádu 

zastavil trestní stíhání obviněného Václava Peška, neboť trestní stíhání bylo nepřípustné 

podle § 11 odst. 1 písm. b) trestního řádu (z důvodu promlčení).326 

V odůvodnění tohoto usnesení je shrnuta důkazní situace, jako svědci byly vyslechnuty 

osoby, které se staly obětí násilného jednání Václava Peška, či spoluvězni, kteří se 

o násilí obviněného dozvěděli zprostředkovaně. Téměř všichni svědci měli za to, že 

obviněný byl velitelem věznice StB v Praze na Pankráci, což bylo doloženo i z osobního 

spisu obviněného. Za nejvýznamnější považoval vyšetřovatel ÚDV výpovědi čtyř žen, 

které nezávisle na sobě popsaly, že byly na několik dní umístěny do korekce bez 

oblečení a částečně bez jídla, právě z rozhodnutí obviněného Václava Peška. Dle 

vypracovaných znaleckých posudků utrpěla Věra Hložková v důsledku pobytu 

v korekci těžkou újmu na zdraví v podobě podstatného snížení pracovní schopnosti 

a mučivých útrap. U poškozené Vlasty Charvátové znalec konstatoval, že je možné 

i přes časový odstup 49 let připustit příčinnou souvislost mezi následky zranění, která 

poškozená utrpěla při pobytu ve vyšetřovací vazbě a následnou sterilitou a traumaty. 

Poškozená Věra Hložková obviněného poznala při fotorekognici. Výpovědi obou 

poškozených byly vyhodnoceny jako věrohodné, neboť při opakovaných výpovědích, 

přes časový odstup několika desítek let, vypovídaly o prožitých událostech shodně. 

V roce 1966 byl zrušen rozsudek Státního soudu, kterým byla Věra Hložková uznána 

                                                           
324 Městské státní zastupitelství v Praze, KZV 250/1997, Vrácení k doplnění, str. 67. 
325 Tamtéž, str. 67-69a. 
326 Městské státní zastupitelství v Praze, KZV 250/1997, Usnesení o zastavení, str. 70. 



115 
 

vinnou, neboť ke svému doznání byla donucena použitím nesprávných donucovacích 

metod a toto doznání bylo jediným důkazem o její domnělé trestné činnosti. Václav 

Pešek však za dobu trvání komunizmu pro předmětné jednání postižen nebyl. Ve vztahu 

k poškozenému plk. Lukasovi byl Václav Pešek usvědčován výpovědí spoluvězňů 

poškozeného; jeden z nich uvedl, že plk. Lukas byl donesen na celu v kritickém stavu 

právě za přítomnosti obviněného, další svědek z vedlejší cely slyšel, jak obviněný 

zakázal, aby poškozenému byla poskytnuta lékařská pomoc. Několik dalších 

spoluvězňů z doslechu vědělo, že plk. Lukas byl těžce zraněn při výslechu a ve věznici 

byl ponechán několik dní bez lékařského ošetření.327 

Vyšetřovatel ÚDV tedy dospěl k závěru, že se skutky staly a naplnily znaky skutkových 

podstat předmětných trestných činů. Zásadním momentem pro výsledek trestního řízení 

vedeného proti Václavu Peškovi byla skutečnost, že jeho jednání bylo kvalifikováno 

podle zákona č. 19/1855 ř. z., vojenského trestního zákona. 

Tedy podle trestního zákona, který ve vztahu k němu byl účinný v době spáchání 

trestného činu. V souladu s trestními předpisy účinnými v době rozhodování pozdější 

právní úprava použita nebyla (a ani být nemohla), neboť pro obviněného nebyla 

shledána jako příznivější. 

Podle použité právní kvalifikace byl Václav Pešek ohrožen trestní sazbou ve výměře 

nejvýše deseti let, pro kterou byla dle ustanovení § 134 vojenského trestního zákona 

stanovena promlčecí lhůta pěti let. I při aplikaci zákona č.198/1993 Sb., o protiprávnosti 

komunistického režimu a odporu proti němu, došlo k promlčení ke dni 30. 12. 1994, 

tedy již několik let před tím, než bylo zahájeno trestní stíhání Václava Peška. 

Použití ustanovení § 67a písm. d) zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, týkající se 

nepromlčitelnosti zločinů komunismu nebylo tehdy možné ani zvažovat, neboť se stalo 

součástí právního řádu až 28.12.1999, tedy až po skončení trestního řízení. 

Proti usnesení o zastavení trestního stíhání si podala stížnost poškozená Vlasta 

Charvátová, rozená Karešová, provdaná Mařáková. Stížnost byla vyhodnocena jako 

žádost o přezkum postupu policejního vyšetřovatele, neboť poškozená dle tehdy 

účinného znění trestního řádu neměla právo podat řádnou stížnost. Státní zástupkyně 

Městského státního zastupitelství v Praze postup vyšetřovatele ÚDV spočívající 
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v zastavení trestního stíhání obviněného Václava Peška přezkoumala a posoudila ho 

jako správný.328 

Závěr o samotném právním posouzení jednání obviněného Václava Peška lze označit za 

zajímavý historický paradox, neboť jako nejpříznivější že všech trestních úprav, včetně 

roku 1949, byla vyhodnocena hned ta první, která byla účinná v době, kdy byly z celého 

období ukládány nejpřísnější tresty. 
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8. Vybrané oběti nezákonného zacházení ve vazební věznici Praha - Pankrác 

8.1. Vlasta Charvátová 

Vlasta Charvátová, rozená Karešová, se narodila dne 19. 10. 1925 v rodině úředníka 

ministerstva zahraničních věcí. Vystudovala osmileté reálné gymnázium v Praze. V roce 

1944 se vdala za Josefa Charváta. Studovala jazyky na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy, ale nezískala stipendium a studia musela ukončit. Pracovala jako technická 

překladatelka ve Škodových závodech v Praze. Od roku 1945 byla členkou 

Československé lidové strany. V roce 1948 se manželům Charvátovým narodil syn Petr. 

Manželé se zapojili do odbojové skupiny Vratislava Polesného, se kterou se dne 12. 5. 

1949 pokusili osvobodit politické vězně z litoměřické věznice. Dne 17. 5. 1949 byli 

členové skupiny zatčeni Státní bezpečností.329 

Vlasta Charvátová, rozená Karešová, byla obžalována Státní prokuraturou v Praze spolu 

s dalšími dvaceti spoluobviněnými, mezi kterými byl i její manžel, Josef Charvát. 

Vlastě Charvátové bylo kladeno za vinu, že: 

1) v době od počátku do konce května 1949 se spolčila s jinými osobami k pokusu 

o zničení lidově demokratického zřízení republiky a násilného zmocnění ústavní 

činnosti vlády, 

2) v únoru 1949 a později se spolčila a stýkala s cizími činiteli za účelem vyzvídání 

státního tajemství s cílem vyzradit ho cizí moci, 

3) dne 12. 5. 1949 v úmyslu usmrtit vystřelila na dozorce vězňů v litoměřické 

věznici, přičemž ke smrti dozorce nedošlo pouze náhodou.330 

Při hlavním přelíčení, které se konalo dne 19. 8. 1949, uvedla, že se cítí být částečně 

vinnou. Přiznala, že chtěli z litoměřické věznice osvobodit jednu osobu, byli ozbrojeni, 

nešlo však o žádný převrat. Ona však na nikoho zbraní nemířila, vystřelila z leknutí.331 

Na přímý dotaz prokurátora uvedla, že příslušník StB Pešek ji v Bartolomějské kopal 

a mlátil, a když prohlásila, že je v jiném stavu, odpověděl ji, že to říká každá a v bití 

a kopání pokračoval.332 Někteří ze spoluobžalovaných (Vojtěch, Olmer, Mašek, 

                                                           
329 ABS, V 6381, MV, Vyšetřovací spis, Čančík, Protokol o výslechu Vlasty Charvátové ze dne zadržení, 

str. 1. 
330 ABS, V 6381, MV, Vyšetřovací spis, Čančík, Rozsudek, sp. zn. Or I 1036/49,  str. 4. 
331 ABS, V 6381 MV, Vyšetřovací spis, Čančík, Protokol z hlavního přelíčení, str. 2-4. 
332 Tamtéž, str. 10-11. 
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Mirovský) již při hlavním přelíčení uvedli, že k doznání byli při výslechu donuceni 

příslušníky StB.333 

Podle odsuzujícího rozsudku měla být Vlasta Charvátová součástí rozsáhlé 

organizované skupiny,334 která připravovala státní převrat. Vedoucím celé skupiny, ve 

které byla souzena Vlasta Charvátová, měl být kpt. Moravec,335 jeho zástupci Emanuel 

Čančík,336 Karel Sladký (byli trestně stíháni pro toto jednání v jiném trestním řízení) 

a Vratislav Polesný. Poslední jmenovaný dne 25. 4. 1949 spolu s Eduardem Maňákem 

uprchl z litoměřické věznice a skrýval se mimo jiné v bytě manželů Charvátových. 

Chtěli osvobodit bratra Eduarda Maňáka, který byl umístěn rovněž v litoměřické 

věznici. Po neúspěšných nenásilných pokusech o osvobození vězně si spolu s dalšími 

spoluobžalovanými na návrh Emanuela Čančíka opatřili nákladní auto, vyzbrojili se 

pistolemi a dvěma tubami ekrasitu a vydali se přepadnout litoměřickou věznici. 

Vratislav Polesný přinutil pohrůžkou pistolí dozorce, aby mu dal klíče od věznice 

                                                           
333 ABS, V 6381 MV, Vyšetřovací spis, Čančík, Protokol z hlavního přelíčení. 
334 Při prvním přelíčení se skupinou Borkovec a spol. před soudem stanulo celkem 33 osob, kterým bylo 

kladeno za vinu, že od února do května 1949 byli činnými v organizaci, vedené Květoslavem Prokešem, 

Dr. Hrbkem a Dr. Borkovcem, jejímž účelem, za pomoci vojenských posádek, bylo provést v Praze, 

Litoměřicích, Benešově, Pelhřimově, Milovicích, Pardubicích, Žatci, Brně, Přerově, Olomouci, 

Šternberku a jinde ozbrojený puč. Účelem puče mělo být odstranění prezidenta republiky, vlády a celého 

lidově demokratického řádu republiky. 

Ve druhé skupině byli souzeni Emanuel Čančík, jako jeden z hlavních organizátorů, dále Karel Skála, 

kapitán Slavibor Petržílek, štábní kapitán Zdeněk Soukup, poručík Jaroslav Komínek, vojín Jiří Zezulek, 

Karel Schwarz, Ladislav Král, František Šmíd, Jaroslav Seifert, Jaroslav Sedláček, Dobromil Pacák, 

František Bouda, skautský vedoucí Ivan Kieslinger, Josef Kaluža, František Hýsek, Oldřich Martin, Jiří 

Komínek a Miroslav Mráz. Podle obžaloby byli všichni členy rozsáhlé protistátní skupiny, která hodlala 

rozpoutat bratrovražedný boj, do něhož neváhali zapojit i děti (narážka na to, že skautům, kteří se měli 

povstání zúčastnit, nebylo více než 15 – 18 let). 

Před soudem stanula i další skupina, do jejíhož čela byl postaven Karel Sladký. Skupina čítala celkem 

třináct mužů, z nichž devět bylo odsouzeno pro trestný čin velezrady, a další čtyři byli vinni 

neoznámením trestného činu. Karel Sladký byl odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody.  

Samostatně byla souzena skautská skupina, do jejího čela byla postavena Dagmar Skálová, spolu s ní byl 

v procesu souzen i Jiří Navrátil a dalších 22 skautů. - Viz Škodová, J.: Skauti ve třetím odboji: jejich 

účast v pokusech o ozbrojená povstání. Bakalářská práce UP FF, 2015, str. 32-35. 
335 V rozsudku není blíže specifikována identita této osoby, zřejmě myšlen kpt. Bohumil Moravec. 
336 Emanuel Čančík (1916-1949) byl dne 17. 5. 1949 s řadou dalších lidí v Praze zadržen a obviněn ze 

závažné protistátní činnosti. Jeho role v celé věci měla spočívat v tom, že na pracovišti Vojenského 

technického ústavu v Praze vytvořil s Karlem Sladkým ilegální organizaci ZVON, která měla v 

koordinaci s mnoha dalšími odbojovými skupinami uskutečnit 17. května státní převrat. Pučisté se podle 

obžaloby chystali k obsazení budovy rozhlasu, ministerstva národní obrany, věznic a pošt, navíc již v noci 

z 16. na 17. 5. zamýšleli ovládnout vysílačku v Mělníku. Za tímto účelem prý Emanuel Čančík 

shromažďoval zbraně a vytvářel přepadové oddíly ze skautů a sokolů. Do čela povstání měl být dosazen 

vězněný generál Kutlvašr, který by vahou své osoby zastřešil všechny odbojové organizace. 

Soudní přelíčení s jeho skupinou (obžalovaní v kauze Akce Zvon byli rozděleni do pěti skupin a v 

paralelním procesu Akce Květa do tří) proběhlo 15. a 16. 8. 1949 u Státního soudu v Praze a vyneslo 

Emanuelu Čančíkovi jako jedinému z této skupiny za zločin velezrady trest smrti. 

Po zamítnutí odvolání a neudělení milosti byl 5. listopadu 1949 jeho život na pankráckém popravišti 

ukončen. Ten den byli popraveni také Vratislav Polesný, Josef Charvát, Jaroslav Borkovec, Vratislav 

Janda a Květoslav Prokeš, všichni údajní zosnovatelé „květnového puče“. Viz - 

http://www.posledniadresa.cz/table-cancik-emanuel.html.  

http://www.posledniadresa.cz/table-cancik-emanuel.html
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a postupoval dál do věznice, zatímco manželé Charvátovi měli pohlídat dozorce. Ten se 

však dal na útěk, Vlasta Charvátová ho vyzvala, aby zastavil, neposlechl však, proto na 

něho vystřelila, ale nezasáhla ho, střílet začal také Josef Charvát. Mezitím však utíkal 

další dozorce, a to směrem k Vlastě Charvátové, která na něho vystřelila a trefila ho do 

břicha. Postřelený dozorce utrpěl těžké zranění. Její obhajobě, že střílela z leknutí, soud 

neuvěřil, neboť úmysl doznala již při své výpovědi u vyšetřujícího orgánu, do věznice 

přišla se zbraní již nabitou a po činu měla projevovat ze zranění dozorce radost. Dle 

znaleckého posudku, který byl v průběhu tehdejšího řízení vypracován, jednala Vlasta 

Charvátová při střelbě v pominutí smyslů a tedy jí skutek nelze přičítat. Zejména 

vzhledem k předchozímu doznání Vlasty Charvátové, ve kterém přiznala úmyslné 

jednání, se soud znaleckými závěry necítil být vázán. Skupina měla následně 

připravovat ozbrojený převrat a zajištění členů vlády, ke kterému mělo dojít v noci z 16. 

na 17. 5. 1949, Státní bezpečnost však akci zmařila. Vlastě Charvátové bylo dále 

kladeno za vinu, že se v únoru 1949 stýkala s agenty CIC, kterým poskytovala nocleh 

po dobu asi tří týdnů a se kterými chtěla spolupracovat.337 

Rozsudkem Státního soudu v Praze ze dne 22. 8. 1949 byla uznána vinou ze zločinu 

velezrady podle § 1, odst. 2, 3 písm. a) zákona č. 231/1948 Sb., zločinu vyzvědačství 

podle § 5 odst. 1 zákona č. 231/1948 Sb., a pokusu o zločin vraždy podle § 8 a § 134 

trestního zákona.338 

Vlasta Charvátová byla odsouzena k těžkému žaláři na doživotí, byla vyslovena 

konfiskace jejího jmění, pozbyla čestných práv občanských na dobu deseti let a nadto jí 

byl uložen peněžitý trest ve výši 30.000,- Kč.339 

V tomto procesu však také byly vyneseny dva tresty smrti, ke kterým byli odsouzeni 

Josef Charvát a Vratislav Polesný. Uložení nejvyššího trestu bezprostředně hrozilo 

i Vlastě Charvátové, soud však u ní shledal několik polehčujících okolností. Vedle 

dosavadního bezúhonného života a původně úplného doznání především dospěl 

k závěru, že je „vlivem těžkých povahových úchylek slabého rozumu“.340 

K průběhu vyšetřování Vlasta Charvátová následně vypověděla, že ihned po zatčení 

byla převezena do Bartolomějské ulice na StB, kde byla nepřetržitě tři dny vyslýchána 

                                                           
337 ABS, V 6381 MV, Vyšetřovací spis, Čančík, Rozsudek, sp. zn. Or I 1036/49, str. 11-49. 
338 Tamtéž,  str. 6. 
339 Tamtéž, str. 7, 10. 
340 Tamtéž, str. 48. 
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a v průběhu výslechů bita, aniž by jí byla podána strava a voda. Již těchto výslechů se 

účastnil velitel vazební věznice StB, Václav Pešek.341 

Po jejím umístění do vazební věznice na Pankráci její výslechy, ke kterým byla 

převážena do Bartolomějské, pokračovaly: „…Při výsleších, které vedl zmíněný Pešek, 

mne bil gumovým obuškem přes chodidla, kdy jsem napočítala sto ran a více jsem 

o sobě již ani nevěděla. Když jsem neodpovídala k jeho otázkám dost rychle, nechal 

přinést kbelík vody, chytil mne za vlasy a ponořoval hlavu do vody. (Na) několik vteřin 

mně hlavu z vody vytáhl, aby mi mohl položit další otázku, a když nebyla odpověď jemu 

uspokojující, opakovalo se ponořování hlavy po celé dvě hodiny. Toto jsem zjistila na 

hodinách, které měl na stole. Na moji žádost mi odepřel jít i na záchod, a proto jsem 

konala potřebu ve svém oděvu. To Peška tak rozčílilo, že mi dal facku, až jsem upadla 

na zem, kde po mně dupal botou a tloukl do hlavy klíči. Dále při výslechu Pešek nechal 

přinést železný náramek, uvnitř vyložený ostny, který mi nasadil na zápěstí, kdy se ostny 

zadíraly do masa, až jsem krvácela. Dále nechal přinést svěrák na hrudník, který měl 

dva ostré bodce, zaměřující pod lopatky. Tento svěrák mi navlíkl, kdy uvedl, že tento 

svěrák přinutil k přiznání Milana Choce. Přímo na mně však svěrák nepoužil a opět jej 

ze mne sejmul...“ 342 

Po tomto výslechu byla převezena do věznice Pankrác a odvlečena do temnice. „… 

Musela jsem se vysvléct do naha a bez slamníku a přikrývek jsem byla držena po dobu 

dalších deseti dnů… Po mém dodání do temnice zjistila jsem silné krvácení, a toto jsem 

nahlásila jak Peškovi, tak zmíněné ženě, ale Pešek odpověděl, že je jednodušší, když 

taková bestie chcípne sama, než aby se jí muselo věšet. Teprve po příchodu 

Vondráčkové jsem dostala vatu, vodu však žádnou za celý pobyt v temnici. K ukojení 

žízně byly jsme nuceny pít vodu z klozetu. Jako další opatření bylo, že jeden den byl půst 

a druhý den jen polovina normální dávky stravy. Za celou dobu jsme neměly žádné 

toaletní potřeby jako mýdlo, hřeben, kartáček a podobně…“ 343 

Na Vlastu Charvátovou se vztahovala amnestie z roku 1953, na základě které ji byl 

doživotní trest odnětí svobody zmírněn na 25 let, z výkonu trestu odnětí svobody byla 

                                                           
341 Bursík, T.: Ztratily jsme mnoho času… Ale ne sebe! Praha 2006, str. 16. 
342 Tamtéž, str. 16. 
343 Tamtéž, str. 16. 
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propuštěna na základě další amnestie až v roce 1963. V té době bylo jejímu synovi, 

který vyrůstal částečně v dětských domovech a u prarodičů, již 15 let.344 

Vlasta Charvátová (tehdy již provdaná Mařáková) dne 4. 7. 1969 požádala o rehabilitaci 

své osoby a tehdejšího manžela Josefa Charváta. Usnesením Městského soudu v Praze 

sp. zn. 18Tr 67/68 ze dne 14. 2. 1972 však byl její návrh zamítnut s velmi strohým 

odůvodněním, že se navrhovatelka od 28. 10. 1968 bez povolení úřadů zdržuje v cizině 

(s odkazem na ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 70/1970).345 

Vlasta Charvátová a posmrtně i její manžel, byli rehabilitováni až po roce 1989, zprvu 

pouze částečně. 

Podle § 2 odst. 1 písm. b), odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, bylo 

usnesením Městského soudu v Praze sp. zn. Rt 321/90 ze dne 10. 12. 1990 deklarováno, 

že odsuzující rozsudek proti Vlastě a Josefu Charvátovým se v části týkající se zločinů 

vyzvědačství a velezrady ze zákona ruší a trestní stíhání pro tuto trestnou činnost bylo 

zastaveno. V platnosti však zůstalo odsouzení pro pokus vraždy, za který byly podle § 2 

odst. 2 zákona o soudní rehabilitaci ponechány zbytkové tresty ve výměře 4 roků 

shodně oběma manželům.346 

K úplné rehabilitaci došlo až v důsledku rozsudku Nejvyššího soudu České a Slovenské 

federativní republiky sp. zn. 1 Tzf 10/92 ze dne 12. 6. 1992, který dospěl k závěru, že 

rozsudkem Nejvyššího soudu ze 7. 10. 1949 sp. zn. To 151/49, kterým bylo zamítnuto 

odvolání Vlasty Charvátové a Josefa Charváta, proti rozsudku Státního soudu v Praze ze 

dne 22. 8. 1949 sp. zn. Or I 1036/49, byl v neprospěch těchto obviněných porušen 

zákon, a to v ustanoveních § 3 a § 258 trestního řádu z roku 1873 (zákona č. 119/1873 

ř.z.). Odvolacím soudem byl porušen zákon též v ustanovení § 102 odst. 2, 4 zákona 

č. 321/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky. Rozhodnutí bylo vydáno 

s odkazem na ustanovení § 1 odst. 1 zákona 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve 

znění zákona č. 47/1991 Sb. Takto byl zrušen rozsudek Nejvyššího soudu a rozsudek 

Státního soudu v Praze u Vlasty a Josefa Charvátových ve výrocích, kterými byli uznáni 

vinnými z pokusu zločinu vraždy podle § 8, § 134 trestního zákona z roku 1852 (zákon 

                                                           
344  https://www.lidovky.cz/domov/vlasta-charvatova-na-dozivoti.A071107_154006_ln_bezpravi_hrn. 
345 ABS, V 6381 MV, Vyšetřovací spis, Čančík, Usnesení sp. zn. 18 Tr 67/68, str. 1. 
346 Národní archiv, fond Státní soud, Or I 1036/49, rehabilitační spis, usnesení Městského soudu v Praze, 

sp. zn. Rt 321/90, str. 1-2 – nahlédnutí povoleno na základě souhlasu předsedy Městského soudu v Praze 

č.j. Spr 1249/2019-9 ze dne 13. 6. 2019. 
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č. 117/1852 ř.z.), respektive spoluviny na něm podle § 5 citovaného zákona (bod 2 

písm. c) a bod 3 písm. c)) tohoto rozsudku a ve výrocích o trestu. Zároveň byla zrušena 

rozhodnutí obsahově navazující, v rehabilitačním usnesení Městského soudu v Praze ze 

dne 10.12.1990 sp. zn. Rt 321/90 se zrušil výrok, kterým byly za rehabilitací nedotčené 

trestné činy stanoveny tresty odnětí svobody v trvání 4 roků u obou obviněných. 

Městskému prokurátorovi v Praze bylo přikázáno, aby věc obviněných manželů 

Charvátových týkající se pokusu trestného činu vraždy znovu projednal a rozhodl. 

V tomtéž řízení bylo zjištěno porušení zákona i vůči dalším tehdejším 

spoluodsouzeným.347 

Nejvyšší soud ČSFR tedy vyhověl stížnosti pro porušení zákona proti rozhodnutí 

Nejvyššího soudu a Státního soudu v Praze podané generálním prokurátorem ČSFR ve 

prospěch obviněných. NS ČSFR zjistil, že v odsuzujícím rozsudku, ani v souvisejících 

dokumentech, nejsou popsány žádné důkazy nasvědčující tomu, že vůbec došlo 

k předmětnému skutku. Není zřejmé, že by ke střelbě a vzniklému následku byly 

pořízeny jakékoliv důkazy, nebylo uvedeno ani jméno poškozeného, nebylo 

zadokumentováno jeho zranění, nikdo z dozorců nebyl vyslechnut, nebyl proveden 

žádný důkaz střelnou zbraní či střelou. V napadeném řízení nebyly k dispozici jiné 

důkazy, než výpovědi obviněných, jejichž obsah se neshodoval a byl v průběhu řízení 

měněn. Vlasta Charvátová již tehdy před soudem popřela úmysl vraždit. Státní soud 

však ponechal bez povšimnutí tvrzení Vlasty Charvátové o násilném jednání Václava 

Peška v průběhu vyšetřování, nezabýval se rozpory v jednotlivých výpovědích. Státní 

soud tedy nesplnil svoji povinnost zjistit objektivní pravdu. Pochybil i Nejvyšší soud, 

který měl k dovolání obviněných nedostatky odstranit, nikoliv odvolání zamítnout. 

K porušení zákona došlo následně také podle § 1 odst. 1 zákona o soudní rehabilitaci, 

neboť nezákonný postup vůči manželům Charvátovým souvisel s jejich postihem za 

účast v tzv. protistátní skupině. Objasnění objektivní i subjektivní stránky činu trpělo 

nedostatky, proto soud rozhodl o vrácení věci prokurátorovi.348 

Městský prokurátor v Praze po vrácení věci od nejvyššího soudu ČSFR usnesením 

sp. zn. RKv 23/93 ze dne 2. 4. 1993 rozhodl podle § 172 odst. 1 písm. b) trestního řádu, 

neboť skutek nebyl trestným činem a nebyl důvod k postoupení věci. Městský 
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prokurátor v odůvodnění převzal argumentaci nejvyššího soudu ČSFR. Rozebral 

důkazy provedené v původním řízení, které představovaly prakticky pouze výpovědi 

tehdejších obžalovaných  - Vlasty Charvátové i ostatních spoluobžalovaných. 

Prokurátor dospěl k závěru, že naprosto nepochybně neměli být manželé Charvátovi za 

takové důkazní situace obžalováni pro pokus zločinu vraždy, neboť výsledky tehdejšího 

dokazování vzbuzují pochybnosti, zda vůbec došlo k tehdy žalovanému skutku. 

S ohledem na časový odstup od projednávaných událostí však nebylo možné nedostatky 

původního řízení napravit, proto nezbylo, než trestní řízení proti manželům 

Charvátovým zastavit.349 
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8.2. Věra Hložková 

Věra Hložková se narodila dne 12. 6. 1923 v rodině stavebního inženýra, vystudovala 

Městské československé dívčí reálné gymnázium v Brně, kde v roce 1942 složila 

maturitu. Následně pracovala jako telegrafistka na Hlavním nádraží v Brně, jejím 

úkolem byla také obsluha nádražního rozhlasu. Poté nastoupila jako praktikantka 

v lékárně, neboť chtěla studovat farmacii. Pro nemoc však tento plán opustila, když se 

uzdravila, přestěhovala se do Prahy, kde získala místo v Živnostenské bance. Od 1. 4. 

1946 si našla místo u Státní výroby filmů, následně přešla na Ústřední ředitelství 

československého filmu, kde působila jako tajemnice kontrolního oddělení a následně 

vedoucí zahraničního tisku. K témuž dni vstoupila do KSČ. Počátkem roku 1948 se 

léčila s nezjištěnou duševní chorobou v sanatoriu a od 1. 4. 1948 nastoupila jako 

redaktorka u ústředního orgánu KSS Pravda.350 

Také Věra Hložková se stala jednou z obětí velitele pankrácké vazební věznice Václava 

Peška. Právě na její osobě můžeme demonstrovat, že historii nelze vykládat pouze 

černobíle. Je nezpochybnitelným faktem, že Věra Hložková dokázala mistrně využívat 

svých známostí a konexí, stala se důvěrnou přítelkyní některých ministrů a pověřenců, 

byla s největší pravděpodobností dvojitou agentkou a v neposlední řadě je třeba říci, že 

byla ale také konfidentkou vězeňských cel. Měla být nasazena mimo jiných i na Miladu 

Horákovou, vystupovala v roli tzv. „univerzální svědkyně“ v procesu s Rudolfem 

Slánským a spol. i v dalších. Téměř po celý aktivní život byla vázána jako agentka StB 

(snad i dvojitá). Spolupráce s ní byly ukončovány a následně snad pro její skutečné 

schopnosti opět obnovovány. Kdo tedy skutečně byla Věra Hložková, se už asi 

s jistotou nedozvíme. 

Již během druhé světové války bylo její chování nejednoznačné. Docházela na úřadovnu 

Gestapa, nikdy však nebyla vedena jako konfidentka. Údajně chtěla zabránit perzekuci 

svého příbuzného. Faktem zůstává, že 8. 11. 1946 byla Lidovým soudem osvobozena 

pro nedostatek důkazů. Není bez zajímavosti, že již tehdy se objevila charakteristika 

Hložkové v tom smyslu, že ráda vyhledávala známosti s vlivnými osobnostmi a tyto pak 

využívala ve svůj prospěch. V té době bylo Věře Hložkové pouhých 23 let. 
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V roce 1947 byla jako novinářka pracovně vyslána na služební cestu do Švýcarska, 

Švédska a Velká Británie. Bohužel k její velké smůle měla při této služební cestě 

intimní poměr se synem generála Prchaly,351 Ladislavem.352 Na aktivity během její 

cesty upozornil StB informátor Mirko Paráček, se kterým se během cesty Hložková 

sešla a který ji seznámil s Prchalou. První výslech na StB v Bartolomějské ulici se 

odehrál v listopadu 1947.353 Byla vyslýchána k podrobnostem služební cesty a osobě 

Ladislava Prchaly. V této souvislosti je třeba zmínit, že vyslýchaný byl i Mirko Paráček. 

Hlášení se objevilo na stole Štěpána Plačka a mašinérie StB se rozjela na plné obrátky. 

Dne 16. 8. 1948 byla Věra Hložková zatčena v Ženských domovech v Praze na 

Smíchově. 

Zatčení Věry Hložkové proběhlo zřejmě poněkud nestandardním způsobem. Toho dne 

ve večerních hodinách za ní přišel neznámý policista a oznámil ji, že je zatčena. Dovolil 

ji, aby si odložila nějaké věci a bez provedené domovní prohlídky odešli. Policista 

vyhověl její žádosti, aby šli pěšky, neboť byl krásný večer, umožnil ji, aby se zastavila 

v lékárně a koupila si léky. Na nábřeží si sedli na lavičku a povídali si asi do půlnoci. 

Potom ji příslušník nabídl, aby šli přespat do hotelu, tam však měli obsazeno, proto se 

vrátili zpět na lavičku. Ráno zašli do restaurace na kávu a až teprve potom dorazili na O 

StB v Bartolomějské ulici.354 

Věra Hložková následně popsala, jak z jejího pohledu probíhalo trestní řízení. Byla 

eskortována do vazební věznice StB na Pankrác. Důvod svého zatčení se nedozvěděla 

ani od velitele věznice Peška ani od jeho zástupce Brixiho. K samotnému výslechu se 

dostala až po třech týdnech, kdy ji vyslýchal vyšetřovatel StB Kohoutek. Sdělila mu, že 

neví, proč byla zatčena. Na to řekl, „že mám právo zapírat a lhát, ale jeho povinností je 

mně usvědčit, a abych se spolehla na to, že tak zcela určitě učiní.“355 Nejprve byla 

vyslýchána v místnosti vedle kanceláře velitelství StB na Pankráci, později přímo na 

cele. Někdy u výslechu byli přítomni Veselý, Šváb a Závodský. Během výslechů se 

                                                           
351 Lev Prchala (1892-1963), legionář, československý armádní generál, kritik Benešovy politiky, do 

Československa se po druhé světové válce již nevrátil. 
352 Syn generála Lva Prchaly, byl jeho spojkou a zřejmě agentem pro několik zemí. - 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/historie-legendy-a-mnichovane-

dkpp_spolecnost.aspx?c=A140906_175018_p_spolecnost_wag). 
353 ABS, ZV 123, MV, 02, Vyjádření k případům z let 1949-1954, Věra Hložková, Záznam o výpovědi 

Věry Hložkové na MV ze dne 8.ledna 1963, str. 1. 
354 ABS, a. č. MNB 095, svazek č. 3, Záznam ze dne 24.11.1948, str. 1-2. Příslušník StB, Josef Hokšár, 

který měl zatčení Věry Hložkové provést, průběh zatčení popsaný Věrou Hložkovou v zásadě potvrdil – 

viz ABS, a. č. MNB 095, svazek č. 3, Doznání ze dne 27. 11. 1948, str. 1-2. 
355 ABS, ZV 123, MV, 02, Vyjádření k případům z let 1949-1954, Věra Hložková, str. 18. 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/historie-legendy-a-mnichovane-dkpp_spolecnost.aspx?c=A140906_175018_p_spolecnost_wag
http://neviditelnypes.lidovky.cz/historie-legendy-a-mnichovane-dkpp_spolecnost.aspx?c=A140906_175018_p_spolecnost_wag
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měla doznat ke spolupráci s IS. Jako redaktorka a známá lidí z nejvyšších míst měla 

předávat důvěrné a tajné zprávy, se kterými se seznámila, cizí rozvědce. Když se 

Hložková nepřiznávala ke špionáži, nastoupil vyšetřovatel s novou taktikou. Údajná 

revize procesu z roku 1946 – kolaborace podle velkého dekretu. „Jak mi důvěrně sdělil 

Kohoutek, budu souzena znovu a bez ohledu na moji nevinu odsouzena k vysokému 

trestu. Dále prý jako bývalá kolaborantka nemohu souhlasit s vývojem politické situace 

u nás a automaticky jsem se stala nepřítelem lidově-demokratického zřízení. Z tohoto 

hlediska a za těchto okolností bude už snadné usvědčit mne ze špionážní činnosti.“356 

Pod různými výhružkami a i s ohledem na její zdravotní stav, neboť byla po těžké 

operaci, se rozhodla, že nakonec přiznání podepíše. „Nemohla jsem nadále snášet věčné 

vypětí výslechů a tak abych měla klid a pokoj od vyšetřujících, doznala jsem se v celém 

rozsahu tak, jak mně to diktoval Kohoutek ke špionáži a další trestné činnosti, kterou už 

dnes ani nemohu uvést, protože se na ni nepamatuji. Když jsme psali s Kohoutkem 

doznání, brečel dojetím. Nade mnou, že jsem konečně našla sílu se přiznat a radostí nad 

sebou samým, jakým je úspěšným referentem. Držel mě za ruce a sliboval, že se ze všech 

sil přičiní, abych dostala co nejmenší trest“.357 

Dne 16. 11. 1948 si při osobní návštěvě Veselého, Švába a Závodského vyslechla, že 

přiznání a podepsané protokoly jsou k ničemu, neboť jsou vylhané. Hložkové byla dána 

jednotýdenní lhůta k doznání, po ní by následovaly jiné výslechové metody. Po tomto 

sdělení onemocněla angínou a ocitla se v péči vězeňského lékaře. Po uplynulé lhůtě byla 

Věra Hložková předvedena do dolní kanceláře, kde na ní čekali Šváb a Závodský. Šváb 

jí měl říci, že když si nevzala ponaučení, že na ní bude uplatněn první stupeň výslechu. 

Byla dovedena před bývalou korekci v soudní vazbě, která se nepoužívala. Tam se 

nacházeli pošlí potkani a mnoho špíny. Okno bylo otevřeno, venku byl mráz. Byla 

vysvlečena do naha. Slamník byl z cely odstraněn a na příkaz chodila od okna ke 

dveřím. Sama o svém pobytu na cele říká: „Bylo mně velmi zle, nevydržela jsem to 

a nakonec jsem omdlela. Když jsem se probrala, ležela jsem na zemi u záchodu 

a nemohla jsem ani vstát. Ležela jsem na betoně 16 hodin. Za dveřmi bylo slyšet, že se 

tam stále několik lidí šeptem domlouvá. Později jsem opět bolestmi přestala vnímat, co 

se děje. K vědomí mně přivedl surovým kopnutím velitel Pešek a slovy: Vstávej ty svině! 

Pomohl mně jít a předvedl mě před vyšetřujícího Samce do kanceláře. Ten se zhrozil, 

                                                           
356 Tamtéž, str. 19. 
357 Tamtéž, str. 21.  
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jak vypadám a velmi mne litoval. Řekl, že to, co se stalo, není jeho vinou, ani Kohoutek 

že s tím nemá nic společného. Marně prý včera protestoval, aby se se mnou takovým 

způsobem zacházelo…“358 Samec nařídil veliteli Peškovi, aby Hložkovou nechal umýt 

a poslal za ní na celu lékařku ze soudní vazby. Situace byla vážná a tak Hložkovou léčil 

lékař. Byla přenesena na nosítkách do cely smrti a zde se jí dostávalo zdravotní péče. 

Dokonce pro injekci penicilinu bylo speciálně posláno do Státního zdravotního ústavu. 

Před Štědrým dnem přišel za Hložkovou Závodský, aby se přiznala a podepsala 

protokoly. Ta to však odmítla. Přestože věděl, že prodělala zápal plic, těžký zánět 

vaječníku a stále ještě měla teploty a celkově byla slabá, nechal ji přeložit na vazební 

celu, kde již nedostávala léky. Podle výpovědi Věry Hložkové došlo k dalšímu výslechu 

s Kohoutkem až někdy v srpnu 1949. Přišel tehdy s již připraveným tzv. soudním 

protokolem. Když bude rozumná, dostane mezi 10-15 lety, v opačném případě 20-25 

let. Týden před procesem ji Kohoutek sdělil, že bude předvedena před vyšetřujícího 

soudce. Odpovídat měla podle předem přichystaných odpovědí, které s ní Kohoutek 

několikrát procvičil.359 Rozhovor před vyšetřujícím soudcem probíhal asi 15 minut 

a přesně tak, jak říkal Kohoutek. Na závěr byla přečtena obžaloba, kterou Hložková 

podepsala. Tím bylo předběžné řízení u Státního soudu skončeno. V den přelíčení 

čekala Hložková v kanceláři spolu s Kohoutkem na obhájce ex offo Dr. Barabáše. Ten 

ale ani po dvou hodinách nepřišel. Kohoutek řekl, že to je jedno, že se jedná o pouhou 

formalitu, aby byla dodržena zvyklost. Dne 8. 9. 1949 začalo soudní jednání. Svého 

obhájce viděla poprvé 15 minut před zahájením procesu, řekl jí, co má dělat. „Barabáš 

mně řekl, že jsem se zbláznila, přijmout trest v každém případě, co když budu odsouzena 

k absolutnímu trestu.“360 U samotného soudního řízení se Věra Hložková držela 

Kohoutkových rad, které spočívaly v tom, aby se chovala skromně, nevýbojně, ke 

všemu se měla doznat, jak je v protokolech uvedeno, má být zkroušená, se vším 

souhlasit a nikom neodporovat. Kohoutek jí řekl, že výše trestu je už předem určena StB 

a že soud se jen drží pokynů, které od StB dostal. Za těchto okolností se Hložková 

rozhodla, že se bude řídit výše uvedenými radami. O tom, že s ní bude souzen Douda, 

se dozvěděla krátce před zahájením soudu. Písemné vyhotovení rozsudku nikdy 

neobdržela.361 
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Rozsudkem Státního soudu v Praze sp. zn. Or I 1127/49 ze dne 9.9.1949 byla Věra 

Hložková uznána vinnou pro zločin vojenské zrady podle č. 6 odst. 2 alinea 3 zákona 

č. 50/1923 Sb., na ochranu republiky a článku IX uvoz. zák. tr. zákonu a zločinu 

veřejného násilí zlomyslným konáním za okolností zvlášť nebezpečných podle § 87 

trestního zákona. Těchto trestných činů se měla dopustit tím, že se od září 1947 spolčila 

s cizími činiteli, zejména vojenskými, za tím účelem, aby vyzvídala a vyzradila cizí 

moci přímo nebo nepřímo skutečnosti, které měly zůstat utajeny pro obranu republiky 

a v létě 1948 se za týmž účelem spolčila se spoluobžalovaným Josefem Doudou. Dále 

měla v roce 1943 v Brně udat u člena gestapa H. Bára Helenu Grufíkovou a Annu 

Salberovou. Za toto jednání byla odsouzena k těžkému žaláři v trvání 12 roků 

zostřeného čtvrtletně tvrdým ložem a samovazbou. Dále jí byl uložen peněžitý trest ve 

výměře 20.000,- Kč, vyslovena ztráta čestných práv občanských a doba potřebná 

k jejich opětovnému nebytí stanovena na dobu 6 roků. Josefu Doudovi byly uloženy 

shodné sankce v poloviční výměře.362 

Věra Hložková měla přijmout nabídku, aby pracovala pro cizí zpravodajské služby, za 

což jí bylo slíbeno finanční zabezpečení. Z důvodů jejího nepřátelství vůči lidově 

demokratickému zřízení chtěla zpravodajské službě skutečně podávat zprávy. Měla se 

vrátit do republiky a vyčkávat, až bude oslovena. Následně se měla domluvit s Josefem 

Doudou, že zprávy, které získala jako reportérka z různých vysokých míst, mu bude 

předávat a Josef Douda je předá svému bratrovi, který se chystal k ilegálnímu odchodu 

do ciziny a ten je poskytne cizí zpravodajské službě. Věra Hložková se k této trestné 

činnosti doznala a usvědčila i spoluobžalovaného Josefa Doudu, který jednání popřel. 

Dále měla Věra Hložková za okupace při své práci hlasatelky nádražního rozhlasu 

v Brně sdělit Gestapu, že její dvě kolegyně ilegálně pracují proti říši, v důsledku čehož 

byly obě zatčeny a několik týdnů drženy ve vazbě.363 

Po skončení procesu zůstala Věra Hložková ve vazbě StB. Kohoutek ji měl údajně říci, 

že její případ je velmi vážný a nemůže se proto dostat mezi normální vězenkyně. Na 

Pankráci byla až do 31. 12. 1949, kdy ji eskortovali na Ruzyň. Po celou dobu svého 

pobytu na Pankráci měla velké neshody s velitelem věznice Peškem. „Choval se ke mně 

                                                           
362 NA, f. Státní soud. Věra Hložková, Rozsudek č.j. Or I 1127/49, str. 1. 
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vždy velmi sprostě a hrubě a měla jsem s ním celou řadů výstupů a hádek, při kterých 

mě surově bil.“364 

V Ruzyni byla na cele č. 131 pod číslem 1526. Ihned se jí dostalo lékařského ošetření, 

které její zdravotní stav vyžadoval. Do Ruzyně jí chodil vyslýchat Kohoutek, 

několikráte ji vyslýchal Doubek za přítomnosti sovětského poradce. V této době byla 

vytěžována k otázce slovenských buržoazních nacionalistů. 

Dne 15. 8. 1950 byla předvedena před náčelníka Moučku a přímo od něho byla 

převezena vyšetřovatelem Kohoutkem do vazební věznice ve Winterově ulici. Po 

návratu byla přeložena do jiné cely a byly jí odebrány veškeré výhody. Asi 7. 4. 1950 

byla dána na společnou celu s Miladou Horákovou, která již měla po výsleších 

a připravovala se na soud. Po Miladě Horákové byla na cele vždy s nějakou ženou. 

„Pokud jsem byla určena k vytěžování spoluvyšetřovankyň… tak jsem je měla 

přesvědčovat, aby se doznaly a zavádět hovor na jejich případ. Toto řídili referenti za 

dohledu Kohoutka nebo Doubka…“365 S největší pravděpodobností na ně byla Věra 

Hložková nasazena. Účastnila se také konfrontace s Gustavem Husákem, na kterou ji 

připravoval referent Čejka. Samotná konfrontace probíhala dle naučeného scénáře za 

přítomnosti Kohoutka. Později byla využívána jako svědkyně v procesu proti Karlu 

Švábovi. Výpověď se učila zpaměti, byla upozorněna, že u soudu jí nebudou dány 

žádné jiné otázky než ty, které má naučeny. „Před procesem jsem byla upravena 

kadeřnicí a řešil se dlouho problém, co si na přelíčení na sebe obleču. Kohoutek totiž 

tvrdil, že… i když jsem byla těžce nemocná, jsem vypadala mnohem lépe a nyní… 

vypadám strašně. Musela jsem se také nalíčit a oblečení jsem měla vyčištěné a pečlivě 

vyžehlené. Ještě ani když jsem vstoupila do soudní síně na Pankráci, jsem neměla 

tušení, o jaký proces jde, ani když jsem odříkávala naučenou výpověď. Teprve, když byl 

dotazován Šváb, jsem se otočila a zahlédla jsem na lavici obžalovaných Slánského, 

Gemindera, Šlinga a Clementise.“366 Doubek jí pak měl říci, že právě z tohoto důvodu 

(svědecké výpovědi) není zařazena do výkonu trestu a stále se nachází ve vazbě, kde 

zůstane delší dobu, neboť bude využita i při dalších procesech.367 
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líčení, a které pro svědeckou úlohu připravoval Kohoutek. Opakuji znovu, že Hložková a Kacerovská se 
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Věra Hložková byla skutečně konfrontována s Rudolfem Slánským. Vše se učila podle 

jejích slov dopředu zpaměti. Dále pak svědčila v procesu se Záborským, v Bratislavě 

vystupovala v procesu s Husákem.  Dne 12. 6. 1954 byla převezena z Ruzyně na 

Pankrác a následující den do věznice v Chrudimi. Zde pobyla krátce a zbytek trestu 

strávila ve věznici v Pardubicích. Propuštěna z výkonu trestu byla 30. 12. 1954 na 

podmínku.  

Na svůj pobyt ve vazbě vzpomínala takto: „Já sama jsem sice měla čas od času 

značnou řadu výhod, ale nepoměrně delší dobu mně byly hrubě odpírány výhody, na 

které jsem jako odsouzená měla nárok. Měla jsem 3/4 roku zakázané vycházky. Jeden 

čas jsem chodila na procházku pouze v noci s očima zavázanýma ručníkem. Celý rok 

jsem neměla povolenu návštěvu a po tuto dobu byla i má korespondence velmi 

nepravidelná. Nesměla jsem pracovat ani číst. Většina těchto nařízení v můj neprospěch 

pocházela, jak jsem se dozvěděla od Kohoutka, od Moučky. Na Pankráci a později 

i jeden čas v Ruzyni jsem měla omezení stravy, musela jsem po cele chodit a v noci 

poměrně dlouhou dobu spát v pozoru s rukama na přikrývce. Na cele se po celou noc 

svítilo a dvakrát jsem měla budíček, kdy jsem se musela každých 20 minut po celou noc 

na zaklepání hlásit v pozoru strážnému. Pokud se týká vycházek, tak přesto, že jsem 

měla nárok na hodinovou vycházku denně, netrvaly občasné procházky déle než 10-20 

minut…“368 

V souvislosti s projednáváním případu Hložkové a Doudy na ministerstvu vnitra 

v rámci rehabilitace, byl 28. 12. 1963 byl vyslechnut Václav Pešek, který si na 

Hložkovou dobře pamatoval. O tom, že bude do pankrácké věznice dodána Věra 

Hložková, ho jako velitele věznice StB Pankrác informoval velitel StB, mjr. Šedivý, 

s tím, aby jí byla věnována zvýšená péče, aby si něco neudělala. Podle pokynů byla 

Hložková umístěna na samotku. Byla vyslýchána Švábem, Záborským, Veselým, 

Pokorným, Samcem a Kohoutkem v místnosti, kterou uvolnila správa věznice. Pešek 

důvod zatčení Hložkové neznal, neboť nikdy nebyl přítomen jejímu vyšetřování. Jelikož 

si byl vědom závažnosti jejího případu, vyvaroval se zbytečných hovorů s ní a nikdy se 

jí neptal na to, proč je vyšetřována. Ke konci roku 1948 velitele věznice Peška 

                                                                                                                                                                          
staly za dobu své činnosti jako agentky ve vyšetřovacích věznicích úplnými profesionály, a byly ochotny 

potvrdit vše, na co byly dotázány, zvláště když zde byla pro ně možnost ukázat se před soudem a mít tak 

opět u bezpečnosti o jedno „dobré oko“ víc.“ … z výslechu Bohumila Doubka - Karel, K.: StB o sobě, 

Praha 2002, str. 143. 
368 ABS, ZV 123, MV, 02, Vyjádření k případům z let 1949-1954, Věra Hložková, str. 39. 
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informoval Karel Šváb, že se rozhodli dát Hložkovou do temnice a že v ní bude nahá. 

Správa věznice dala Švábovi k dispozici jednu sklepní místnost. Když byla Hložková 

dávána do této cely, Pešek u toho nebyl, neboť na příkaz Švába u toho byli přítomni 

příslušníci vězeňské stráže. Později se šel Pešek na Hložkovou podívat. Díval se 

okénkem ve dveřích, stála tam skutečně nahá, obrácena zády ke dveřím. Ráno veliteli 

Peškovi příslušník vězeňské stráže hlásil, že Hložkové není dobře. Její aktuální 

zdravotní stav byl nahlášen vyšetřovateli (pravděpodobně Samcovi). Pešek Hložkovou 

pomáhal z cely vyvést, bylo na první pohled jasné, že je jí zle. Tím anabáze pro velitele 

Peška skončila, další péči jako lékařské ošetření apod. převzali vyšetřovatelé. Dále 

Václav Pešek vypověděl: „Není pravdou, že bych býval Hložkovou někdy uhodil 

řemenem, jak toto uvádí ve svém písemném podání. Pravdou je, že jsem Hložkové dal 

jednu facku… Velmi mne překvapuje obvinění Hložkové, neboť je to asi osm roků, kdy 

jsem jednou Hložkovou potkal u nádraží Praha – Střed. Velmi přátelsky až možno říci 

vřele se ke mně hlásila, vyptávala se mne, co dělám. O sobě mi vyprávěla, že pracuje v 

Pardubicích, neboť prý Prahu má zakázanou. Vůbec si při tomto setkání nestěžovala 

a celkem přátelsky jsme se spolu rozloučili…“369 

Usnesením Městského soudu v Praze sp. zn. 1Nt 33/65 ze dne 1. 3. 1966 byla povolena 

obnova řízení ve prospěch Věry Hložkové i Josefa Doudy, předchozí odsuzující 

rozsudek Státního soudu v Praze byl zrušen. Za nové skutečnosti dříve neznámé byla 

označena zjištění o nepravdivosti tehdejší výpovědi Věry Hložkové bez uvedení bližších 

podrobností.370 

Následně vydaným rozsudkem Městského soudu v Praze sp. zn. 1T 3/66 byli Věra 

Hložková i Josef Douda zproštěni obžaloby v plném rozsahu, neboť k doznání byli oba 

nuceni násilím.371 

                                                           
369 ABS, f. A 8, inv. j. 1110, Věra Hložková a spol., Protokol o výpovědi Václava Peška ze dne 28. 12. 

1963, str. 2-3. 
370 Rehabilitační spis Městského soudu v Praze, T 2/66, Usnesení ze dne 21. 3.1966, str. 1-2. 
371 Rehabilitační spis Městského soudu v Praze, T 2/66, Rozsudek ze dne 18. 4. 1966, str. 1. 
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8.3. Plk. Karel Lukas 

Karel Lukas se narodil 16. 2. 1897 v obci Brníčko u Zábřehu na Moravě v rodině 

místního hostinského, měl celkem 11 sourozenců. Vystudoval vyšší české gymnázium 

v Zábřehu, studila ukončil předčasně tzv. „válečnou maturitou“. V říjnu 2015 narukoval 

do rakousko-uherské armády, byl nasazen na východní frontu. V červnu 1916 padl do 

ruského zajetí, po bitvě u Zborova, v srpnu 1917 vstoupil do československých legií, 

následně působil ve Francii, po válce se vrátil domů. V armádě zůstal i po vzniku 

Československa, zúčastnil se bojů o Těšínsko, poté se stal instruktorem. V říjnu 1920 

nastoupil jako velitel čety na Slovensku, v roce 1925 se stal pobočníkem generála 

Josefa Šnejdárka. Po úspěšném završení studií X. ročníku pražské Válečné školy se 

vrátil na Slovensko, kde přezval funkci přednosty 2. oddělení štábu 11. pěší košické 

divize. O rok později přestoupil ke 3. oddělení  košického Zemského velitelství a byl 

povýšen do hodnosti majora generálního štábu. Následně se přemístil do Prahy, kde se 

stal poručníkem náčelníka Hlavního štábu, generála Ludvíka Krejčího. Po jeho boku se 

zúčastnil terénních průzkumů při budování stálého obranného opevnění republiky. 

V březnu 1936 nastoupil službu u organizační skupiny I. taktického oddělení Ředitelství 

opevňovacích prací. V listopadu 1938 byl jmenován styčným důstojníkem Ministerstva 

národní obrany u autonomní vlády Podkarpatské Rusi, působil v Chustu. Když bylo 

území Podkarpatské Rusi obsazeno Maďary, Karel Lukas zamířil zpět, nyní již do 

Protektorátu Čechy a Morava a zapojil se do odbojové činnosti v řadách Obrany národa. 

Zanedlouho se však vydal přes Polsko do Paříže a tam byl zařazen do funkce 

pomocníka československého vojenského atašé, plk. Václava Kaliny. V lednu 1940 byl 

pověřen funkcí přednosty vojenské kanceláře čs. velvyslanectví v Londýně. V této 

funkci organizoval nábory československých vojáků, byl vyslán jako pozorovatel 

k 8. britské armádě operující v severní Africe, kde byl zraněn. Následně se přemístil do 

Itálie. V roce 1944 se přes Egypt dostal opět do Velké Británie, byl jmenován 

vojenským a leteckým atašé v USA, jeho působnost se postupně rozšířila i na Kanadu. 

Dne 15. 12. 1944 byl povýšen na plukovníka generálního štábu. Před únorem 1948 se 

vrátil do Československa, dne 19. 4. 1948 však byl odeslán na zvláštní dovolenou ze 
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služebních důvodů. Ke konci listopadu 1948 jeho vojenská kariéra skončila, pro 

politickou nespolehlivost byl propuštěn z činné vojenské služby.372 

Plk. Karel Lukas byl zatčen dne 29. 3. 1949 ve věci spolupráce s Františkem Truhlářem 

a spol., byl vzat do vazby a umístěn ve vazební věznici KV StB Pankrác.373 

Zemřel ve vyšetřovací vazbě dne 19. 5. 1949. Téhož dne, kdy zemřel, byl sepsán zápis 

s jeho spoluvězněm Karlem Polaufem, který uvedl, že zemřelý užíval nějaké pilulky.374 

Záznam byl zřejmě sepsán ve snaze předstírat jako příčinu smrti otravu. 

Dle pitevního protokolu byl oficiální příčinou smrti Karla Lukase edém plic, byla 

u něho zjištěna roztroušená fibrosa v srdečním svalu. O možných známkách násilí se 

protokol nezmiňuje, byly popsány pouze modřiny na levé paži a levé kyčli. Protože bylo 

vysloveno podezření na otravu, měly být ponechány vzorky k chemickému vyšetření.375 

Je pochopitelné, že příslušníci Státní bezpečnosti se pokoušeli jakékoliv doklady 

o skutečné příčině smrti Karla Lukase zahladit a z písemností založených ve 

vyšetřovacím spise KV StB Praha tedy nevyplývá žádné podezření z toho, že by zemřel 

na následky týrání prováděného v průběhu jeho výslechů. 

Dne 1. 10. 1949 podalo Krajské velitelství státní bezpečnosti Praha ke Státní 

prokuratuře Praha trestní oznámení, dle kterého se plk. Karel Lukas měl dopustit 

zločinu velezrady podle zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické 

republiky. Zločinu se měl dopustit tím, že připravoval útěk generála Lišky a sám chtěl 

také uprchnout do zahraničí. Spolu s obviněným Františkem Truhlářem měl organizovat 

osoby s úmyslem změnit státní zřízení vojenskou mocí za pomoci ze zahraničí. Na 

pravidelných schůzkách v kavárně Repre měli dle trestního oznámení: 

1. „Provádět drobný a individuální teror na nižších vrstvách, hlavně na venkově. 

Především zaměřiti svoji pozornost k vedoucím osobám veřejného a politického 

života a to hlavně proti předsedům KSČ a MNV a dále proti jejím funkcionářům. 

Tento individuální teror chtěli prováděti nejprve zastrašováním, tj. zasílati 

                                                           
372 Stehlík, E.: Za službu vlasti smrt. Vznik, budování, rozvoj a zánik armády demokratického 

Československa na příkladu osudů generálmajora Karla Lukase (1897-1949). Olomouc, 2016. Disertační 

práce (Ph. D.). 
373 ABS, V 6387 MV, Zápis o zatčení. 
374 ABS, V 6387 MV, Zápis ze dne 19. 5. 1949. 
375 ABS, V 6387 MV, Pitevní protokol. 
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výhružné dopisy, hrozby s určitými lhůtami, později však chtěli přejít k použití 

drastičtějších prostředků. 

2. Provedení ozbrojeného povstání. Tento návrh byl prozatím pro materiální 

těžkosti – nedostatek zbraní a celkovou neinformovanost, prozatím zamítnut, než 

budou vytvořeny příznivé podmínky. 

3. Navázání spojení ze zahraničím. Tento úkol připadl plk. Lukasovi, který má 

mnoho známých mezi diplomaty západních mocností v ČSR a jejich 

prostřednictvím spojení může býti navázáno. Hovořilo se hlavně o popudu plk, 

Lukase o provedení nějaké vnitřní akce bez spojení se zahraničím že jest 

nemožné. Plk. Lukas tvrdil, že dle jeho informací bude problém našeho státu 

vyřešen válkou mezi západem a východem nejdříve v roce 1951 tj. než budou 

mocnosti západu k válce připraveny. Všichni se shodli, že pro začátek budou 

prováděti akce dle usneseného bodu 1. 

Tato usnesení byla závazná pro všechny přítomné a všichni se snažili o připravení 

podmínek státního převratu.376 

Za velmi negativní bylo považováno, že plk. Karel Lukas vlastnil motorové vozidlo 

značky Packard dovezené z USA, které spolu se svým dalším majetkem (západního 

původu) užíval při své protistátní činnosti. S pomocí vozidla značky Packard měl 

pomáhat při přípravě útěků do ciziny, měl s ním také vozit své společníky na schůzky. 

„Poněvadž se jednalo o automobil zn. USA, pomáhal mu tento v jeho protistátní 

činnosti, neboť získával tímto způsobem důvěru svých spolupracovníků, kteří mu byli 

oddáni. Svým osobním autem rovněž z povzdálí sledoval vůz, kterým prchal z lázní 

Houška generál Liška. V trestné činnosti pomáhalo plk. Lukasovi rovněž to, že vlastnil 

mimo uvedený automobil zn. Packard ještě větší množství originelních konservovaných 

zásob zn. USA, kterými hostil své spolupracovníky.“377 

Jako důkazy o trestné činnost byly označeny protokoly o jeho výpovědi a výpovědi 

spoluobviněných. Dle trestního oznámení se „doznal při plném vědomí a odpovědnosti, 

že organisoval osoby s úmyslem změniti zdejší státní řízení vojenskou mocí, za pomoci 

zahraničí. Dále rovněž přiznal, že jeho auto – zn. Packart bylo magnetem pro osoby 

protistátního smýšlení, které ho často zastavovaly při různých příležitostech a nabízely 

                                                           
376 ABS, V 6387 MV, Trestní oznámení, str. 3-4. 
377 Tamtéž, str. 5. 
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spolupráci. Dále tento přiznal, že jako bývalý plukovník armády nenáviděl politické 

uspořádání v tomto státě zvl. proto, že vedoucí postavení získal pracující lid pod 

vedením Komunistické strany Československa. …projevil se jako typický důstojník 

buržoasně demokratické republiky a vědomě chtěl přivoditi mocenský zvrat celostátního 

zřízení.“378 

K jeho smrti ve vyšetřovací vazbě byla v trestním oznámení zmíněna pouze údajná 

příčina – edém plic. 

Jak je zjevné z obsahu trestního oznámení, Státní bezpečnost velmi zajímal majetek 

plk. Karla Lukase. Dne 11. 10. 1949 bylo rozhodnuto o jeho konfiskaci, neboť jej měl 

plk. Karel Lukas používat pro protistátní činnost, ve které bylo spatřováno podezření ze 

spáchání zločinů velezrady podle § 1 odst. 1 písm. c), vyzvědačství podle § 5 odst. 1 

a ohrožení obrany republiky podle § 8 zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově 

demokratické republiky.379 

Již v roce 1951 došlo k prvnímu pokusu o prošetření okolností smrti Karla Lukase, při 

té příležitosti byla vyslechnuta bývalá zapisovatelka, Dagmar Marešová: „Druhý den 

přišel Slavík se zprávou, že Bělecký, krycím jménem Dorek,380při výslechu zabil 

plk. Karla Lukase. Turek se ptal, jaké z toho budou mít nepříjemnosti, ale Slavík 

odpověděl, že Dorek zůstane sedět na svém místě a že se to nějak udělá, že hlavní 

starost byla sehnat doktora, který by napsal, že se jedná o srdeční slabost. Vzpomínám 

si, že hovoru byl přítomen Souček, který se ptal, proč nám (5. oddělení) ho nedali, když 

to byl voják. Slavík prohlašoval, že byl ve výslužbě. Souček zas říkal, že to nevadí, že 

takové věci stejně dělají, na to mu Slavík vysvětlil pravou podstatu věci. Že totiž plk. 

Lukas měl byt plný cigaret, lihovin, krásně zařízený a že byl sám, proto že StB ani 

nenapadne, aby takového člověka dávali vojákům.“381 

                                                           
378 Tamtéž, str. 6. 
379 ABS, V 6387 MV, Výměr č.j. 27167/49-6-mov. 
380 Theodor Bělecký (1916-1987) od srpna 1948 přidělen k Oblastní úřadovně StB v Praze (předchůdce 

KV StB v Praze), nechvalně proslulý brutálním fyzickým a sexuálním násilím, které uplatňoval při 

výsleších, pro které byl již v červnu 1950 rozsudkem Vrchního vojenského soudu v Praze odsouzen k pěti 

letům trestu odnětí svobody těžkého žaláře, za násilí vůči Karlu Lukasovi však potrestán nebyl. Blíže viz 

Bártová M.: Theodor Bělecký – jeden z vyšetřovatelů Státní bezpečnosti 50. let, in Sborník ABS, 

11/2013, Praha 2013, str. 76 a násl. 
381 Stehlík, E.: Za službu vlasti smrt. Vznik, budování, rozvoj a zánik armády demokratického 

Československa na příkladu osudů generálmajora Karla Lukase (1897-1949). Olomouc, 2016. Disertační 

práce (Ph.D.), str. 262. 
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Případ byl opět prošetřován v roce 1968, a to z podnětu MUDr. Otto Lukase, bratra 

Karla Lukase, který neuvěřil oficiální příčině smrti jeho bratra. „Můj bratr plk. gšt. 

Karel Lukas byl muž skálopevného zdraví, lyžařský závodník, vytrvalý tenista, závodník 

pro koňské dostihové překážky a vytrvalý všestranný sportovec. Asi deset dnů před 

zatčením se vrátil z lyžařských túr ve Vysokých Tatrách v plné kondici. Ve své ordinaci 

jsem ho asi týden před zatčením podrobil rtg. prohlídce srdce a plic, a to proti jeho vůli, 

neboť to považoval za zbytečné. Nález byl normální, rovněž tak nález fyzikální hrudní 

a břišní. Pokud se v protokolu mluví o roztroušené fibroze srdečního svalu, běží 

o změny celkem běžné u lidí kolem 50. let.“382 

Dle závěrů Hlavní vojenské prokuratury bylo při tomto prověření případu zjištěno, že 

„Vyšetřování prováděl tehdejší KV StB Praha. Vyšetřujícím referentem byl vrchní 

strážmistr Theodor Bělecký, náčelníkem vyšetřovacího oddělení npor. SNB Josef Volf. 

Jednotliví příslušníci MV, kteří mohli být o případu informováni, byli vyslechnuti, 

přičemž shodně uvedli, že náhlá smrt plk. Lukase byla sice pro ně překvapením, 

nicméně byla považována za přirozenou. V této souvislosti se odvolávali na výsledek 

pitvy, podle níž mělo jít o náhlé selhání srdce. Vyšetřující referent Bělěcký rozhodně 

popřel, že by smrt plk. Lukase byla v nějaké souvislosti s jeho jednáním… vyšetřování 

potvrdilo, že výpovědi některých civilních svědků o nelidském zacházení s plk. Lukasem 

před jeho smrtí mají své opodstatnění. Na druhé straně však nebylo spolehlivě 

dokázáno, že toto zacházení bylo v příčinné souvislosti s úmrtím plk. Lukase. Zjištěné 

jednání nemůže být posuzováno jako vražda, v krajním případě jde o zabití ve smyslu 

§ 419 bývalého vojenského trestního zákona. Trestnost takového činu ovšem uplynutím 

promlčecí lhůty zanikla. Za tohoto stavu byla nucena Vojenská obvodová prokura 

v Praze věc odložit.“383 

Skutečná příčina smrti Karla Lukase je naprosto zřejmá ze svědectví Leopolda Hajíčka, 

který viděl plk. Lukase po jeho přinesení na celu. „Prvním nejhorším dojmem působily 

po svlečení ponožek nohy. Obě bez formy, silně nateklé, sloupovité, stejného objemu jak 

v kotníku, tak i v kolenu. Od chodidel až po kolena byly nohy pokryty podlitinami 

a staré zranění z války bylo otevřené. Nejhůře byla postižena chodidla, nesoucí stopy 

systematického pokládání úderů, a to jak podél, tak i napříč. Většina prstů měla strhané 

nehty a na jejich místě bylo vidět živé maso. Stejné stopy po bití obuškem nesl i celý 
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povrch těla až po krk. V krajině žaludku byly jasně patrné kruhové podlitiny způsobené 

pravděpodobně bodáním obušku a na dvou nebo třech místech byla pokožka dokonce 

protržena. Tyto otevřené rány silně krvácely. V obličeji byly od úderů pěstí rozbity rty 

a okolí očí. Příčný pruh od obušku probíhal též přes pravý spánek a ve vlasech na 

temeni zcela otevřená rána způsobená pravděpodobně nějakým tupým předmětem.“384 

Je naprosto vyloučené, aby při pitvě nebyly takové známky na těle zemřelého nalezeny, 

přesto však pitevní protokol o takových zranění neobsahuje ani zmínku. 

Theodor Bělecký zemřel v roce 1987,385 tedy po roce 1989 ho již nebylo možné pro 

násilné jednání vůči Karlu Lukasovi postihnout. Dále bylo také přezkoumáváno, do jaké 

míry zavinil smrt Karla Lukase tehdejší ředitel Vazební věznice StB, Václav Pešek, 

avšak ani trestní řízení vedené proti Václavu Peškovi v letech 1997 až 1998 neskončilo 

jeho odsouzením,386 smrt Karla Lukase tedy zůstala nepotrestána. 

Na závěr lze dodat, že Karel Lukas byl v srpnu 1990 in memoriam povýšen do hodnosti 

generálmajora a následně v roce 1992 vyznamenán Řádem M. R. Štefánika III. třídy. 

Dne 9. 5. 1990 mu bylo opět navráceno čestné občanství města Zábřeh, které mu bylo 

odebráno v dubnu 1950.387 

                                                           
384 Tamtéž, str. 260. 
385 Bártová, M.: Theodor Bělecký – jeden z vyšetřovatelů Státní bezpečnosti 50. let, in Sborník ABS, 

11/2013, Praha 2013, str. 76 a násl.  
386 Viz kapitola zabývající se osobou Václava Peška. 
387 Stehlík, E.: Za službu vlasti smrt. Vznik, budování, rozvoj a zánik armády demokratického 

Československa na příkladu osudů generálmajora Karla Lukase (1897-1949). Olomouc, 2016. Disertační 
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9. Revize a Rehabilitace 

9.1. Pokusy o revize a rehabilitace obětí politických procesů před rokem 1989 

V průběhu doby, prakticky vzápětí po ukončení prvních politických procesů, se 

vyskytovaly ze strany osob postižených nezákonnými postupy v různé míře snahy 

o rehabilitaci obětí těchto procesů a o revizi odsuzujících rozsudků. 

Například již v roce 1951 byly vojenskou prokuraturou prošetřovány závažné případy 

užití násilí ve vyšetřovacích vazbách StB, včetně případu plk. Karla Lukase (blíže viz 

kapitola Plk. Karel Lukas). 

Rok 1953 bývá i s ohledem na smrt Stalina a Gottwalda považován za konec 

zakladatelského období komunistického režimu. V této době již hlavní vlna politických 

procesů ustupovala a čím dál častěji se ozývaly hlasy volající po přezkoumání 

politických procesů. 

Na základě usnesení vlády bylo tajným rozkazem ministra národní bezpečnosti č. 58 ze 

dne 7. 4. 1953 zřízeno inspekční oddělení ministra národní bezpečnosti, jehož úkolem 

bylo „prověřovat plnění rozkazů ministra národní bezpečnosti, dodržování státní 

disciplíny a zachování zákonnosti v aparátu národní bezpečnosti“.388 

Po sloučení ministerstva národní bezpečnosti s ministerstvem vnitra v září 1953 bylo 

inspekční oddělení ministerstva národní bezpečnosti přejmenováno na inspekční 

oddělení ministerstva vnitra, reálně však nedošlo k podstatným změnám v jeho 

fungování.389 

Předmětem činnosti inspekce byla kontrola dodržování zákonů, nařízení ministra, 

stranických a vládních usnesení, kontrola materiálně-technického zabezpečení a 

vyšetřování trestné činnosti páchané příslušníky MNB, později MV. Ve druhé polovině 

50. let přibývalo řešení podnětů a stížností občanů a prošetřování nezákonné činnosti 

příslušníků bezpečnostního aparátu v počátcích 50. let.390 
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V letech 1953-1954 byly komunistickým a státním institucím doručovány stížnosti obětí 

politických procesů a jejich příbuzných, kteří se dožadovali obnovy trestního řízení, 

revize rozsudku, odvolávali svá doznání vynucená násilím.391 

Koncem roku 1953 vedení KSČ již vědělo o žalobě proti L. Berijovi, který byl obviněn 

z hrubého porušování zákonnosti v Sovětském svazu, v dubnu a červnu získali od 

Chruščova další informace o Stalinových a Berijových zločinech, v říjnu 1954 se 

dozvěděli o rehabilitacích v Maďarsku a Polsku.392 

Přesto však vedení KSČ na stížnosti nereagovalo, nejvýš odpovědnost přesouvalo na 

Státní bezpečnost. 

První myšlenky o přehodnocení politických procesů se ve vedení KSČ objevily v roce 

1954. 

Dne 10. 1. 1955 byla politickým byrem ÚV KSČ ustanovena komise pro přezkoumání 

a překontrolování některých soudních případů z roku 1948 z hlediska výše trestů 

u odsouzených za protistátní činnost. Vznik komise inicioval Rudolf Barák, který stanul 

v jejím čele, důvodem byla upozornění sovětských poradců, že se v československých 

procesech vynášely příliš vysoké tresty, v některých případech byla za problematická 

považována i rozhodnutí o vině.393 Podle vůdčí osoby komise se vžilo její označení – 

Barákova komise. 

Jak již název oficiální komise napovídá, měla posuzovat pouze přiměřenost výše trestu. 

Z rozhodnutí komunistického vedení byly jednotlivé případy řešeny formou stížnosti 

pro porušení zákona a obnovy procesu, ve výjimečných případech udělením milosti. 

Záměrem takového postupu bylo zřejmě vzbudit dojem zákonnosti a soudně ji uzavřít, 

neboť forma revize udělením milosti mohla připouštět možnosti pochyb a iniciovat další 

rehabilitace.394 

Komunistickou stranou sestavená komise, která se skládala z pracovníků stranického 

aparátu, rozhodovala o tom, které případy budou zrevidovány. Účast justičních složek 
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měla činit dojem legálnosti postupu, soudy projednávaly revize v neveřejných 

zasedáních, bez účasti obžalovaných, kterým byl výsledek sdělen písemně.395 

Předmětem zájmu Barákovy komise se staly zejména procesy s vysokými 

komunistickými funkcionáři. Nutno dodat, že Rudolf Barák byl ministrem vnitra od září 

1953, tedy ještě v období, kdy některé politické procesy stále probíhaly a byl to on, kdo 

za ně byl z titulu své funkce spoluzodpovědný. 

Členy komise A byli K. Innemann (sekretář), J. Litera (za MS), z dalších členů komise, 

Karel Košťál (za MV), náměstek Rudolfa Baráka, byl dříve vyšetřovatelem a zástupcem 

náčelníka správy vyšetřování, přímo se účastnil výroby politických procesů. Emil Švach 

jako náměstek generálního prokurátora zastupoval žalobu v politických procesech.396  

Vlastní vyšetřování neprováděla tato komise, ale její čtyři pracovní skupiny. Každá se 

skládala ze zástupce sekretariátu ÚV KSČ, prokurátora a zástupce MV. Všichni 

pracovníci MV a MS byli v první polovině 50. let činní jako vyšetřovatelé 

a prokurátoři.397 

V dubnu 1956 byla ustanovena tzv. komise „C“ vedená opět Rudolfem Barákem, která 

se měla zabývat procesem s Rudolfem Slánským a spol.398 

V té době se již dokonce projevila snaha, aby se nezákonnosti, ke kterým v politických 

případech došlo, nemohly opakovat. V roce 1956 byl přijat zákon č. 64/1956 Sb., 

o trestním řízení soudním. Nový trestní řád spolu s jednacím řádem prokuratury 

reagoval na odhalené nezákonnosti v politických procesech a měl vzniku dalších 

nezákonnosti zabránit. Na rozdíl od předchozího procesního předpisu v úvodních 

ustanoveních zakotvil základní zásady trestního řízení, včetně presumpce neviny, práva 

obviněného na obhajobu, zásadu objektivní pravdy, zásadu legality, zásadu obžalovací, 

zásadu veřejnosti, ústnosti a bezprostřednosti vedení soudního řízení a zásadu volného 

hodnocení důkazů. Zákonný průběh trestního řízení měla také zajistit nezávislost 

soudců, přímá účast lidu na rozhodování a senátního rozhodování. Rovněž byl zřízen 
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institut vyšetřovatelů prokuratury, rozšířena práva na obhajobu v přípravném řízení 

a definovány podmínky pro zahájení trestního stíhání.399 

Snaha zabránit do budoucna obdobným nezákonnostem se promítla v nově přijaté 

trestněprávní legislativě. Zákonem č. 63/1956 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní 

zákon, měly být napraveny největší nedostatky trestního zákona z roku 1950. Byly 

pozměněny zejména podmínky a okolnosti ukládání trestů. Došlo k posílení „výchovné 

role“ a výraznější „individualizace trestu“. Došlo ke zmírnění sankcí, byly rozšířeny 

možnosti pro uložení podmíněných trestů odnětí svobody či upuštění od potrestání. 

Doživotní trest odnětí svobody byl změněn na trest odnětí svobody v trvání 25 let 

a nově mohl být uložen v případech, kdy byl dříve ukládán výlučně trest smrti.400 

Výsledek práce komise byl Rudolfem Barákem ÚV KSČ předložen dne 25. 10. 1957 se 

závěrem, že celkem bylo podáno 6678 žádostí o revizi, prokurátor podal 211 návrhů. 

Všechny komise, které revizi prováděly (stranické i nestranické), projednaly 6978 

případů, z toho pouze ve 263 případech bylo navrženo nové soudní řízení. Soudy 

prohlásily 50 rozsudků za zcela neodůvodněné a u 213 osob uznaly vynesené tresty za 

neúměrně vysoké.401 

V listopadu 1957 politické byro ÚVKSČ rozhodlo o tom, že prověřování politických 

procesů bude považováno za ukončené a další případy ponechalo k posouzení orgánů 

justice a ministerstva vnitra.402 

O žádostech o rehabilitace měly rozhodovat soudy, které spolu s prokuraturou však 

žádaly o podklady ministerstvo vnitra, kde se jimi zabývala inspekce. Rozhodování 

soudů tedy podstatně ovlivnila činnost ministerstva vnitra. Zároveň všechny orgány 

byly podřízeny komunistickému vedení. V případě zjištění porušení zákona 

doporučovala inspekce soudům podmíněné propuštění či udělení milosti prezidenta 

republiky, jen zcela výjimečně byla navrhována obnova řízení.403 

Inspekční oddělení MV se žádostmi občanů o prošetření nezákonných postupů zabývalo 

i po skončení činnosti Barákovy komise. V letech 1953-1962 řešilo přes 600 případů. 

U 90 z nich zjistilo porušení zákona a doporučilo udělení milosti, přerušení trestu, 
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případně obnovu řízení, Generální prokuratura však k revizi povolila pouze část z těchto 

doporučených případů.404 

I přesto, že komunistické vedení se revizemi procesů nadále odmítlo zabývat, vlivem 

veřejného mínění i mezinárodní situace bylo hledáno vhodné řešení. Při projednávání 

amnestie při volbě prezidenta Antonína Novotného v listopadu 1957 z navrhovaného 

počtu amnestovaných osob 3102 politické byro počet rozšířilo na 4811 osob, jednalo se 

však převážně o kriminální vězně. Z politických obětí se amnestie vztahovala na ty, 

kterým do konce trestu zbývalo méně než půl roku.405 

Nejvíce politických vězňů bylo propuštěno na amnestii k 9. 5. 1960, po následných 

amnestiích v letech 1962 a 1965 zůstalo ve výkonu trestu již jen několik osob.406 

Do roku 1963 prováděli revizi politických procesů lidé, kteří je sami vytvářeli.407 Již tím 

byl výsledek přehodnocení dopředu limitován. Většina členů komunistického vedení, 

pracovníků bezpečnosti i justice, kteří se na procesech podíleli, zůstávala ve 

významných funkcích. Z jejich strany tedy scházela vůle po nápravě křivd, naopak cítili 

ohrožení své pozice. Při jím vnucené revizi využívali různé záminky a kladli překážky, 

aby ke skutečnému pojmenování nezákonných postupů a k dovození odpovědnosti 

konkrétních osob nedošlo. 

Rozkazem ministra vnitra Lubomíra Štrougala č. 46 byl k 1. 1. 1963 zřízen kontrolně 

inspekční odbor ministerstva vnitra, což měl být jednotný a centrální kontrolní orgán, 

rozrostl se na 67 pracovníků.408 

Následně došlo ke změně názvu na inspekci ministerstva vnitra. Kontrolou operativní 

práce příslušníků MV, prověrkami jednotlivých případů podle požadavků Generální 

prokuratury a Nejvyššího soudu a prověrkami stížností obviněných a odsouzených na 

nesprávný postup Bezpečnosti se zabývalo první oddělení. Druhé oddělení mělo na 

starost kontrolu služeb v MV, hospodaření, materiální prostředky a finanční záležitosti, 
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třetí oddělení vyšetřovalo trestnou činnost páchanou příslušníky MV, čtvrté vyřizovalo 

stížnosti občanů i stranických orgánů a organizací.409 

Komunistické vedení stále drželo ochrannou ruku nad výrobci politických procesů, 

potrestáni byli jen výjimečně. Nedošlo k úplné a všeobecné rehabilitaci, pochybení se 

přiznávala pouze ve vybraných případech. 

Komunisté se nesnažili o napravení nezákonností, ale o to, aby zabránili větší veřejné 

pozornosti této problematice. Postupem času se však oběti politických procesů stále 

hlasitěji dovolávaly rehabilitací, okruh občanů, kteří se o průběhu procesů dozvídali, se 

rozšiřoval, přesto však komunistické vedení rozšíření revizí stále odmítalo.410 

Další vlnu revize ovlivnila nejen další vlna odhalování Stalinových zločinů 

v Sovětském svazu, ale také události vnitrostátní. Na počátku roku 1962 byl zatčen 

a následně odsouzen Rudolf Barák, takže vedení KSČ mohlo označit viníka, aniž by 

ohrožovalo vlastní pozice.411 

Vznikla další komise, v jejím čele stanul Drahomír Kolder, tajemník ÚV KSČ, podle 

něho byla tedy komise nazývána Kolderova komise. Dalšími členy byli A. Dubček, 

P. Hron, J. Lenárt, P. Majling, V. Prchlík, L. Štrougal, B. Laštovička, H. Leflerová, 

V. Škoda a M. Mamula. K jejímu jednání byli pravidelně přizváni i K. Innemann 

a zapisovatelka M. Kunštátová – bývalí členové Barákovy komise.412 

Prošetření měly provést Generální prokuratura a Nejvyšší soud, se zaměřením, zda byly 

soudní procesy zákonné, jakým způsobem bylo prováděno vyšetřování případů 

a posoudit správnost vynesených rozsudků. Výsledky vyšetřování mělo zhodnotit 

kolegium Generální prokuratury (ve složení Bartušek, Ozima, Švach, David Samek, 

Dlouhý) a členové prezidia Nejvyššího soudu (Urválek, Stýblo, Flajzar a Pastorek).413 

Ve vedení KSČ však stále převažovali ti, kdo se na politických procesech podíleli, 

záměrem bylo opět pouze přehodnocení uložených trestů, nikoliv kompletní 

rehabilitace. I v orgánech rozhodujících o konkrétních případech zasedaly osoby, které 
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patřily k aktivním aktérům politických procesů – Švach, David, Urválek, Flejzar, Stýblo 

aj.414 

Kolderova komise byla povinna předkládat své závěry nejprve Antonínu Novotnému 

a s jeho souhlasem stranickému orgánu. Novotný zvláště odmítal návrhy na rehabilitaci 

dřívějších vedoucích komunistických funkcionářů, stejné stanovisko zastávala většina 

politického byra ÚV KSČ, někteří členové Kolderovy komise a jejích pracovních 

skupin. V Kolderově komisi a v pracovních skupinách již však měli převahu členové, 

kteří nebyli spjati s výrobou procesů a zjištění o vyšetřovacích metodách a inscenování 

procesů je šokovala.415 

Kolderova komise prosadila, že z justice odešlo asi 20 osob, od bezpečnosti 50 osob, 

později dalších 120 osob, které patřily mezi nejaktivnější postavy mechanizmu na 

výrobu procesů. O zásadních trestech pro aktéry politických procesů však mluvit nelze. 

Prokurátor Urválek se stal ředitelem Výzkumného ústavu ministerstva spravedlnosti, 

soudce Stýblo byl zaměstnán jako právník na ministerstvu vnitra, bývalý vyšetřovatel 

Doubek byl předčasně propuštěn z výkonu trestu a následně pracoval ve státní cestovní 

kanceláři, vyšetřovatel Prchal se po odpykání trestu stal referentem pro zvláštní úkoly 

ve vývozní společnosti.416 

Kolderova komise se zabývala opět pouze procesy s komunistickými funkcionáři, 

desetitisíců obětí se revize vůbec nedotkla, nicméně alespoň oficiálně přiznala 

nezákonné postupy bezpečnosti. Zveřejněná podoba závěrečné zprávy komise vyvolala 

ohlas na veřejnosti, následovala vlna stížností adresovaných prokuraturám, ministerstvu 

vnitra a dalším institucím.417 

Dne 22. 6. 1963 byla ustavena komise zvaná „Barnabitská“ – (zasedala v budově 

bývalého kláštera barnabitek na Pražském hradě). Tato komise měla vyšetřit obvinění 

z „buržoazního nacionalismu“ týkající se Gustáva Husáka, Ladislava Novomeského 

a spol., neboť obvinění v této kauze se nesmířili se závěry Kolderovy komise a trvali na 
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přešetření. Zcela v rozporu s původním očekáváním komise ve dnech 18. - 19. 12. 1963 

předložila zprávu, která obvinění Husáka a spol. zrušila.418 

V roce 1963 se zvýšil počet žádostí o přezkoumání zákonného postupu při politických 

procesech, proto byla k 7. 6. 1963 rozkazem ministra vnitra při inspekčním odboru 

zřízena komise, která měla spolupracovat s justičními orgány při prošetřování případů 

z let 1949 -1954. Komise byla složena z pracovníků inspekce, vojenské kontrarozvědky, 

správy vyšetřování vyšetřovacích odborů krajských správ a operativních součástí 

centrály ministerstva vnitra, v době ustanovení u ní pracovalo 22 osob. Za dobu činnosti 

komise do konce roku 1965 obdržela 529 žádostí o prošetření, které se týkaly více než 

1500 osob (z tohoto počtu 100 vůbec nebylo šetřeno, další případy byly postoupeny 

jiným orgánům a téměř polovinu zbylých žádostí komise doporučila zamítnout).419 

Následně žádosti o přešetření politických procesů řešila správa vyšetřován ministerstva 

vnitra, která se zabývala 120 případy. Souběžně stížnosti prošetřovala i inspekce 

ministerstva vnitra.420 

Pokud je pod pojmem rehabilitace rozuměna navrácení občanské cti a trestní 

bezúhonnosti,421 nutno konstatovat, že až do roku 1968 lze sotva mluvit o nápravě 

v takovém slova smyslu. Pokusy o přezkoumání nezákonných postupů lze snad označit 

jako revize (kontrolu, přezkoumání). 

V souvislosti s blížícím se Pražským jarem od ledna 1968 opět stoupl počet stížností 

občanů na nezákonnosti v padesátých letech a žádostí o prošetření politických 

případů.422 

Důsledná rehabilitace byla jedním z významných cílů reformy roku 1968. V průběhu 

března až června 1968 denní tisk pravidelně přinášel nové informace o procesech, 

zveřejňoval svědectví a výpovědi o průběhu vyšetřování, o poměrech ve věznicích 

i pracovních táborech. Oběti požadující satisfakci založili organizaci K-231.  
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V dubnu 1968 ÚV KSČ rozhodl o ustavení rehabilitační komise. V jejím čele stanul Jan 

Piller, dlouholetý stranický funkcionář. Odbornou pracovní skupinu, která vypracovala 

závěrečnou zprávu, tvořili představitelé reformního proudu.423 

Členy komise byli historici, ekonomové, politologové a právníci – Marie Sedláková, 

Marie Míková, Oldřich Rákosník, Milan Hladký, František Krajčír, Jindřich Uher, Jiří 

Rypel, Leopold Hoffman, Jaroslav Frýbert, Štefan Infertn a Karel Kaplan.424  

Po svém vzniku probíhala práce komise hladce, její činnost však byla ovlivněna vpádem 

vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. 8. 1968. Mezi členy komise se 

zvětšovaly názorové rozdíly, panovaly rozpory v tom, jaké údaje lze předložit široké 

veřejnosti a jaké pouze členům KSČ. Při projednávání závěrečné zprávy v polovině 

února 1969 její první variantu většina členů odmítla podepsat s odůvodněním, že není 

pojata třídně, je antisovětská a antisocialistická, nebyl zájem zveřejnit plné znění. 

Nakonec byla zpráva zkrácena a některé ostré pasáže byly přepracovány. 20. března 

1969 Jan Piller předal upravenou zprávu Alexandru Dubčekovi, v čele KSČ ho však 

vystřídal Gustáv Husák a počátkem května 1969 předsednictvo ÚV KSČ zprávu 

odmítlo.425 

V červnu 1968 byl přijat zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci. Přehodnocení 

procesů měly dle tohoto zákona provádět zvláštní rehabilitační útvary Generální 

a krajských prokuratur a tříčlenné rehabilitační senáty krajských soudu a pětičlenné 

senáty Nejvyššího soudu. Členy těchto orgánů nesměli být ti lidé, kteří se tehdy 

účastnili prověřovaných případů. Justice mohla poprvé bez ingerence KSČ či 

bezpečnosti posuzovat oprávněnost stížností na nezákonné postupy.426 

Za účelem objasnění příčin deformací a nezákonností v trestním řízení se zaměřením na 

činnost prokuratury a vyhodnocení podílu prokuratury na zjištěných nezákonnostech 

a odpovědnosti jednotlivých pracovníků prokuratury byly, příkazem generálního 

prokurátora ČSSR Miloše Čeřovského č. 41 ze dne 12. 2. 1969 při Generální 

prokuratuře zřízeny dvě dokumentační komise (pro území České socialistické republiky 

                                                           
423 Bárta, M.: Inspekce ministra vnitra v letech 1953-1989, Výběr dokumentů, Praha, 2009, str. 19. 
424 Vorel, J.: Postavení a role rehabilitačních komisí ÚV KSČ, in: Vorel, J., Šimánková, A. a kol.: 

Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, díl I. Praha, 2003, str. 170. 
425 Tamtéž, str. 171. 
426 Bárta, M.: Inspekce ministra vnitra v letech 1953-1989, Výběr dokumentů, Praha 2009, str. 19. 
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a také pro území Slovenské socialistické republiky). Vedoucím dokumentační skupiny 

byl JUDr. Karel Bayer, prokurátor Generální prokuratury.427 

Bayerova komise ve své zprávě popsala zjištěné nezákonnosti při činnosti Státní 

prokuratury, přičemž hlavní odpovědnost za takovou praxi shledala u vedoucích 

pracovníků Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra a stranických orgánů, kteří 

tehdy měli rozhodující vliv a zájem na vytvoření kabinetní justice.428 

V důsledku Pražského jara byli aktéři politických procesů odvoláváni ze svých funkcí, 

docházelo i k sebevraždám osob, které cítily odpovědnost za procesy. Rehabilitační 

senáty jednaly také o určení osob odpovědných za nezákonné postupy. Předmětem 

rehabilitace se staly rovněž procesy politicky závažné a do té doby nedotknutelné, jako 

procesy s generálem Píkou, Prokopem Drtinou, případ Žingor a spol. proces s Miladou 

Horákovou a jiné. Rehabilitační proces byl úplně zastaven až nástupem Gustáva 

Husáka.429 

Již v prosinci 1968 však dle rozkazu ministra vnitra Jana Pelnáře č. 71 bylo zakázáno 

půjčovat prokuratuře všechny materiály, povoloval poskytnout pouze vyšetřovací spisy. 

Ministerstvo také již odmítalo opatřovat svědecké výpovědi vyšetřovatelů z 50. let. 

O rehabilitaci požádalo kolem 18.000 postižených, tj. odhadovaná pětina obětí 

politických procesů. Do jara 1970 z nich bylo rehabilitováno 3.500.430 

V dubnu 1971 byla ustanovena komise, v jejímž čele stanul Josef Kempný, jehož 

komise se přiklonila k závěrům Kolderovy komise. V květnu téhož roku plénum ÚV 

KSČ stanovilo míru odpovědnosti některých funkcionářů za nezákonné procesy 

a distancovalo se od nich, čímž měly být rehabilitace ukončeny. I nadále však byly 

inspekci ministerstva vnitra doručovány žádosti o revize.431 

Pro hodnocení nezákonných postupů v různých obdobích během komunistické nadvlády 

je charakteristické, že příčiny byly, zejména při prvních pokusech o revize, shledávány 

                                                           
427 Vorel, J.: Dokumentace vzniku a příčin nezákonností v činnosti čs. prokuratury, in: Vorel, J., 

Šimánková, A. a kol.: Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, díl I. Praha, 2003, str. 

58. 
428 Dokumentace vzniku a příčin nezákonností v činnosti čs. prokuratury (zpráva tzv. Bayerovy komise), 

in:  Vorel, J., Šimánková, A. a kol.: Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, díl I. 

Praha, 2003,  str. 99. 
429 Kaplan, K.: Nekrvavá revoluce, Praha, 1993, str. 392-393. 
430 Tamtéž, str. 385. 
431 Bárta, M.: Inspekce ministra vnitra v letech 1953-1989, Výběr dokumentů, Praha, 2009, str. 20. 
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v zástupných problémech. Zároveň však skutková zjištění byla již od prvních 

přezkoumávání postupů velmi konkrétní a s ohledem na nejmenší časový odstup zřejmě 

nejpřesnější, mají tedy dodnes cennou důkazní hodnotu o průběhu politických procesů. 

Závěry komisí z průběhu doby nadvlády komunistického režimu jsou poznamenány 

okolnostmi doby svého vzniku i tím, že byly vypracovány výkonným orgánem stále 

komunistického státu. Těžko lze tedy očekávat, že by příčiny byly zjištěny v samotném 

charakteru státního zřízení, pokud stále přetrvával, sotva bylo možné konstatovat, že 

sovětští poradci neměli pouze poradní funkci, pokud i v té době bylo Československo 

nadále satelitem Sovětského svazu a sovětští poradci byli do Československa stále 

vysíláni. Prakticky všechny zprávy přezkumných komisí jsou poznamenány 

ideologickým pohledem, vždy bylo stále uplatňováno třídní hledisko. 

Ani výsledky komisí z období Pražského jara se od komunistické ideologie nedokázaly 

oprostit, byť se v nich komunistické teorie projevily v menší míře. 
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9.2. Rehabilitace obětí zločinů komunizmu a trestní postih pachatelů zločinů 

komunizmu po roce 1989 

Oběti politických procesů se měly dočkat plné rehabilitace až po listopadu 1989. 

Systémovou změnu státního zřízení proklamoval ústavní zákon č. 135/1989 Sb., kterým 

byl vypuštěn článek 4 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava československé 

socialistické republiky, který konstatoval vedoucí úlohu Komunistické strany 

Československa ve společnosti i ve státě. 

Velmi stručný zákon č. 480/1991 Sb., o době nesvobody, v ustanovení § 1 prohlásil, že 

komunistický režim v letech 1948 až 1989 porušoval lidská práva i své vlastní zákony. 

Zároveň v ustanovení § 2 stanovil, že právní akty z té doby zůstávají v platnosti, pokud 

je nezruší speciální zákon. 

Nezákonnost komunistického režimu deklaroval ve své preambuli následně také zákon 

č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu: 

„Vědom si povinnosti svobodně zvoleného parlamentu vyrovnat se s komunistickým 

režimem, Parlament konstatuje, že Komunistická strana Československa, její vedení 

i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948 - 1989, a to zejména 

za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování 

lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny 

a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího tržního 

hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, 

zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, 

bezohledným ničením přírody, a prohlašuje, že ve své další činnosti bude vycházet 

z tohoto zákona.“ 

Praktický dopad na postih viníků nezákonných procesů mělo mít ustanovení § 5 zákona 

o protiprávnosti komunistického režimu, podle kterého se do promlčecí doby trestných 

činů se nezapočítává doba od 25. 2. 1948 do 29. 12. 1989, pokud z politických důvodů 

neslučitelných se základními zásadami právního řádu demokratického státu nedošlo 

k pravomocnému odsouzení nebo zproštění obžaloby. 

Soulad zákona s ústavním pořádkem konstatoval na základě ústavní stížnosti nález 

Ústavního soudu ČR Pl. ÚS 19/93, který rovněž zásadním způsobem definoval 
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kontinuitu právního systému, respektive hodnotovou diskontinuitu s komunistickým 

právem. 

Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, se měl spolu se zákonem č. 87/1991 Sb., 

o mimosoudní rehabilitaci (jehož cílem bylo zmírnění některých majetkových křivd), 

stát základem pro vyrovnání se s nezákonnými praktikami minulého režimu. 

Cílem tohoto zákona bylo podle úvodního ustanovení § 1 „zrušit odsuzující soudní 

rozhodnutí za činy, které v rozporu s principy demokratické společnosti respektující 

občanská politická práva a svobody zaručené ústavou a vyjádřené v mezinárodních 

dokumentech a mezinárodních právních normách zákon označoval za trestné, umožnit 

rychlé přezkoumání případů osob takto protiprávně odsouzených v důsledku porušování 

zákonnosti na úseku trestního řízení, odstranit nepřiměřené tvrdosti v používání 

represe, zabezpečit neprávem odsouzeným osobám společenskou rehabilitaci 

a přiměřené hmotné odškodnění a umožnit ze zjištěných nezákonností vyvodit důsledky 

proti osobám, které platné zákony vědomě nebo hrubě porušovaly“. 

Podle § 2 odst. 1 zákona o soudní rehabilitaci byla ze zákona zrušena pravomocná 

odsuzující soudní rozhodnutí vyhlášená v době od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990, týkající se 

skutků spáchaných po 5. 5. 1945 taxativně vyjmenovaných trestných činů. V těchto 

případech nedocházelo k přezkoumávání průběhu řízení a jeho výsledku, ale byla 

automaticky zrušena původní rozhodnutí, pokud se vztahovala na trestné činy uvedené 

ve výčtu. 

§ 2 odst. 2 zákona o soudní rehabilitaci upravoval problematiku zbytkových trestů. 

Vztahovala-li se rehabilitace podle odstavce 1 jen na některý z trestných činů, za něž 

byl uložen úhrnný nebo souhrnný trest, soud podle vzájemného poměru závažnosti 

stanovil přiměřený trest za trestné činy rehabilitací nedotčené. Jinak měl trestní stíhání 

zastavit.   

Podle zákona o soudních rehabilitacích mohlo být vedeno tzv. přezkumné řízení i o 

trestných činech výslovně neuvedených v § 2 odst. 1, zákon obsahoval v ustanovení § 4 

taxativní výčet, ve vztahu k jakým trestným činům takové řízení lze vést. Přezkumná 

řízení se však v tomto případě zahajovala pouze na návrh odsouzeného či jeho 

příbuzných nebo prokurátora, nikoliv z úřední povinnosti (§ 5). 
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Pokud již bylo původní rozhodnutí zrušeno a odsouzený obžaloby plně zproštěn, byla 

podle ustanovení § 20 zrušena také rozhodnutí odsuzující jej pro čin spáchaný během 

výkonu trestu odnětí svobody odpykávaného na podkladě zrušeného rozhodnutí nebo 

během výkonu vazby, která takovému rozhodnutí předcházela, nesmělo se však jednat 

o čin, který měl za následek smrt, těžkou újmu na zdraví nebo škodu velkého rozsahu. 

Ustanovení § 29 obsahovalo speciální úpravu promlčení: „vyjde-li v průběhu řízení 

podle tohoto zákona najevo, že jednání osob, které přivodily nezákonnosti napravované 

tímto zákonem, nebo k ní přispěly, zakládá podezření z trestného činu, jehož trestnost 

v den nabytí účinnosti tohoto zákona432 nezanikla promlčením, promlčecí doba takového 

činu neskončí před 1. lednem 1995“. 

Podle ustanovení § 30 měl generální prokurátor speciální oprávnění podat stížnost pro 

porušení zákona i v jiných věcech, než byly uvedeny v tomto zákoně, za podmínky, že 

k porušení zákona došlo z důvodů uvedených v § 1. 

Zákon o soudních rehabilitacích zároveň přiznal obětem nezákonných rozhodnutí nárok 

na odškodné. 

Tzv. zbytkové tresty, na které se zákon o soudních rehabilitacích nevztahoval, řešilo 

ustanovení § 11 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti 

komunismu, dle kterého soud na návrh zrušil takový trest, pokud se během řízení 

prokázalo, že jednání odsouzeného bylo vedeno úmyslem oslabit či narušit nebo jinak 

poškodit komunistickou totalitní moc v Československu anebo k tomu vytvořit 

podmínky.433 

Zákonem č. 327/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961, trestní zákon, bylo 

stanoveno, že uplynutím promlčecí doby nezaniká trestnost zločinů komunizmu („… 

jiných trestných činů spáchaných v době od 25. února 1948 do 29. prosince 1989, 

u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody činí nejméně deset let, pokud 

z politických důvodů neslučitelných se základními zásadami právního řádu 

demokratického státu nedošlo k pravomocnému odsouzení nebo zproštění obžaloby, 

a buď byly spáchány veřejnými činiteli anebo byly spáchány v souvislosti 

s pronásledováním jednotlivce nebo skupiny osob z důvodů politických, rasových či 

                                                           
432 Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, nabyl účinnosti dnem 1. července 1990. 
433 Nedvědický, K.: Právní řád po roce 1989 a historická paměť, in Securitas imperii č. 23 (02/2013), 

Praha, 2013, str. 61. 
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náboženských…“). Ve shodné podobě bylo ustanovení převzato pod § 35 písm. c) do 

zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, účinného od 1. 1. 2010. 

Práci pro StB a další vyjmenované formy aktivní spolupráce s režimem v období 

nesvobody postihoval zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé předpoklady 

pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské 

federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky (tzv. velký lustrační 

zákon) a zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon 

některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie 

České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky (tzv. malý 

lustrační zákon). Tyto zákony měly plošný dopad bez zjišťování konkrétního zavinění 

osob, kterých se zákony týkaly, sankce podle tohoto zákona neměly trestní charakter, 

ale znamenaly odepření možnosti uplatnění v konkrétních funkcích. 

Po listopadu 1989 byla tedy oficiálně deklarována protiprávnost komunistického 

režimu, byla zjednána náprava spočívající ve zrušení nezákonných rozhodnutí. Zároveň 

bylo třeba vyvodit důsledky z jednání osob, které platné zákony porušovaly, proto byla 

iniciována trestní řízení proti pachatelům zločinů komunizmu. 

Dle vyjádření ÚDV ke dni 23. 8. 2019 bylo za zločiny komunizmu tímto útvarem 

Policie ČR s celorepublikovou působností za celou dobu jeho existence stíháno celkem 

244 osob. Bylo podáno celkem 94 (z toho 22 opakovaných) obžalob na 133 osob. 

K nepodmíněnému trestu odnětí svobody bylo odsouzeno 11 osob, k podmíněnému 

trestu 33 osob, ve dvou případech bylo upuštěno od uložení souhrnného trestu. V řízení 

před soudem bylo trestní stíhání 8 osob zastaveno z důvodu amnestie, trestní stíhání 19 

osob bylo zastaveno z důvodu promlčení, meritorního rozhodnutí se nedožilo 16 osob, 

z jiných důvodů bylo zastaveno trestní stíhání 4 osob. V současné době je u Úřadu 

dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, služby kriminální policie a vyšetřování 

rozpracováno 66 trestních spisů.434 

Z tohoto celkového počtu se pouze jednotky případů týkaly zločinů, ke kterým mělo 

dojít při vyšetřování ve vazebních věznicích StB v období let 1948-1953. 

                                                           
434 Dle Sdělení Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, služby kriminální policie a 

vyšetřování, ze dne 23. 8 .2019, č. j. UDV-556-2/ČJ-2019-260011-OBČ. 
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Jak již bylo uvedeno, případ Václava Peška, o kterém pojednává jedna z předchozích 

kapitol, se před soud nedostal, došlo k zastavení trestního stíhání jmenovaného 

z důvodu promlčení již v přípravném řízení. Lze však zmínit případy týkající se 

obdobné problematiky, které před soudem projednány byly. 

Jeden z nejvyšších nepodmíněných trestů, a to ve výměře 5 let, byl uložen bývalému 

vyšetřovateli StB, Jaroslavu Danielovi, za trestné činy zneužití služební nebo úřední 

moci podle § 380, 381 písm. a), § 382 a trestný čin těžkého poškození na těle podle 

§ 434 písm. a), b), c) a § 436 zákona č. 19/1955 ř. z., Vojenského trestního zákona, za 

využití zákona č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého a § 5 

zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti 

němu.435 

Na rozdíl od Václava Peška, který byl obviněn také z trestného činu zabití podle § 419, 

§ 421 zákona č. 19/1955 ř. z., vojenského trestního zákona, tedy závažnějšího trestného 

činu, však bylo pravděpodobně trestní stíhání Jaroslava Daniela zahájeno před 31. 12. 

1994 (zahájením trestního stíhání se staví promlčecí doba - § 67 odst. 3 písm. a) zákona 

č. 140/1961 Sb., trestního zákona ve znění účinném v době projednání případu) 

a odsuzujícímu rozsudku tedy neunikl.436 

Obžaloba byla podána také proti Aloisi Grebeníčkovi, Ludvíku Hlavačkovi a Vladimíru 

Zavadilíkovi, kteří se měli dopouštět násilí vůči obviněným ve věznici StB v Uherském 

Hradišti, řízení však bylo nejprve vůči Aloisi Grebeníčkovi (po šesti letech od podání 

obžaloby) a následně vůči Ludvíku Hlavačkovi zastaveno, neboť oba v průběhu 

trestního řízení zemřeli.437 Vladimír Zavadilík však byl odsouzen pro trestný čin 

úmyslného ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve 

znění zákona č. 144/2001 Sb., k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou 

let.438 

K nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce dvou let byl odsouzen také Ladislav 

Mácha, který se podílel na umučení pátera Josefa Toufara z Čihošti. Jeho jednání bylo 

                                                           
435 Rozsudek Městského soudu v Brně sp. zn. 3T 181/95 dostupný na 

https://www.policie.cz/clanek/pravomocne-rozsudky.aspx. 
436 Datum zahájení trestního stíhání Jaroslava Daniela se nepodařilo zjistit, ze spisové značky 

odsuzujícího rozsudku je zřejmé, že obžaloba napadla v roce 1995, je tedy pouze odhadováno, že trestní 

stíhání bylo zahájeno dříve než v roce 1995. 
437 https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Greben%C3%AD%C4%8Dek. 
438 Rozsudek Okresního soudu v Uherském Hradišti sp. zn. 2T 354/2001  a rozsudek KS v Brně sp. zn. 42 

To 20/2002 dostupné na https://www.policie.cz/clanek/pravomocne-rozsudky.aspx. 

https://www.policie.cz/clanek/pravomocne-rozsudky.aspx
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Greben%C3%AD%C4%8Dek
https://www.policie.cz/clanek/pravomocne-rozsudky.aspx
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posouzeno jako trestný čin těžké poškození na těle podle § 341, § 434 písm. c), d) 

a trestný čin zneužití moci úřední a služební podle § 380, § 381 písm. a) zákona 

č. 19/1955 ř.z., vojenského trestního zákona.439 Je zajímavé, že Ladislav Mácha byl za 

zločiny komunizmu vzat do vazby již v roce 1968, avšak tehdy se mu vina 

neprokázala.440 

Odsuzující rozsudek byl vynesen také nad Vladimírem Špačkem, tehdejším referentem 

KV StB Pardubice, který byl pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele 

podle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. c) zákona č. 140/1961 Sb., odsouzen k trestu 

odnětí svobody v trvání dvou let, jehož výkon byl odložen na zkušební dobu v trvání 

čtyř let.441 

Pro srovnání je možné zmínit mediálně dobře známý případ Ludmily Brožové-

Polednové. Jmenovaná sice nebyla souzena přímo za zločiny, ke kterým mělo dojít při 

výkonu vazby u StB, nicméně byla jednou z mála osob, které po roce 1989 nastoupily 

výkon trestu odnětí svobody za zločiny komunizmu spáchané v prvních poúnorových 

letech, proto je její případ na tomto místě zmiňován. Ludmila Brožová-Polednová byla 

pro trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. a), g) trestního zákona č. 140/1961 

Sb., kterého se měla dopustit tím, že se v inscenovaném politickém procesu jako 

prokurátorka podílela na justiční vraždě JUDr. Milady Horákové, odsouzena 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Cesta k této konečné podobě rozsudku nebyla 

jednoduchá, neboť poté, co byla nejprve soudem prvního stupně odsouzena 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmi let, byl tento rozsudek Vrchním 

soudem v Praze zrušen z důvodu promlčení. K dovolání nejvyšší státní zástupkyně však 

bylo rozhodnutí Vrchního soudu v Praze zrušeno a Ludmila Brožová – Polednová byla 

odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šesti let.442 

                                                           
439 Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 3T 48/97 dostupný na 

https://www.policie.cz/clanek/pravomocne-rozsudky.aspx. 
440 Původně uložený pětiletý nepodmíněný trest odnětí svobody byl odvolacím soudem zmírněn na dva 

roky - https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zemrel-byvaly-vysetrovatel-statni-bezpecnosti-ktery-umucil-

k/r~e71110b6e8d111e8a0680cc47ab5f122/. 
441 Rozsudek Okresního soud v Pardubicích sp. zn. 3T 48/96 dostupný na 

https://www.policie.cz/clanek/pravomocne-rozsudky.aspx. - rozsudek je sice opatřen doložkou právní 

moci, ale nebylo zjištěno, zda ve věci proběhlo také dovolací řízení. 
442 https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vyjde-polednova-z-vezeni-rozhodne-amnestie-

komunistu/r~i:article:662250/?redirected=1556463508. 

https://www.policie.cz/clanek/pravomocne-rozsudky.aspx
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zemrel-byvaly-vysetrovatel-statni-bezpecnosti-ktery-umucil-k/r~e71110b6e8d111e8a0680cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zemrel-byvaly-vysetrovatel-statni-bezpecnosti-ktery-umucil-k/r~e71110b6e8d111e8a0680cc47ab5f122/
https://www.policie.cz/clanek/pravomocne-rozsudky.aspx
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vyjde-polednova-z-vezeni-rozhodne-amnestie-komunistu/r~i:article:662250/?redirected=1556463508
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vyjde-polednova-z-vezeni-rozhodne-amnestie-komunistu/r~i:article:662250/?redirected=1556463508
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Dne 21.12.2010 ji prezident Václav Klaus udělil milost. Ve výkonu trestu odnětí 

svobody strávila jeden rok a osm měsíců a ve svých 88 letech byla nejstarší vězeňkyní 

v České republice.443 

Na druhé straně trestní stíhání JUDr. Karla Vaše, který byl rovněž obžalován z trestného 

činu vraždy a původně odsouzen k nepodmíněnému trestu sedmi let odnětí svobody 

(pro justiční vraždu generála Heliodora Píky),444 nakonec skončilo zastavením trestního 

stíhání pro promlčení u Vrchního soudu v Praze, neboť na rozdíl od případu Milady 

Brožové-Polednové byla jeho právní kvalifikace zmírněna z vraždy úkladné na vraždu 

prostou.445 

Soudce JUDr. Pavel Vítek, v jehož případě bylo vyneseno významné rozhodnutí 

definující pojem justiční vraždy, zemřel dříve, než bylo rozhodnuto ve věci samotné.446 

ÚDV zpracoval k roku 2008 přehlednou statistiku trestních řízení, na internetových 

stránkách úřadu byly zveřejněny i odsuzující rozsudky (byť ne vždy v pravomocné 

podobě). V následujících letech však již informace o průběhu a výsledku trestních řízení 

nebyly zveřejňovány, tedy nelze vyloučit, že za zločiny spáchané v souvislosti 

s vyšetřováním ve vazebních věznicích StB v prvních poúnorových letech mohl být 

vynesen i nějaký další rozsudek, avšak lze předpokládat, že v následujícím období byla 

především s ohledem na promlčecí dobu trestní řízení vedena již pouze pro závažné 

zločiny komunizmu, nebo pro zločiny, ke kterým došlo v pozdějším období. 

                                                           
443 https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludmila_Bro%C5%BEov%C3%A1-Polednov%C3%A1.  
444 Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 56T 7/2001 dostupný na 

https://www.policie.cz/clanek/pravomocne-rozsudky.aspx. 
445 https://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/komunisticky-prokurator-karel-vas-ktery-se-zasadil-o-

vyneseni-trestu-smrti-nad-cs-valecnym-hrdinou-generalem-pikou-odesel-od-soudu-bez-trestu.  
446 Nejvyšší soud dne 7. 12. 1999, sp. zn. 7 Tz 179/99 rozhodl, že stížnost pro porušení zákona podaná 

v neprospěch Pavla Vítka byla důvodná, rozhodnutí MS o zastavení trestního stíhán z důvodu amnestie 

bylo zrušeno. Usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 46T 23/2000 ze dne 6.8.2000, bylo rozhodnuto o 

zastavení trestního stíhání JUDr. Pavla Vítka – dostupné na https://www.policie.cz/clanek/pravomocne-

rozsudky.aspx. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludmila_Bro%C5%BEov%C3%A1-Polednov%C3%A1
https://www.policie.cz/clanek/pravomocne-rozsudky.aspx
https://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/komunisticky-prokurator-karel-vas-ktery-se-zasadil-o-vyneseni-trestu-smrti-nad-cs-valecnym-hrdinou-generalem-pikou-odesel-od-soudu-bez-trestu
https://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/komunisticky-prokurator-karel-vas-ktery-se-zasadil-o-vyneseni-trestu-smrti-nad-cs-valecnym-hrdinou-generalem-pikou-odesel-od-soudu-bez-trestu
https://www.policie.cz/clanek/pravomocne-rozsudky.aspx
https://www.policie.cz/clanek/pravomocne-rozsudky.aspx
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Závěr 

Dnes již jistě není překvapujícím zjištění, že v letech 1948-1953 při výkonu vazby 

u Státní bezpečnosti nejen že docházelo k nezákonným postupům vůči zadrženým 

osobám, ale že takové postupy byly běžným způsobem práce této bezpečnostní složky 

státu. 

Státní bezpečnost byla vedle komunistických orgánů a justice jednou ze součástí, které 

se podílely na výrobě politických procesů, byla to však především její aktivita, která dle 

pokynů vedoucích představitelů KSČ utvářela výslednou podobu procesů. 

Právě ve fázi přípravného řízení trestního vznikala podoba politických procesů, byly 

opatřovány usvědčující výpovědi obviněných, svědků a další „důkazy“. Dělo se tak bez 

jakékoliv kontroly justičních orgánů, ať již prokuratury či soudů, následný soudní 

proces měl jen činit dojem zákonnosti průběhu trestního řízení. 

Oběti politických procesů byly vystaveny nátlaku příslušníků Státní bezpečnosti během 

provádění samotných úkonů přípravného trestního řízení, ale také prakticky neustále po 

celou dobu trvání vyšetřovací vazby. Před nepřetržitou represí pro ně nebylo úniku, 

neboť vazební věznice, ve kterých byly umísťovány, byly rovněž plně v moci Státní 

bezpečnosti. 

V počátcích budování socialistického státu výkon vazby u orgánů Státní bezpečnosti 

probíhal v rámci jimi prováděného trestního řízení a v jimi ovládaných věznicích, reálně 

nad činností StB neexistovala žádná kontrola. 

Při výkonu vazby u Státní bezpečnosti nejen že nebyla respektována základní zákonná 

ustanovení a zpravidla ani podzákonné normy, ačkoliv již byly vydávány s ohledem na 

potřeby této bezpečnostní složky, ale nejhorší způsoby zacházení s osobami, proti 

kterým bylo řízení vedeno, se staly v těchto případech pravidlem. 

Státní bezpečnost byla mocným nástrojem v rukou komunistické strany, postupem času 

její moc narůstala a stalo se tak historickým paradoxem, že se jejími oběťmi stali i ti, 

kteří ji pomáhali zbudovat a růst moci a vlivu jí umožnili. 

S ohledem na mezinárodní situaci a rozdělení sfér vlivu po druhé světové válce a také 

vzhledem k tomu, že také v okolních komunistických zemích probíhaly politické 

procesy konstruované obdobným způsobem, se nabízí se otázka, do jaké míry byly 
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v československé  StB prosazovány zájmy Sovětského svazu. Sovětští poradci mohli 

aplikovat svůj přímý vliv na podobu politických procesů od října 1949, příslušníci StB 

i političtí představitelé se přeochotně řídili udělenými radami, lze tedy dospět k závěru, 

že vliv sovětských poradců na činnost StB byl velmi významný i v procesech, ve 

kterých Sovětský svaz neprosazoval přímo své zájmy. 

Zpracované osudy víceméně nahodile zvolených tří obětí představují různé osudy osob, 

které se staly centrem pozornosti Státní bezpečnosti. 

Plk. Karel Lukas byl perzekuován už jenom z toho důvodu, že se jednalo o vysokého 

vojenského hodnostáře a představitele západně orientované skupiny, tedy „třídního 

nepřítele“, konkrétním popudem k zahájení trestního stíhání byl jeho majetek, zejména 

motorové vozidlo amerického původu, které bylo nejspíš nejvíce na očích. 

Vlasta Charvátová se skutečně zúčastnila aktivní odbojové činnosti proti režimu, 

význam a nebezpečnost těchto aktivit a její míry účasti však byl natolik zveličen, že jí 

i dalším spoluobviněným byly uloženy nejvyšší tresty, včetně trestů smrti. Ona sama 

během trestního řízení přišla o všechno – o manžela, který byl v procesu popraven, 

o nenarozené dítě, o veškerý majetek a reálně také o syna, neboť celé jeho dětství 

strávila ve vězení. 

Případ Věry Hložkové není zrovna učebnicovým příkladem výlučné oběti 

komunistického teroru, tím lépe si však lze na jejím osudu uvědomit, jaké metody Státní 

bezpečnost používala, jaký motiv ke spolupráci mohli mít jí získaní svědci či agenti 

a jaké osoby se snažila ke spolupráci přimět. 

Bylo by možné soudit jednání osob, které byly vyšetřovány StB, zpochybňovat jejich 

morální kvality v případě Věry Hložkové či vést debaty o právu na ozbrojený odpor 

proti komunizmu a jeho intenzitě v případě Vlasty Charvátové, není však sporu, že 

všichni tři byli oběťmi nezákonných postupů při výkonu vazby, a to nejen z pohledu 

dnešních záruk práv podezřelých a obviněných v trestněprávní úpravě, ale i z pohledu 

tehdy účinných procesních předpisů. 

Tato práce snad poskytuje částečně odpověď na otázku, jak bylo možné, že k tak 

nelidskému zacházení ze strany legální složky státní moci mohlo v takovém rozsahu 

dojít, a to v době, kdy obyvatelé země museli mít v dobré paměti zkušenost s druhou 

světovou válkou a okupací. 



159 
 

V první řadě se poválečné Československo dostalo do područí Sovětského svazu, kde 

již byly v té době nezákonné postupy běžně praktikovány a po jeho vzoru byly postupně 

aplikovány i v dalších zemích spadajících do jeho sféry vlivu, včetně Československa. 

Kombinace více faktorů, rozvedených v předchozích kapitolách, umožnila uskutečnění 

zvůle početně poměrně omezené skupiny osob v takovém rozsahu. 

Dobové trestněprávní procesní předpisy svým obsahem zpočátku v zásadě garantovaly 

řádné vedení trestní procesu, avšak tyto předpisy nebyly v postupech Státní bezpečnosti 

respektovány. Vedle účelově vytvořené hmotněprávní úpravy používané při politických 

procesech, několik postupných, zdánlivě nenápadných, legislativních procesních změn 

připustilo, že se Státní bezpečnost ocitla bez jakékoliv vnější kontroly a excesivní 

represivní jednání se při vyšetřování v gesci StB stalo pravidlem. 

Komunisté se “zbavili“ nezávislého dohledu nad přípravným řízením v podobě 

vyšetřujícího soudce. To by samo o sobě nemuselo znamenat, že policejní orgán zůstane 

bez kontroly, pokud by jej nahradil prokurátor, který by kontrolní roli skutečně 

vykonával. Tak se však v případech spadajících do gesce Státní bezpečnosti nedělo. 

Současně s tím, jak ztratila svoji nezávislost justice, selhala i prokuratura, která své 

kompetence vůči StB neuplatňovala a došlo to až k takovému stavu, že se justice 

i prokuratura dostaly pod její vliv a aktivně se podílely na legitimizaci politických 

procesů. 

StB si zřídila vlastní vazební věznice, plně v její kompetenci se ocitla správa i ostraha 

těchto speciálních zařízení. Pokud vůbec byla zákonem připuštěna dohledová činnost 

jakékoliv instituce z vnějšího světa, dělo se tak pouze formálním způsobem. 

StB nezískala svoji moc náhle, ze dne na den, ale její postavení po Únoru 1948 bylo 

výsledkem dlouhodobých úspěšných snah komunistů ovládnout bezpečnostní složky, 

které započaly již krátce po skončení druhé světové válce. 

Bylo také snadnější použít a částečně ospravedlnit nezákonné prostředky při dosahování 

„vyšších“ cílů nově nastoleného komunistického systému poté, co již při potrestání 

nacistů a zrádců v poválečném období principy důsledného zachování práv obviněných 

nezřídka ustoupily před zájmem společnosti na rychlé a účinné potrestání těchto viníků. 
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Jako další faktor je namístě zmínit personální politiku – v StB se uplatnili jedinci bez 

odpovídajícího odborného vzdělání, při výběru byla kladena priorita na „správné 

smýšlení“. 

Stále je otázkou, jak s odstupem času desítek let od popisovaných událostí  dnešního 

pohledu hodnotit způsob vyrovnání se s touto temnou kapitolou československých 

dějin. 

První snahy o prověření předmětných událostí se objevily již v 50. letech 20. století, 

o skutečné rehabilitaci se dá mluvit až po roce 1989. 

Druhou stranou téže mince je zároveň vyvození odpovědnosti těch, kdo takový stav 

zavinili. Odpovědnost lze hledat v celém systému nadvlády komunistického režimu, 

jeho monopolu moci, avšak aktéry konkrétních případů krutostí a násilí byli vždy 

skuteční jedinci. 

Zákonodárný sbor po roce 1989 naprosto jednoznačně odsoudil režim panující 

v Československu více než 40 let, oběti zločinů komunizmu byly v převážné většině 

případů rehabilitovány (a to i v případech, které lze považovat za sporné), dovozování 

odpovědnosti v konkrétních případech se však příliš nepovedlo. 

Jak již bylo uvedeno výše, ve věznicích StB v Československu zemřelo jen v období let 

1948 - 1952 celkem 62 osob. 

Naprosto neporovnatelné se jeví počty osob, které byly postaveny před soud za zločiny, 

které byly na obětech nezákonného vyšetřování u Státní bezpečnosti spáchány. 

Po roce 1989 proběhlo několik desítek trestních řízení proti těm, kteří se nezákonných 

postupů měli dopouštět, odsuzujících rozsudků bylo však vyneseno pouze několik. 

Mnoho pachatelů zločinů spáchaných na přelomu 40. a 50. let 20. stolení se pádu 

komunizmu nedožila, tedy proti nim nemohlo být vedeno trestní stíhání. Pokusy o jejich 

potrestání často ztroskotaly s odkazem na promlčení trestního stíhání, ať již 

v přípravném řízení, nebo v řízení před soudem, v řadě případů bylo řízení zastaveno 

z důvodů amnestie. Tyto právní akty vydané za režimu, který zločiny umožnil, 

napomohly k beztrestnosti pachatelů zločinů, jež byly právě vlivem přetrvávajícího 

režimu několik desítek let nepostižitelné. 
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V řídkých případech odsouzení se s ohledem na věk pachatelů jednalo spíše o deklaraci, 

než relevantní potrestání. 

Především na prvních případech řešených justicí v polistopadových letech, kdy však 

byla ještě největší možnost případy řádně projednat (nebo alespoň zahájit trestní stíhání) 

před uplynutím promlčecí doby, je patrná zdrženlivost, snad odrážející 

celospolečenskou vůli a neochotu se takovými případy vážně a dopodrobna zabývat, 

možná také zábrany trestně stíhat osoby vysokého věku. 

Dalo by se uvažovat nad tím, že jednou z příčin nepřílišné ochoty pouštět se aktivně do 

řešení těchto případů, mohlo být personální obsazení justice v polistopadovém období, 

které zůstalo bez výrazných změn ve srovnání s obdobím před rokem 1989, kdy byly 

funkce soudců a prokurátorů obsazovány lidmi minimálně nepřekážejícími 

komunistickému režimu. To však samo o sobě nepovažuji za hlavní a jedinou příčinu, 

neboť v té době již od událostí z 50. let uplynulo příliš mnoho let, než aby byli 

v případech osobně angažováni. 

Na druhé straně je nutno vzít v úvahu, že se orgány činné v trestním řízení, které se 

s takovým úkolem setkaly, v každém z takto otevřených trestních případů musely 

potýkat s řadou pro ně dosud neznámých překážek. Tato řízení především probíhala 

s velkým časovým odstupem od prověřovaných událostí; na základě tohoto samotného 

faktu bylo možné poměrně snadno zpochybňovat použitelné důkazy, jako svědectví 

zúčastněných osob či listinné podklady, již jen pro významný časový odstup od 

samotných událostí. S ohledem na charakter důkazů samotné dokazování ani nemohlo 

pobíhat způsobem, na jaký byli příslušní prokurátoři (později státní zástupci) či soudci 

zvyklí v běžných trestních kauzách. 

Případy vyžadovaly jiný přístup, než trestní případy obvyklé kriminality a právě 

nejistota pramenící z nezkušenosti s podobnými případy, mohla vést ke zdrženlivosti při 

jejich řešení. Na úrovni policejního orgánu byl zřízen speciální Úřad vyšetřování a 

dokumentace zločinů komunizmu jako součást Policie ČR, po linii státních 

zastupitelství ani soudů však speciální úřady či senáty nevznikly. Ale i tento úřad 

jakožto policejní složka vznikl až v roce 1995. Je otázkou, zda by včasným zřízením 

státních zastupitelství a soudních senátů specializovaných na historické trestné činy 

z dob nadvlády komunistické strany bylo dosaženo jiných výsledků. 
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Jak již bylo zmíněno, velká část případů již zahájeného trestního stíhání byla zastavena 

z důvodu promlčení či amnestie. Bylo by bývalo možné a především správné 

a přiléhavé některé případy kvalifikovat přísněji? Bylo reálně uskutečnitelné pachatele 

postavit před soud dříve, než uplynula promlčecí doba? Odpovědi na tyto otázky mohou 

být dnes již pouze hypotetické. Výsledky trestních řízení s pachateli zločinů 

komunizmu nelze považovat za adekvátní potrestání zločinů, ke kterým nepochybně 

došlo, je však otázkou, zda je to projev nedostatečné odvahy polistopadové justice nebo 

správný výsledek procesů vedených justicí právního státu. Bylo vůbec možné dosáhnout 

významně vyšších počtů odsuzujících rozsudků a vyšších, než pouze symbolických 

trestů, za současného zachování všech zásad spravedlivého procesu a zohlednění všech 

okolností svědčících ve prospěch obviněných? 

Za negativní jev je označit nepředvídatelnost výsledku soudních řízení. Při zkoumání 

výsledků trestního řízení v případech zločinů komunizmu lze zaznamenat, že nezřídka 

skončily s naprosto odlišným výsledkem, ačkoliv se může zdát, že se jedná o případy 

srovnatelné (např. případ Karla Vaše ve srovnání s případem Ludmily Brožové – 

Polednové, jak je rozebráno v předchozí kapitole). 

Lze si také povšimnout, že méně závažné případy z pozdějšího období nadvlády 

komunistického režimu projednávané v posledních letech jsou potrestány častěji a snad 

i přísněji, nežli nejhorší zločiny, ke kterým došlo v době prvních let nadvlády 

komunistického režimu, což zřejmě souvisí s tím, justice již získala zkušenosti 

s obdobnými případy a již netrpí polistopadovou bezradností. 

Je však nutné poznamenat, že ve srovnání s ostatními postkomunistickými státy si však 

Česká republika vedla dobře, při stíhání zločinů komunizmu byla v počtu odsouzených 

úspěšnější pouze bývalá Německá demokratická republika.447 

Průběh „Sametová revoluce“ dosáhl v civilizovaném světě uznání pro svůj nenásilný 

průběh. S ohledem na to, co byly nuceny prožít oběti komunistické represe, jsou 

výsledky polistopadových procesů nepochybně neadekvátně mírné, avšak je možné, že 

s dalším časovým odstupem od projednávaných kauz dozná vyššího ocenění 

i skutečnost, že snaha o přísné potrestání pachatelů zločinů komunizmu se nezvrhla 

                                                           
447 https://www.respekt.cz/diskuse/jsou-vysledky-prace-uradu-vysetrovani-a-dokumentace-zlocinu-

komunismu-udv-dostacujici.  

https://www.respekt.cz/diskuse/jsou-vysledky-prace-uradu-vysetrovani-a-dokumentace-zlocinu-komunismu-udv-dostacujici
https://www.respekt.cz/diskuse/jsou-vysledky-prace-uradu-vysetrovani-a-dokumentace-zlocinu-komunismu-udv-dostacujici
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v nekontrolovaný hon na tyto osoby a v procesech s nimi nebylo rezignováno na 

principy řádného trestního řízení a spravedlivého procesu. 
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Přílohy 

Stav věznic StB v letech 1949 a 1950 – převzato z Tomek, Prokop: Dvě studie o 

československém vězeňství 1948-1989. Sešity Úřadu dokumentace a vyšetřování 

zločinů komunismu č. 3. Praha 2000. 

  

Stav samostatných věznic StB na konci roku 1949:  

 

1) Věznice KV StB Karlovy Vary: 9 cel s celkovou kapacitou 37 až 60 osob. Převzata 

StB od NB na základě výnosu ministra vnitra č. 254/57-1-BP/6 ze dne 15. 4. 1949.  

2) Věznice KV StB Bratislava: kapacita 80 osob.  

3) Věznice KV StB Košice: kapacita 190 osob.  

4) Věznice KV StB Brno, Orlí ulice č. 30: 20 cel s celkovou kapacitou 80 osob. 

Převzata od KV NB po vzájemné dohodě dne 1. 5. 1949. 

5) Věznice KV StB Jihlava: 5 cel s celkovou kapacitou 12 osob.  

Převod těchto věznic proběhl iniciativou místních orgánů NB a StB.  

6) Věznice v Praze-Ruzyni. Objekt zemské donucovací pracovny (s již zmíněným 

zvláštním oddělením oblastní úřadovny StB Praha) byl během roku 1949 přestavován a 

dnem 1. 11. 1949 byla zřízena věznice StB, která podléhala přímo V. sektoru BAa. 

Používalo ji též KV StB.  

Do pověstné věznice krajského velitelství Národní bezpečnosti Praha 1, Bartolomějská 

ulice č. 4, která byla zřízena již v roce 1947, byli umisťováni vyšetřovanci StB i 

kriminální ústředny, věznice sloužila rovněž jako soustřeďovací stanice pro odesílání do 

táborů nucených prací a také pro výkon trestu pro pachatele správních deliktů. 

 

 

Stav věznic StB v roce 1950 v krajích ČSR (dle tehdejšího správního uspořádání):  

 

Kraj Praha: Věznice MNB v Praze-Ruzyni – 137 cel s kapacitou 410 osob. KV StB 

užívalo zvláštní oddělení v krajské soudní věznici Praha-Pankrác – 78 cel pro 360 osob, 

strážní oddíl v počtu 33 příslušníků SNB, vězeňský lékař z řad odsouzených. KV StB 

dále užívalo spolu s NB její věznici v Bartolomějské č. 4 – 18 cel pro 120 osob – a 

stavělo v Bartolomějské 64 ulici č. 9 vlastní věznici, která měla nahradit oddělení StB v 

Praze-Pankráci. Velitelství oddílů StB v Mladé Boleslavi a Kolíně užívala zvláštních 

oddělení v okresních soudních věznicích, VO StB Kladno pak věznici NB v Kladně – 8 

cel pro 18 osob. Dne 25. 4. 1950 byla otevřena malá věznice v budově „A“ Ministerstva 

vnitra ve Wintrově ulici v Praze, která sloužila ke krátkodobým vazbám velitelství StB 

a dále zvláštní oddělení Zemské psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích. Od roku 

1949 zde existoval uzavřený pavilon číslo 17 ve správě SVS krajské soudní věznice 

Praha-Pankrác. Do pavilonu byli umisťováni k přezkoumání duševního stavu 

vyšetřovanci StB (ale i jiných složek) a na léčení duševně nemocní odsouzení. 

Vyšetřovanci StB byli na toto oddělení počátkem padesátých let umisťováni v rozporu s 

trestním řádem bez vědomí prokurátora, pouze na příkaz krajských velitelů StB. 

 

Kraj České Budějovice: Samostatná věznice StB v kraji neexistovala. KV StB užívalo 

zvláštního oddělení věznice Krajského soudu v Českých Budějovicích – 47 cel, strážní 

oddíl v počtu 7 příslušníků SNB byl zřízen dne 12. 6. 1950. Velitelství oddílů StB v 



177 
 

Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Táboře, Vimperku a 

Kaplicích užívala vy-hrazených cel okresních soudních věznic v místě působiště.  

 

Kraj Plzeň: KV StB Plzeň mělo vlastní věznici v budově velitelství, převzatou 20. 2. 

1950 od KV NB Plzeň – 28 cel pro 102 osob, strážní oddíl v počtu 8 příslušníků SNB. 

Velitelství oddílů StB v Klatovech, Domažlicích, Tachově, Horšovském Týně, Sušici a 

Blatné užívala oddělení v okresních soudních věznicích.  

 

Kraj Karlovy Vary: V kraji existovalo nejvíce věznic StB. V Karlových Varech věznice 

KV StB – 9 cel pro 37 až 60 vězňů, strážní oddíl 6 příslušníků SNB. V Mariánských 

Lázních existovala věznice VO StB – 7 cel pro 28 až 38 osob, v Chebu od 1. 7. 1950 

věznice VO StB – 17 cel pro 140 až 160 vězňů – a věznice v budově VO StB Jáchymov 

– 7 cel pro 12 osob. VO StB v Aši dávalo své vězně do okresní soudní věznice.  

 

Kraj Ústí nad Labem: Věznice KV StB v Ústí nad Labem, převzatá od NB oficiálně dne 

19. 1. 1950, fakticky ale plně užívaná StB již od dubna 1949 – 10 cel pro 25 až 30 

vězňů, se strážní oddíl v počtu 6 příslušníků SNB. Věznice byla nevyhovující jak pro 

nízkou kapacitu, tak i pro špatné hygienické podmínky. Velitelství oddílů StB Most a 

Litoměřice užívala krajských soudních věznic, v případě velitelství oddílů StB Teplice, 

Děčín a Chomutov pak věznic NB. V krajské soudní věznici v Litoměřicích bylo 

zřízeno zvláštní oddělení StB s vlastním strážním oddílem – 39 cel a 10 výslechových 

kanceláří, takže ta byla nakonec využívána KV StB Ústí nad Labem dokonce více než 

věznice v krajském městě.  

 

Kraj Liberec: Věznice KV StB Liberec převzatá od KV NB 9. 2. 1950 – 15 cel pro 40 

osob, strážní oddíl v počtu 20 příslušníků SNB střežil současně i budovu KV StB. 

Dnem 15. 2. 1950 byla převzata od NB věznice VO StB Jablonec nad Nisou – 6 cel pro 

20 osob, strážní oddíl v počtu 4 příslušníci NB. KV StB Liberec užívalo i krajské soudní 

věznice v Liberci a okresní soudní věznice v České Lípě, VO StB Rumburk pak okresní 

soudní věznice v Rumburku.  

Kraj Hradec Králové: Věznice KV StB nebyla dosud zřízena, StB využívala zvláštního 

oddělení věznice Krajského soudu v Hradci Králové – 38 cel pro 100 osob, strážní oddíl 

v počtu 5 příslušníků NB). Velitelství oddílu StB Trutnov mělo ve vlastní budově malou 

věznici – 3 cely pro 7 osob – a používalo i věznice Okresního soudu, VO StB v Jičíně, 

Náchodě a Žamberku umisťovala vězně do okresních soudních věznic.  

 

Kraj Pardubice: Dne 15. 5. 1950 byla do správy KV StB Pardubice převzata okresní 

soudní věznice – 23 cel pro 60 až 90 osob, strážní oddíl v počtu 18 příslušníků NB. V 

Pardubicích bylo v budově KV StB k dispozici 7 cel, dalších 17 cel bylo v Trestním 

ústavu 65 Ministerstva spravedlnosti Pardubice a rovněž byla využívána i krajská 

soudní věznice v Chrudimi. Oddíly StB v Poličce a Lanškrouně užívaly okresních 

soudních věznic.  

 

Kraj Jihlava: KV StB Jihlava používala nevyhovující věznici s 9 celami pro 16 vězňů ve 

vlastní budově a rovněž i krajskou soudní věznici v Jihlavě (na konci roku 1950 zde 

probíhala jednání o zřízení zvláštního oddělení). VO StB Dačice užívalo věznici 

Okresního soudu.  

 

Kraj Brno: KV StB Brno mělo věznice v Orlí ulici č. 30 – 20 cel pro 80 vězňů – a 

věznici v budově KV StB v Příční ulici č. 31, která byla dána do provozu v létě 1950 – 
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26 cel pro 80 vězňů. Obě brněnské věznice nevyhovovaly jak kapacitou, tak hygienicky. 

KV StB Br-no užívalo i zvláštního oddělení okresní soudní věznice ve Znojmě. 

Velitelství oddílu StB Zno-jmo mělo věznici se 7 celami ve vlastní budově, VO StB 

Břeclav používalo okresní soudní věznici a VO StB Mikulov věznici NB.  

 

Kraj Olomouc: Samostatná věznice StB v kraji neexistovala, krajské velitelství StB 

užívalo nevyhovující věznice KV NB – 6 celami pro 50 osob – a dále zvláštní oddělení 

krajské soudní věznice Olomouc – 16 cel rovněž pro 50 osob. V roce 1950 byla 

zahájena stavba nové věznice v budově KV StB. VO StB Šumperk užívalo šumperské 

pobočky Trestního ústavu Ministerstva spravedlnosti Mírov, velitelství oddílů StB v 

Jeseníku, Prostějově a Přerově pak okresních soudních věznic.  

 

Kraj Gottwaldov: Krajské velitelství StB Gottwaldov používalo věznici v budově 

krajského velitelství StB v Uherském Hradišti (zřízenou asi začátkem roku 1950) – 8 cel 

pro 26 osob – a užívalo i oddělení v krajské soudní věznici Uherské Hradiště. VO StB 

Gottwaldov a Vsetín umisťovaly vězně do okresních soudních věznic. V Gottwaldově 

byla plánována výstavba nové věznice.  

 

Kraj Ostrava: V lednu 1950 byla zřízena věznice KV StB v Ostravě – 12 cel pro 41 až 

150 osob, krajské velitelství Ostrava užívalo i zvláštního oddělení krajské soudní 

věznice v Ostravě. VO StB v Opavě užívalo věznici NB a okresní soudní věznici, VO 

StB v Českém Těšíně a Karviné užívala rovněž okresních soudních věznic v místě.  

  

K situaci na Slovensku není k dispozici mnoho údajů, protože zřizování tamních věznic 

bylo koordinováno StB z Bratislavy.  

 

Kraj Bratislava: Věznice KV StB s kapacitou 80 vězňů byla umístěna v budově 

velitelství (strážní oddíl 15 příslušníků NB), KV StB užívalo dále i části Trestního 

ústavu Ministerstva spravedlnosti v Leopoldově (vzdáleného ale 65 km) a krajskou 

soudní věznici v Bratislavě.  

 

Kraj Nitra: V kraji nebyla vlastní věznice StB, KV StB užívalo věznice NB – s 

kapacitou 26 osob a krajské soudní věznice v Nitře. V plánu byla stavba nové věznice.  

 

Kraj Banská Bystrica: KV StB Banská Bystrica rovněž nemělo vlastní věznici, užívalo 

krajskou soudní věznici a věznici NB v Banské Bystrici.  

 

Kraj Žilina: KV StB Žilina mělo 2 cely ve vlastní budově a užívalo věznici Krajského 

soudu v Žilině.  

 

Kraj Košice: KV StB mělo vlastní věznici v budově velitelství s kapacitou 190 vězňů, 

službu konalo 10 příslušníků SNB. VO StB Trebišov používalo věznici NB v 

Trebišově, VO StB Poprad, Rožňava a Levoča pak okresní soudní věznice v místě.  

 

Kraj Prešov: KV StB užívalo zvláštní oddělení (25 cel) v krajské soudní věznici Prešov. 

VO StB Humenné, Velké Kapušany, Stará Lubovňa, Michalovce, Stropkov, Sobrance a 

Vranov nad Topľou užívala okresních soudních věznic v místě. 

 

Celková kapacita věznic v přímé správě StB činila v roce 1950 zhruba 1350 osob, 

zatímco průměrný počet vězňů Státní bezpečností činil průměrně 7000 osob. 
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Vyšetřování ve vazebních věznicích Státní bezpečnosti v letech 1948 - 1953 

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. 
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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. 

Klíčová slova:  

Vazební věznice Státní bezpečnosti, vyšetřování u Státní bezpečnosti, politické procesy 
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The investigation in the State Security custody in the period 1948 - 1953 

Abstract 

The purpose of this thesis is to analyze the process of the investigation and the custody 

in the State Security (the Secret Policy of the Czechoslovakia) remand prisons in the 

period 1948-1953. It is introduced the overview of the legal order in this area, focused 

on the field of competence of the State Security and the Public Prosecutor’s Office. It is 

outlined the evolution of these institutions in the period 1948 1953. This thesis deals 

with the issue of the prisons in which the State security custody was executed. The main 

aim of the thesis is to provide the readers with the view on the course of State security 

custody from the perspektive of the pretrial proceedings concurrently with the view 

from the State Security prisons enviroment. 

The thesis comprises of  nine Chapters. 

Chapter One deals with the phenomenon of the political trials (also known as the show 

trials) in general and analyzes the activity and the competence of the Public 

Prosecutor’s Offices and The Courts in the period 1948-1953. 

Chapter two analyzes the position and the evolution of the State Security as an 

institution, whose activity had an essential importance for the results of the show trials. 

This chapter describes the way of the State security to power, explaines its role the 

structure of this institution and mentions the most (in)famous commanders. 

Chapter three analyzes period legislative in the area of the criminal law, focused on the 

course of the pretrial proceedings and the regulations relating to the life conditions in 

the remand prisons. 

Chapter four talks about the real mode and methods of investigation in the competence 

of the State security. 

Chapter five deals with the organization and the system of the State Security prisons in 

which the custody was executed. The regime in this custody prisons is described as 

well. 

Chapter six is focused on the real form of the custody execution in the Pankrác prison 

and the first commander of this custody prison, Václav Pešek. In this chapter, there is 
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described his activity in the Pankrác prison including the the criminal proceeding 

conducted against him after the Velvet revolution. 

Chapter seven is devoted to the victimes of the illegal manners in the custody, namely 

Věra Hložková, Vlasta Charvátová a Karel Lukas. It is described the real form of the 

custody execution, which they had to suffer and the subsequent rehabilitation processes 

as well. 

Chapters eight and nine talk about retrospective view of events which took place in the 

turn of the 40s and 50s, whether the victims of the crimes of communism have been 

rehabilitated, whether the perpetrators of these crimes have been adequatly punished. 

 

 

Klíčová slova:  

State Security custody, State Security investigation, Political trials (show trials) 


