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Úvod 

 

Politické procesy, které za minulého režimu v naší zemi probíhaly, zůstávají určitým 

fenoménem i takřka 24 let od sametové revoluce. Pohled na tyto procesy, zejména pak 

ty z 50. let minulého století, se plynutím času samozřejmě měnil. V dobách, kdy měla 

komunistická strana moc ve státě pevně ve svých rukou, se informace a zejména hrůzné 

pravdy o těchto procesech dostávaly na veřejnost velice těžce. Veřejnost tak byla 

„odkázaná“ na informace oficiální, přetvořené, kterými vládnoucí garnitura dokázala 

formovat myšlení a utvářet názory širokého okruhu lidí, občanů země. Našlo se však 

mnoho statečných a morálně zdatných lidí, kteří dokázali nashromáždit velké množství 

faktů o této smutné kapitole našich dějin už v době nesvobody. Po pádu režimu se nejen 

těmto lidem otevřela možnost naplno seznámit veřejnost nejen s politickými procesy, 

ale i s osudy mnohých pamětníků. Pamětníků však postupem doby ubývá, práce 

historiků, právních historiků, publicistů a mnohých dalších však přetrvává a neustále 

nás vzdělává. Politickými procesy už nejsou myšleny jen monstrproces se Slánským  

a spol. a několik dalších navazujících procesů, politické procesy jsou rozsáhlou 

kapitolou komunistické perzekuce postihující v podstatě všechny společenské vrstvy 

obyvatel. Jsou proto oblastí, kterou lze jen ztěžka vměstnat do jedné práce. Lze však 

poskytnout určitý rámec informací, které mohou podnítit snahu zjistit si víc. 

 

Vybrat si za téma diplomové práce právě politické procesy nebylo předmětem dlouhého 

uvažování. Tato oblast našich novodobých dějin mě fascinuje dlouhá léta. Bral jsem to 

proto jako příležitost zjistit si více informací a udělat si ještě přesnější obrázek o minulé 

době. Někdy za mých gymnaziálních let se mi dostaly poprvé do ruky knihy Karla 

Kaplana, které podnítily mou zvědavost. Skutečným přelomem však byla až kniha 

Viléma Hejla nazvaná „Zpráva o organizovaném násilí“. V této knize je bez příkras 

poukázáno na mnoho hrůz, které komunistická strana během svého čtyřicetiletého 

vládnutí napáchala. Čtení to je velmi poučné, byť v určitých pasážích mohou mít slabší 

povahy problém. Nicméně je to dáno opravdu snahou věrně a bez příkras zachytit to,  

o čem autor píše. Studování knih o problematice politických procesů, situaci v zemi  

a jejím vývoji je však jedna věc. Druhou věcí je pak osobní a přímě svědectví 
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pamětníků. Měl jsem obrovské štěstí, že se mi podařilo promluvit si s panem 

Jaroslavem Karlem, který mi své zážitky v dlouhém rozhovoru vypravoval. Umožnil mi 

tak utřídit si mnoho informací a v neposlední řadě přispěl obrovským dílem ke vzniku 

kapitoly věnované právě jeho životnímu osudu. 

 

Na následujících řádcích bych proto rád nabídnul poněkud obsáhlejší charakteristiku 

politických procesů jako takových. To znamená věnovat se samotnému právnímu řádu, 

justici, pozadí procesů a jejich tvorbě včetně metod, druhům těchto procesů a jejich 

vlivu na společenskou situaci. S tím souvisí samozřejmě pojem trestu a jeho 

uplatňování. Mechanismus procesů bych pak rád demonstroval na životních osudech 

dvou konkrétních perzekvovaných osob. Práci pak uzavírá pohled na vývoj rehabilitace, 

která mohla být dovedena do konce až po pádu režimu, a určitou reminiscenci  

do současnosti. V té je svým způsobem obsažen porevoluční náhled na zločiny 

komunistické strany, tedy jak se vyvíjely snahy potrestat zločiny komunismu a jak se 

oficiálně a zákonnou formou k těmto událostem postavit. 

 

Buďme tedy rádi, že dnešní doba nabízí opravdu mnoho způsobů, kterými si lze 

relevantní údaje opatřit. Je rovněž dobře, že zejména mladí lidé, nepostiženi žitím 

v nesvobodě, nejsou k těmto historickým událostem slepí. Jak praví latiníci – historia 

magistra vitae1. 

 

                                                 
1 Historie je učitelkou života. 
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1.  Politické procesy v ČSR 

 

Charakter politických procesů nemají jen vykonstruované procesy vedené  

po komunistickém převratu v únoru roku 1948. Mezi předchůdce politických procesů 

můžeme směle zařadit poválečné procesy probíhající na základě retribuce. Hlavní 

úlohou retribučního soudnictví bylo potrestání nacistických zločinců, kolaborantů  

a dalších zrádců, kteří se svými činy provinili proti českému a slovenskému národu. 

Často však docházelo ke zneužití retribučního soudnictví směrem k omezení,  

či v krajním případě zlikvidování politických protivníků.2 Zákonným podkladem pro 

retribuční soudnictví bylo několik prezidentských dekretů. Prvním z nich byl dekret  

č. 16 ze dne 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich 

pomahačů a o mimořádných lidových soudech (tzv. velký retribuční dekret). Podle 

tohoto dekretu se měly trestat zločiny spáchané v době zvýšeného ohrožení státu. 

Dekretem č. 17 z téhož dne se zřizoval Národní soud. Ten fungoval jako soud trestní  

a soud čestný. Soudil pouze osoby české národnosti, navíc zastávající v době okupace 

nějaké význačné postavení v politické, hospodářské či správní oblasti státu. Dne  

27. října 1945 pak byl vydán ještě jeden dekret, dekret č. 138 o trestání některých 

provinění proti národní cti (tzv. malý retribuční dekret). Ten se věnoval potrestání 

nejmenších viníků, maximálním trestem mohlo být odnětí svobody na jeden rok  

či pokuta jeden milion Kčs. Zpět ale k mimořádným lidovým soudům. Byly zřizovány 

v sídlech krajských soudů, ovšem dle potřeby mohl senát zasedat v kterémkoli soudním 

obvodu. Výkonem pravomoci byl pověřen pětičlenný senát složený z předsedy (soudce 

z povolání jmenovaný prezidentem) a čtyřmi laiky jmenovanými vládou dle návrhů 

národních výborů. Soudy jako takové fungovaly de facto na principu stanných soudů. 

Řízení bylo ústní a veřejné, pokud možno bez přerušení a ne delší než tři dny (poté by 

následovalo předání věci řádnému soudu). Procesní práva obviněných byla omezena, 

zejména co se týče nemožnosti odvolání a neexistence odkladného účinku při podání 

žádosti o milost k prezidentu republiky. Tresty smrti se vykonávaly do dvou hodin  

po vynesení rozsudku, na žádost odsouzeného bylo možno lhůtu posunout o jednu 

                                                 
2 ROKOSKÝ, Jaroslav. Poválečný proces s předsedou agrární strany Rudolfem Beranem. In: PERNES, 
Jiří a Jan FOITZIK. Politické procesy v Československu po roce 1945 a "případ Slánský“. Brno: Kateřina 
Mikšová - Nakladatelství Prius pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze, 2005, str. 115. 
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hodinu. Pokud měla být poprava konána veřejně, mohl soud prodloužit dobu výkonu až 

na 24 hodin. V případě vynesení rozsudku v nepřítomnosti (tzv. kontumace), mělo dojít 

k popravě do 24 hodin od dopadení odsouzeného.3 Sama retribuce nahrávala nesmírným 

způsobem do karet komunistům. Značná část národních výborů byla ovládána 

komunisty, je tak jasné, že mohli svůj vliv vcelku dobře uplatnit. Klement Gottwald  

o retribuci prohlásil: „To je nesmírně ostrá zbraň, kterou můžeme podetnout samé 

kořeny buržoazie, a to ve jménu národa, státu a republiky […] zbraň, kterou můžeme 

buržoasii odsekat tolik výhonků, že z ní zůstane pahýl.“4 Pokud pomocí retribuce 

nedošlo k odstranění protivníků, byla snaha alespoň o jejich skandalizaci. Před MLS 

vystupovali v rolích svědků gestapáci, kolaboranti a jiní zrádci, kteří „svědčili“ (za slib 

polehčující okolnosti či beztrestnosti) proti těm, které strana potřebovala vyřadit 

z veřejného života. Před volbami v roce 1946 pak přišel komunistům vhod malý 

retribuční dekret. Osoby obviněné podle dekretu totiž pozbývaly voličského práva  

a musely být vyškrtnuty ze seznamu voličů.5 Stačila k tomu byť jen obsílka k soudu.  

Je jasné, že toho komunisté dokázali využít. Nejvíce se to projevilo v Praze, zde před 

volbami obdrželo obsílku od komunisty kontrolovaného bezpečnostního aparátu asi  

15 tisíc osob. Na komunistickém vítězství v hlavním městě se to pak podepsalo 

výraznou měrou, v neposlední řadě to dopomohlo k obsazení primátorského postu 

komunistou. V celé republice pak bylo tímto způsobem postiženo zhruba do 300 tisíc 

lidí. Retribuce jako takové měly skončit k 31. prosinci 1946. Byly však několikrát 

prodlouženy, po komunistickém puči v roce 1948 pak dokonce obnoveny, byť 

v pozměněné podobě. Definitivní konec tak přišel až s 31. prosincem 1948. Celková 

čísla z dob působnosti retribučních soudů (květen 1945 až prosinec 1948) udávají 

odsouzení více než 33 tisíc osob (z toho více než 730 trestů smrti). Národnostní podíl 

pak byl asi takový – 50 % Němci, 35 % Češi a Slováci a 15 % jiné národnosti (zejména 

však maďarské).6  

 

Teror patřil k politice KSČ a byl její neoddělitelnou součástí. Zahrnoval neuvěřitelnou 

                                                 
3 VOREL, Jaroslav. Trest smrti – minulost a současnost. In: LIŠKA, Otakar a kolektiv. Tresty smrti 
vykonané v Československu v letech 1918 – 1989. Praha: ÚDV, 2006, s. 18 – 22. 
4 HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. Praha: Univerzum, 1990, str. 23. 
5 Tamtéž, str. 22 – 27. 
6 VOREL, Jaroslav. Trest smrti – minulost a současnost. In: LIŠKA, Otakar a kolektiv. Tresty smrti 
vykonané v Československu v letech 1918-1989. Praha: ÚDV, 2006, s. 21 – 22. 
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škálu činností, prostřednictvím kterých strana v prvních poválečných letech směřovala 

postupnými krůčky k pevnému uchopení moci. Retribuce tvořily jen část repertoáru. 

Významným prvkem byly rovněž provokace. Ještě před volbami v květnu roku 1946 se 

pokusili zinscenovat politický proces s generálním tajemníkem národně socialistické 

strany a jedním z vedoucích představitelů domácího odboje Vladimírem Krajinou. 

Komunisté vinili Krajinu ze spolupráce s nacisty (ostatně to byl jeden z velmi často 

používaných důvodů). Obvinění opřeli o lživou a vykonstruovanou výpověď  

K. H. Franka. Ta byla dodatečně vsunuta do spisu, což se během šetření potvrdilo. Tuto 

provokaci měli na svědomí komunisté z politického zpravodajství. Tehdejší ministr 

spravedlnosti Prokop Drtina požadoval řádné prošetření případu, ovšem vyšetřovací 

komise k jasnému závěru nedošla (její komunistický člen totiž trval na pokračování 

vyšetřování V. Krajiny), takže celá aféra vyšuměla do ztracena. Podobně dopadl i další 

vykonstruovaný případ, který se týkal gen. Sergěje Ingra. Tomu chtěli komunisté 

zabránit v návratu do armády. Za Ingra se však postavili bývalí členové exilové vlády. 

Prezident Edvard Beneš ho následně jmenoval velvyslancem v Nizozemsku.7 Mezi další 

provokace z dílny komunistické strany můžeme zařadit i tzv. Krčmaňskou aféru. Dne 

10. září 1947 byly náměstkovi předsedy vlády Petru Zenklovi a demokratickým 

ministrům Prokopu Drtinovi a Janu Masarykovi poštou zaslány balíčky s výbušninou, 

které byly ale naštěstí včas zneškodněny. Stopy dovedly vyšetřovatele do vesnice 

Krčmaň u Olomouce (vyrobení výbušniny) a později přímo na sekretariát KSČ 

v Olomouci (konkrétně k poslanci Jaroslavu Jurovi – Sosnarovi, vložení výbušnin  

do krabic po nařízení krajského sekretariátu). Poslanec Sosnar se nakonec vzdal 

mandátu a byl zatčen. K přelíčení už ale nedošlo, po komunistickém puči byli všichni 

usvědčení pachatelé propuštěni a vyšetřování ukončeno. Hlavní vyšetřovatel Zdeněk 

Marjanko a další jeho pomocníci byli posléze zatčeni a novým režimem perzekvováni 

(sám Marjanko zemřel ve vyšetřovací vazbě na následky krutého mučení). Další 

významnou provokací byla tzv. Mostecká špionážní aféra. Iniciátoři akce obvinili 

bývalého armádního důstojníka ppor. Pravomila Reichla (a další lidi) ze špionáže 

prováděné v severních Čechách. Také se měl údajně připravovat protistátní  

(či protikomunistický) puč, to vše s vědomím funkcionářů národně socialistické strany 

(Zenkl, Drtina, Krajina). Cílem tak bylo spojit celou akci s národně socialistickou 
                                                 
7 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: 
Barrister & Principal, 2001, str. 11 – 12. 
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stranou a připravit tak velký politický proces. To se však nepodařilo, tyto snahy byly 

naštěstí odhaleny. Co se nepovedlo komunistům před převratem, povedlo se po něm. 

Nakonec dosáhli svého, již v květnu 1948 proběhl zinscenovaný proces proti Reichlovi 

a spol. Pravomil Reichl byl odsouzen na doživotí, v roce 1952 se mu však podařilo 

prchnout do zahraničí. Tolik asi k nejznámějším předúnorovým provokacím, 

samozřejmě jich však bylo mnohem více. V provokacích komunisté pokračovali  

i po převratu. To už však s nesrovnatelně větší úspěšností (namátkou jmenuji akci 

„Kameny“, provokaci předcházející procesu s Karlem Kutlvašrem, případ Babice 

apod.).8  

 

Veškeré akce před únorovým převratem v roce 1948 si komunisté mohli dovolit. 

Dokázali totiž kontrolovat ministerstvo vnitra, SNB a další významné posty ve státní 

správě. Připravovali si tak živnou půdu mnohem dříve, než v převzetí moci definitivně 

došlo. Navíc, jak se později ukázalo, komunistická strana byla jedinou stranou ochotnou 

použít k uchopení moci všech možných prostředků, včetně těch ilegálních. Výše 

zmiňované provokace, činnost předsedy vlády Klementa Gottwalda či ministra vnitra 

Václava Noska, ale i nejednotný postup demokratických stran potažmo jejich ministrů  

a celkový politický vývoj země směřoval pomalu a jistě ke krizi, která vyvrcholila 

v únoru roku 1948 převratem. Necelé tři roky po válce tak Československo padlo  

do rukou další totality, tentokráte té komunistické. Nastala doba čistek, masové 

nezákonnosti, perzekuce a politických procesů. To vše za účelem nastolení, upevnění  

a uchování monopolu moci strany. 

 
1.1  Vývoj právního řádu bezprostředně po únoru 1948 

 

„Po dobytí moci je povinností vítězné dělnické třídy vybudovat svůj státní aparát. To 

vyžaduje především rozbít starý aparát, který sloužil buržoazii […] Náš nový lidově 

demokratický řád neuznával takovou zásadní dělbu moci (na zákonodárnou, výkonnou  

a soudní pozn. aut.), neboť zdrojem veškeré moci ve státě je lid, který si nejen zákony 

                                                 
8 Tamtéž, str. 13 – 16. 
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dává, nýbrž i sám zákony vykonává. Tomu odpovídá také požadavek, aby soudce byl 

vázán celým právním řádem a nikoli jen zákony.“ 

Alexej Čepička 

 

Bezprostředně po únoru 1948 a převzetí moci ve státě si komunisté vytyčili za cíl získat 

rozhodující vliv v justici, což neznamenalo nic jiného, než jí ovládnout. Už 21. července 

1948 byl přijat zákon č. 213/1948 Sb. o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných 

zájmů. Jak píše Plachý, šlo v podstatě o zpětnou konvalidaci a dokonání bezpráví 

napáchaného od konce února 1948 činností tzv. akčních výborů.9 Následně došlo 

k přijetí nejvýznamnějších zákonů otevírajících cestu k vytyčenému cíli. Prvním z nich 

byl nechvalně známý zákon č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky. 

Hned po něm následoval zákon č. 232/1948 Sb. o státním soudu (došlo ke zřízení 

Státního soudu a Státní prokuratury pro vedení politických procesů a postihování 

trestných činů dle zákona č. 231/1948 Sb.). V návaznosti na tyto zákony byl přijat 

zákon č. 247/1948 Sb. o táborech nucené práce, který představoval další účinnou zbraň 

v boji proti reakci. Člověk se totiž do TNP mohl dostat i bez toho, aby spáchal trestný 

čin. Stačilo pouze podezření či domněnka, že by ho mohl spáchat (a proto byl nutný 

k preventivní zásah). Navíc bylo v podstatě umožněno „uvěznění“ takových lidí  

bez toho, aby proběhlo soudní řízení, jelikož o umístění postiženého do TNP 

rozhodovaly tříčlenné přikazovací komise fungující při KNV. Za další významný zákon 

je nutno považovat zákon č. 286/1948 Sb. o Národní bezpečnosti, který v rámci SNB 

výrazně posiloval pravomoci StB. Ke konci roku 1948, konkrétně 22. prosince, pak byl 

vydán ještě zákon č. 319/1948 Sb. o zlidovění soudnictví. Na jeho základě se zavedlo 

dvojinstanční řízení a do rukou dělnické třídy byla de facto svěřena soudní moc. 

Zlidovění soudnictví totiž znamenalo, že v senátech soudů zasedali laici (soudci z lidu), 

kteří měli ve všech stupních (okresní, krajský, Nejvyšší soud) převahu nad soudci 

                                                 
9 Akční výbory Národní fronty byly zvláštní mocenskopolitické orgány, které vznikly v únoru 1948 na 
výzvu Klementa Gottwalda. Celý systém akčních výborů sloužil komunistům jako nátlakový prostředek  
k převzetí moci. Byly zakládány v obcích, závodech a dalších institucích. Hlavním úkolem bylo provést 
očistu veřejného života od odpůrců komunistické strany a potlačit reakci. Vydávaly rozhodnutí a výzvy, 
kterými zbavovaly zaměstnání a funkcí politické odpůrce KSČ. Proti těmto rozhodnutím nebylo odvolání. 
AV na pracovištích zanikly po splnění svého úkolu, tzn. po provedení prověrek a odstranění všech 
nepohodlných lidí. Tato hromadná očista měla za následek, že ve všech orgánech moci, hospodářského 
řízení a společenských organizací získali většinu komunisté nebo jejich příznivci. Činnost AV neměla 
žádný zákonný podklad, ten získala až zpětně přijetím výše zmíněného zákona. 
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z povolání. Při rozhodování pak byly hlasy obou „skupin“ rovnocenné, což mělo  

za následek získání značné kontroly nad justicí. 

 

Veškeré tyto zákony představovaly jasný rozpor mezi ústavou de iure a de facto. Nová 

ústava, tzv. Ústava 9. května (vydaná však až na začátku června 1948 v důsledku 

odmítnutí Edvarda Beneše připojit na ní svůj podpis), byla vytvářena převážně 

v předúnorových časech, tudíž obsahovala ještě řadu demokratických institutů z ústavy 

předchozí. Tyto zaručené svobody a práva občanů ale byly vydáváním následných 

zákonů vytrvale pošlapávány, až se staly zcela bezobsažnými. Represe byla 

legalizována. První justiční vraždy v českých zemích podle nových zákonů na sebe 

nenechaly dlouho čekat. Již na začátku roku 1949 se oběťmi komunistické zvůle stali 

Miroslav Choc a Slavoj Šádek, kteří byli ve vykonstruovaném procesu odsouzeni 

k trestu smrti a popraveni za údajnou vraždu mjr. Augustina Schramma. 

 

V divokých poúnorových měsících, ostatně už na podzim roku 1948, byla spuštěna  

tzv. právnická dvouletka. V letech 1949 – 1950 mělo dojít k rekodifikaci všech odvětví 

práva v duchu marxismu-leninismu a všudypřítomného třídního boje. Výsledkem těchto 

rekodifikačních prací bylo například v roce 1949 vydání zákona o právu rodinném  

a v roce 1950 pak vydání nového trestního zákona, trestního řádu, trestního zákona 

správního, trestního řádu správního, občanského zákoníku, občanského soudního řádu  

a mnohých dalších norem.10 

 
1.2 Masová nezákonnost a perzekuce – na cestě k procesům 

 

Čím pevněji svírali komunisté svou moc, tím více se rozvíjela masová nezákonnost  

a perzekuce. Porušování platných zákonů se stalo prakticky běžnou činností. Občanská 

a politická práva, byť v Ústavě 9. května formálně zakotvená, byla de facto 

zlikvidována. Namátkou jmenujme spolčovací právo (ustavení jednotných 

společenských organizací podřízených komunistickým institucím), činnost politických 

                                                 
10 PLACHÝ, Jiří. Některé aspekty vývoje právního řádu v Československu v letech 1948 – 1954. In: 
VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš BABKA. Československá justice v letech 1948 – 1953 
v dokumentech, Díl II. Praha: ÚDV, 2004, str. 13 – 20. 
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stran (existovat mohly jen povolené strany tvořící, jak píše Kaplan, alibi režimu),  

kdy jednotná kandidátka Národní fronty znamenala praktické pozbytí volebního práva, 

dále právo na stávku a právo shromažďovací apod. Ve velké většině docházelo 

k rozhodování na základě všemožných politických směrnic vydávaných vedoucími 

komunistickými funkcionáři či vedením strany obecně. Politická rozhodnutí totiž byla 

nadřazena právu i tehdy, kdy mu zcela jasně neodpovídala. Faktem totiž je,  

že vykonavatelé státní správy mnohdy sami zákony ani neznali. Do funkcí ve státním 

aparátu totiž po násilném „vyakčnění“ nastoupili noví lidé, většinou dělníci. Těm strana 

dávala jasně najevo, že důležitější než zákony je řídit se a jednat třídně.11 Takřka  

k „dokonalosti“ pak dovedli toto jednání vyšetřovatelé StB. Ostatně jejich slova to 

potvrzují. Například Josef Čech, který společně s Ladislavem Máchou vedl výslech,  

při němž byl ubit číhošťský farář Josef Toufar, ve své pozdější výpovědi prohlásil: „My 

se učili o třídním boji a ne o trestním řádu.“12 Další obávaný vyšetřovatel Miroslav 

Pich – Tůma zase přidal: „Uznával a respektoval jsem jediný zákon – zákon třídní.“13  

 

S nezákonností šla samozřejmě ruku v ruce perzekuce. Nejprve plíživě a pomalu,  

aby nakonec postihovala velkou část obyvatelstva (samozřejmě přímo či nepřímo). 

Mezi prvními oběťmi perzekuce byli představitelé demokratických nekomunistických 

stran, tzn. političtí odpůrci. Následně byli postiženi důstojníci, bývalá buržoazie, střední 

vrstvy, církve či rolníci odmítající vstoupit do jednotných zemědělských družstev. 

K tomu, aby byl člověk perzekvovaný, navíc nutně nemusel být nepřítelem režimu. 

Stačilo, že byl označen za nepřítele potenciálního. Perzekuce samozřejmě nezasahovala 

pouze jedince, nýbrž dopadala na celé rodiny včetně dětí, dále na příbuzenstvo, často  

i přátele. Navíc bylo leckdy postiženo i několik pokolení. Důvod k perzekuci se 

vždycky našel. Ať už to bylo bývalé členství v nekomunistických stranách, názory, víra, 

jakékoliv svazky s osobami nepohodlnými režimu, již zmíněný nesouhlas se vstupem 

do JZD, činnost (klidně i bývalá) v zakázaných organizacích (Junák, Sokol atd.). 

Perzekuce měla samozřejmě mnoho forem. Postupovala od vyřazení člověka 

z veřejného života přes umělé vytváření byrokratických překážek při vyřizování 

                                                 
11 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: 
Barrister & Principal, 2001, str. 20 – 36. 
12 HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. Praha: Univerzum, 1990, str. 138. 
13 Tamtéž. 
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osobních záležitostí, zákazu studia nebo výkonu určitých povolání, sledování  

až k uvěznění, politickým procesům a vraždám. Perzekuce politická či osobní byla 

doprovázena perzekucí ekonomickou. Ta postihovala nejširší masy lidí. Největší 

ukázkou ekonomické perzekuce je pak měnová reforma z roku 1953, při které přišli 

občané prakticky o veškeré úspory. Z perzekuce kulturní se pak nabízí uvést na prvním 

místě důslednou státní cenzuru. 

 

Nezákonnost a perzekuce se staly běžnou součástí každodenního života. Základem byla 

samozřejmě politika strany. Aby mohlo dojít skutečně k takovému rozvoji, začali 

komunisté s politickými čistkami, které prováděli prostřednictvím již zmíněných 

akčních výborů Národní fronty. Čistky zasáhly vysoké školy (odejít museli jak 

nepohodlní učitelé, tak studenti), úřady, Státní bezpečnost, armádu (zejména její 

důstojnický sbor), národní výbory, zájmové organizace i obyčejné lidi v zaměstnání  

(na 4000 lidí bylo propuštěno jen proto, že se nezúčastnili generální stávky 24. února 

1948 na podporu komunistických požadavků). Na uvolněná místa byli dosazování noví 

lidé – lidé oddaní straně a SSSR, lidé bez vzdělání plnící ochotně jakákoli nařízení 

strany. Lidí postižených těmito čistkami mohlo být dle odhadu až 300 tisíc. Na čistky 

provedené akčními výbory pak navázali komunisté tzv. „zostřením třídního boje“. 

Vedení sovětské komunistické strany se totiž nelíbila podle nich příliš liberální politika 

KSČ. Již na konci roku 1948 tedy ÚV KSČ vyzval k ostrému boji proti reakci.14 

 
1.2.1  Kádrová nomenklatura 

 

Kádrové posudky, které na občany vystavovaly různé instituce, patřily svým způsobem 

také k formě perzekuce. Na základě takovýchto posudků bylo rozhodováno o přijetí  

do zaměstnání, o povolení studovat, o dosazování do funkcí apod. Jak uvádí Kaplan, tak 

tento posudkový systém dospěl ke svému vrcholu v tzv. kádrové nomenklatuře. Byl to 

soubor míst a funkcí, o jejichž obsazení rozhodovaly komunistické orgány. Počet takto 

obsazovaných míst se odhaduje na 250 tisíc, přičemž zdaleka nešlo jen o nejvyšší místa, 

mohlo jít například i o místo vedoucího skladu, mistra ve výrobě či jiná podobná místa. 

                                                 
14 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: 
Barrister & Principal, 2001, str. 20 – 36. 
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Faktická likvidace dělby moci ve státě a likvidace její kontroly byla samozřejmě vedle 

prováděné masové nezákonnosti a perzekuce předpokladem k vytvoření mechanismu na 

tvorbu politických procesů. A na první politický proces se skutečně dlouho nečekalo.15 

 
1.3 Politické procesy – pojem, historie 

 

„O tom, kdo je vinen a kdo nevinen, kde končí omyly a chyby a nastává trestní 

odpovědnost, rozhodne strana za pomoci orgánů národní bezpečnosti.“ 

Karol Bacílek 

 

Politické procesy jsou všechny soudní případy, o kterých rozhodovaly politické, nikoli 

příslušné justiční instituce. Byly součástí totalitního komunistického režimu během celé 

jeho existence. Na základě mocenského monopolu strany byla vymezena i rozhodovací 

pravomoc politických institucí. Docházelo k přímým zásahům do přípravy, průběhu  

a výsledků soudních řízení tam, kde měla strana a její orgány na různých úrovních svůj 

zájem. Nepřímo pak působily zejména ústřední instituce, které určovaly politickou linii 

a úkoly, jimiž se řídila bezpečnost a justice, tvořily právní normy a systém vůbec, a to 

včetně jeho personálního obsazení.16 V podstatě šlo o to, aby politické procesy dostaly 

právní rámec a nebudily dojem svévolně uplatňované nezákonnosti. V Československu 

proběhly dvě hlavní vlny politických procesů. První spadá do tzv. zakladatelského 

období komunismu, tedy let 1948 – 1954, druhá odstartovala po invazi vojsk v srpnu 

1968 a týká se zejména počátku normalizace, tedy prvních roků sedmdesátých let. Tyto 

dvě vlny se lišily zejména ve stupni a formě uplatňované perzekuce. Při první vlně byly 

běžné velmi kruté, až drakonické tresty včetně trestů absolutních, docházelo 

k obrovským nezákonnostem a k používání fyzického násilí a jiných krutých metod  

při výsleších. Druhá vlna už nebyla spojena s takovou brutalitou vyšetřovatelů StB, 

ovšem ti veškeré nezákonné metody rozhodně neopustili. Dále už také nedocházelo 

                                                 
15 Tamtéž. 
16 KAPLAN, Karel. Politické procesy 50. let v Československu. In: PERNES, Jiří a Jan FOITZIK. 
Politické procesy v Československu po roce 1945 a "případ Slánský“. Brno: Kateřina Mikšová - 
Nakladatelství Prius pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze, 2005, str. 107 – 109. 
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k popravám z politických důvodů (posledním takovým popraveným byl v roce 1960 

Vladivoj Tomek).17 

 

Jak už bylo řečeno, politické procesy jako takové byly součástí represí, které prováděl 

komunistický režim po roce 1948. Jejich cílem bylo formálně-právní cestou nejprve 

zlikvidovat skutečné či potenciální představitele protikomunistické opozice, později pak 

také „vnitřní nepřátele“ v samotné KSČ. Je třeba však také dodat, že komunisté se 

snažili organizovat politické procesy už před únorovým převratem v roce 1948.  

Ve stadiu příprav už byly procesy s účastníky mostecké špionážní aféry (P. Reichl  

a spol.) nebo s představiteli údajného spiknutí na Slovensku (J. Kempný, M. Bugár,  

O. Obuch, J. Ursíny). K těmto procesům ale nakonec přeci jen došlo, byť až  

po převratu. Bezprostředně po převratu chtělo vedení KSČ uspořádat proces se 

„zrádnými“ ministry, kteří v únoru 1948 podali demisi, a přesvědčit tak společnost  

o oprávněnosti převratu, tedy prezentovat svoje počínání jako záchranu společnosti před 

protistátním pučem, který měly organizovat demokratické (nekomunistické) strany. 

Tato snaha však zamýšlený účinek určitě neměla, neboť velký proces z toho nebyl  

a větší části ministrů se podařilo odejít do zahraničí. Byl to však jen jeden dílčí 

„neúspěch“. V zakladatelském období komunistického režimu plnily procesy vedle role 

zúčtování s nepřáteli a odpůrci (skutečnými, domnělými, vymyšlenými) roli výchovnou. 

Jelikož procesy šířily atmosféru strachu a jejich prostřednictvím se dala snáze 

vykonávat oficiální politika, mělo tak jejich pomocí docházet dle Kaplana k takzvané 

„politické výchově mas“. Prostřednictvím procesů měli mít občané možnost poznávat 

počínání nepřátel a škůdců režimu. Tím se tak dostáváme k další formě procesů, a to 

sice jejich veřejnosti. V první vlně procesů byla jejich veřejnost velmi častá, probíhaly 

jak na místní, regionální či celostátní úrovni. Neveřejné bývaly většinou jen procesy 

s bývalými členy armády nebo bezpečnosti. V druhé vlně procesů už se s veřejností 

nepočítalo.18 

 

Veřejné politické procesy měly předem zpracovaný scénář i obsazení, byly jasně určeny 

role jednotlivých aktérů procesu. Byla stanovená politická linie, jak má být proces 

                                                 
17 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: 
Barrister & Principal, 2001, str. 40. 
18 Tamtéž, str. 37 – 57. 
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veden a jakých paragrafů má být užito včetně publikace rozsudku a následného 

zveřejnění údajů o procesu. Jak už bylo uvedeno, každý veřejný proces musel mít svojí 

politickou linii. To ve své podstatě znamenalo nechat veřejnost poznat nepřátelskou 

činnost obžalovaných se všemi důsledky. Na základě důkazů a faktů mělo být veřejnosti 

ukázáno, jak nebezpeční obžalovaní jsou, kdo za jejich činností stojí a jaké dalekosáhlé 

důsledky by jejich nedopadení mělo. Další důležitou částí veřejného politického procesu 

byla jeho technická příprava a režie. Musel být tedy složen senát, vybráni prokurátoři  

a advokáti, zajištění znalci (nejčastěji z oboru politického zpravodajství a zpravodajství 

vojenského). Pokud byla veřejnost organizována (např. složení z mládeže, dělníků 

určitého závodu, venkovanů atp.), měla být různě střídána. Pokud měl být připuštěn 

film a rozhlas, musela se přijmout patřičná opatření. Rovněž role svědků byla dopředu 

určena, ke které věci se budou vyjadřovat a jak bude výslech veden. Předpokládala se  

i součinnost obžalovaných, ne vždy jí ale bylo dosaženo. Přesto to na věci nic neměnilo. 

Poslední součástí pak bylo propagační využití výsledků procesu. Ten měl být využit 

v tisku, rozhlase i filmu. Zástupcům těchto médií byla samozřejmě vyložena politická 

koncepce procesu a předány další potřebné informace. Leckdy vycházela po skončení 

procesu i jakási brožura, která měla o procesu seznámit ostatní občany. Jakým 

způsobem byla psána, není určitě třeba rozvádět. Jak připravit veřejný proces a jak jej 

provést popisuje zpráva ministerstva spravedlnosti z roku 1951, příznačně nazvaná 

„Veřejné procesy“. V této správě je celé vedení takových procesů dopodrobna 

vylíčeno.19 Po skončení veřejného procesu se hodnotila jeho úspěšnost. Za zvláště 

úspěšné byly považovány ty, při kterých diváci po vynesení rozsudků (zejména 

rozsudků trestu smrti) tleskali či jinak projevovali souhlas. Naopak za zklamání byly 

označovány ty, kdy prokurátor navrhoval trest smrti a soud jej nakonec nevynesl.20 

 

Zvláštní kategorii celostátních veřejných procesů tvoří tzv. monstrprocesy. Byly to 

největší politické procesy, které byly na celostátní úrovni organizovány. Samotné 

monstrprocesy byly navíc režimem považovány za největší úspěch a jejich výrobci  

za ně dostávali odměny, povýšení či vyznamenání. Pomocí těchto procesů mělo dojít 

k šokování a otřesení společnosti, byla snaha o vyvolání celospolečenského hněvu proti 

                                                 
19 VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš BABKA. Československá justice v letech 1948 – 
1953 v dokumentech, Díl II. Praha: ÚDV, 2004, str. 217 – 218. 
20 KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost: státní bezpečnost 1948-1956. Brno: Doplněk, 1999, str. 120. 
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skupině lidí, kteří zrovna hráli v tomto tragickém divadle roli obžalovaných. V pozici 

režiséra zde vystupovala StB (v monstrprocesech byla její role nejznatelnější). Kaplan 

jmenuje pravidla, na základě kterých byly monstrprocesy koncipovány. Tedy  

že obžaloba musela znít na nejtěžší zločiny (velezrada, vyzvědačství atp.), muselo jít  

o rozvětvenou organizaci (odnože v krajích, na ministerstvech atp.) a muselo zde být 

zřetelné spojení s cizí mocí, která činnost obžalovaných podněcovala a řídila.21 

Konstrukce a politická působivost měla mít zahraniční ohlas. Tomu samozřejmě 

odpovídalo politické zaměření, výběr obětí, příprava a průběh přelíčení včetně 

vykonstruovaných obvinění a v neposlední řadě krutost trestů. Jak už bylo zmíněno, 

soudní řízení bylo jakýmsi divadlem s tragickým koncem. Probíhalo podle předem 

připraveného scénáře a s vybraným obecenstvem a odehrávalo se kromě soudních síní 

třeba ve velkých sálech či závodních jídelnách. Mezi nejznámější monstrprocesy u nás 

patří procesy s církevními představiteli, dále s tzv. „Direktoriem československého 

odboje“ (M. Horáková a spol.) či s tzv. „vedením protistátního spikleneckého centra“ 

(R. Slánský a spol.) a na Slovensku pak proces s V. Žingorem a spol.22 

 

Právní oporou politických procesů se stal zákon č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově 

demokratické republiky ze dne 8. října 1948. V roce 1950 byl pak fakticky 

inkorporován do nového trestního zákona č. 86/1950 Sb. Pro vedení politických procesů 

dle zákona na ochranu lidově demokratické republiky byl zákonem č. 232/1948 Sb. 

zřízen Státní soud a Státní prokuratura. Obě tyto instituce fungovaly do konce roku 

1952, než jejich agendu převzaly krajské soudy a krajské prokuratury, resp. vyšší 

vojenské soudy a vyšší vojenské prokuratury. V letech 1953 – 1956 pak v případě 

těžkých politických deliktů rozhodoval jakou soud prvního stupně Nejvyšší soud.  

Za dobu činnosti státního soudu došlo k odsouzení téměř 27 000 osob. Je tak namístě 

souhlasit s Vorlovým názorem, že Státní soud a Státní prokuratura se po komunistickém 

puči staly nástrojem perzekuce, masové nezákonnosti a politické represe v rukou strany 

a StB.23 Drtivou většinu procesů však fakticky zajišťovala především StB, neboť Státní 

soud pouze vynášel rozsudky. Šlo o výrobu, konstrukci obvinění, fyzické i psychické 

                                                 
21 Tamtéž, str. 168 – 169. 
22 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: 
Barrister & Principal, 2001, str. 42 – 44. 
23 VOREL, Jaroslav. Trest smrti – minulost a současnost. In: LIŠKA, Otakar a kolektiv. Tresty smrti 
vykonané v Československu v letech 1918-1989. Praha: ÚDV, 2006, s. 22 – 23. 
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násilí. Násilí, zejména tedy v první vlně procesů (zakladatelské období komunismu, éra 

vrcholného stalinismu), používané při krutých výsleších za účelem vynutit si doznání, 

které bylo považováno za vrcholný důkaz.24 Připravené a nadiktované výpovědi pak 

obvinění často pouze podepisovali, aby se uchránili před dalším týráním. Na základě 

takovýchto doznaných vykonstruovaných obvinění byl pak zajištěn hladký průběh 

procesu. Politickým procesům také často předcházely provokace StB. Cílem těchto 

řízených akcí bylo vytipování a zlikvidování jakýchkoli náznaků opozice vůči režimu.25 

Je ovšem známo, co stačilo k odsouzení člověka. Proto se provokační činnost dotýkala 

osudů občanů velice znatelně.  

 

Jak už bylo řečeno, politické procesy se nevyhnuly prakticky žádné společenské vrstvě 

nebo skupině obyvatel. Začalo to procesy s gestapáky a kolaboranty, pokračovalo přes 

politické odpůrce, armádu, církev a obyčejné lidi (rolníci, dělníci, střední vrstvy atp.), 

aby se procesy nakonec nevyhnuly ani vedoucím představitelům komunistické strany. 

Zajímavá jsou i čísla, která ukazují na sociální rozložení odsouzených v první vlně 

politických procesů, tedy procesů z dob zakladatelského období komunistického 

režimu. Největší skupinou byli dělníci (25 – 30 %), rolníci s výměrou půdy  

do 20 hektarů (21 – 25 %), drobní živnostníci (12 – 13 %) a stejně i úředníci a vojáci. 

Zbývající část tvořili ostatní občané. Spodní hranice (tedy hranice statisticky jasně 

prokazatelná) odsouzených za politicky motivované činy dosahuje na číslo 264 429 

obětí totalitní zvůle praktikované komunistickým režimem. Uvedené číslo je  

ale mnohem větší. Nejsou do něj zahrnuty politické tresty uložené komisemi národních 

výborů, jejichž počet byl také vysoký (tresty odpůrcům kolektivizace apod.). Rovněž  

ve výčtu chybí občané násilně internovaní a bez soudu přikázaní do táborů nucené 

práce, branci násilně povolaní k pomocným technickým praporům, internovaní řeholníci 

či odsouzení v procesech motivovaných čistě politicky, které spadaly pod trestní 

pravomoc okresních soudů (drobné hospodářské přestupky, často účelově konstruované 

za účelem zlomit či ekonomicky zničit dotyčného).26 Velmi výstižný je Kaplanův závěr 

                                                 
24 Teorie Andreje Vyšinského, prohlášení doznání obžalovaného za vrcholný důkaz. Získání doznání 
patřilo k úkolům bezpečnosti. 
25 VOREL, Jaroslav. Trest smrti – minulost a současnost. In: LIŠKA, Otakar a kolektiv. Tresty smrti 
vykonané v Československu v letech 1918-1989. Praha: ÚDV, 2006, s. 22. 
26 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: 
Barrister & Principal, 2001, str. 38 – 49. 
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o tom, co politické procesy naší zemi vlastně přinesly. Procesy podle něj přispěly 

velkou měrou k rozvratu právního systému a vědomí společnosti, rozrušily vzájemné 

vztahy, byla zpřevrácena stupnice mravních životných hodnot. Solidarita a pomoc 

postižených se staly trestným činem. Postihly všechny společenské oblasti a pošpinily 

historii Čechů a Slováků, neboť příslušníci protifašistického odboje stanuli před soudem 

jako zrádci.27 Dědictví této masové nezákonnosti a perzekuce si tak neseme dodnes. 

 
1.4 Druhy procesů 

 

„Můžete mne popravit, ale nemůžete mne zlomit!“ 

poslední slova Miroslava Choce před popravou 

 

Politické procesy členíme do určitých skupin, které sdružují podobně motivované 

procesy. Osobně využiji obdobné dělení, jaké ve svém díle použil Karel Kaplan.  

Je víceméně nejobsáhlejší a dle mého názoru asi nejstrukturovanější. Než se však 

pustím do určitého rozčlenění politických procesů do kategorií, považuji za vhodné 

napsat něco o prvním politickém procesu vedeným před Státním soudem. Kaplan 

pokládá za první proces řízení s údajnými vrahy komunistického funkcionáře a majora 

bezpečnosti Augustina Schramma. Ten byl zavražděn 27. května 1948 dosud neznámo 

kým. Schramm je dodnes spolu s několika dalšími (obávaný vyšetřovatel StB Pich – 

Tůma, pplk. Kohout či bývalý partyzán Vávra – Stařík) podezříván z vraždy Jana 

Masaryka. Možného vraha měli na základě vykonstruovaného obvinění ze msty zastřelit 

dva mladí čeští emigranti Miroslav Choc a Slavoj Šádek, kteří proto byli údajně  

za tímto cílem do Československa vysláni.28 Podle StB měl cíl splnit Choc. Státní soud 

přijal scénář vypracovaný StB a hned při svém prvním případu vynesl tvrdé  

a neobyčejně kruté tresty. Proces s Chocem a spol. se konal ve dnech 3. – 25. listopadu 

1948. Prokuraturu zastupoval F. Grospič, předsedou senátu byl prezident Státního soudu 

H. Richter. Krutým mučením byl Choc donucen k doznání, nicméně u soudu vše 

odvolal. Nebylo mu to ale bohužel nic platné. Ze čtrnácti obžalovaných bylo v tomto 

                                                 
27 KAPLAN, Karel. Politické procesy 50. let v Československu. In: PERNES, Jiří a Jan FOITZIK. 
Politické procesy v Československu po roce 1945 a "případ Slánský“. Brno: Kateřina Mikšová - 
Nakladatelství́ Prius pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze, 2005, str. 113 – 114. 
28 HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. Praha: Univerzum, 1990, str. 136. 
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procesu odsouzeno osm lidí k smrti. Popraveni byli „pouze“ Choc se Šádkem, ostatní 

byli odsouzeni v nepřítomnosti. Nad dalšími obžalovanými vynesl soud vysoké tresty 

odnětí svobody. Pozdější šetření ukázalo (a moc dobře to věděla i StB), že odsouzení 

Schrammovými vrahy nebyli. Tyto první justiční vraždy tak odstartovaly nechvalně 

známou éru vykonstruovaných politických procesů. Současně byl tento proces 

největším procesem vedeným přímo s emigrací. Revize procesu na počátku 

devadesátých let jasně ukázala, že Choc se vraždy nedopustil a všichni odsouzení byli 

rehabilitováni. Skutečný pachatel vraždy je tak stále neznámý (spekuluje se o akci 

partyzánů nebo přímo StB v rámci „odklízení“ nepohodlných).29 

 
1.4.1 Procesy s politickými odpůrci 

 

Procesy s politickými odpůrci komunistického režimu tvořily výraznou část, nebo lépe 

řečeno hodně viditelnou část politických procesů. Šlo zejména o procesy s bývalými 

funkcionáři demokratických stran či s jejich členy vůbec. Zostřování třídního boje ruku 

v ruce s touhou dobít reakci byly hnacím motorem komunistů. Procesy se členy 

nekomunistických stran měly vliv i na bývalé předúnorové ministry a poslance. Mnoho 

z nich emigrovalo a zachránilo si tak ve většině případů kůži, ne-li život. Všem se to 

bohužel nepovedlo. Bývalý místopředseda vlády Ján Ursíny byl odsouzen 

k sedmiletému trestu odnětí svobody, náměstek předsedy vlády Jan Šrámek a ministr 

pošt František Hála byli internovaní v klášteře poté, co se neúspěšně pokusili o přechod 

do emigrace. Špatně skončil i bývalý ministr průmyslu Bohumil Laušman. Ten sice  

do emigrace odešel, nicméně bezpečnost ho o čtyři roky později unesla z Rakouska zpět 

do Československa. Laušman, později odsouzený na sedmnáct let, zemřel ve vězení. 

Svobodu si nezachránil ani bývalý ministr spravedlnosti Prokop Drtina. Ten se pokusil 

již na konci února 1948 o sebevraždu. Byl však zachráněn, internován a až v roce 1954 

odsouzen k dlouholetému žaláři.30 To jsou však jen nejznámější jména, ve skutečnosti 

bylo takto postižených mnohem víc. 

                                                 
29 KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost: státní bezpečnost 1948-1956. Brno: Doplněk, 1999, str. 212. 
30 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: 
Barrister & Principal, 2001, str. 70 – 72. 
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Politické procesy postihly ve dvou vlnách (1949 – 1950 a 1954 – 1955) i sociální 

demokracii. V první vlně postihly především ty funkcionáře, kteří stáli u zrodu 

prozatímního ústředního vedení sociální demokracie. Státní soud uděloval obvyklé 

vysoké tresty. Při druhé vlně byla uměle zkonstruována velká protistátní skupina a StB 

chystala rozsáhlý monstrproces. Žaloba vinila sociální demokraty z příprav na změnu 

režimu. Dále jim bylo kladeno za vinu, že diskutovali o politických poměrech.  

Z účastníků těchto diskusí byla stvořena protistátní organizace, témata byla 

kvalifikována jako pokus o převrat. Celkem v sedmdesáti případech bylo odsouzeno 

více než 250 sociálních demokratů, přičemž většina opět k vysokým trestům. Velkým 

procesem byl i proces nazvaný „Ilegální ústřední vedení pravicových sociálních 

demokratů“. V něm bylo odsouzeno na šestnáct osob. Do čela byl postaven V. Görner, 

který byl spolu s V. Koubkem a Z. Kreidlem odsouzen na doživotí. Jmenovat lze také 

proces s bývalým guvernérem Národní banky J. Nebesářem. Ten byl obviněn ze 

špionáže a provedení měnové reformy v roce 1945 ve prospěch kapitalistů. V jeho  

75 letech mu Státní soud vyměřil patnáctiletý trest odnětí svobody.31 

 

Perzekuce postihla dále členy agrární strany, strany lidové nebo tzv. trockisty (mnoho 

komunistů ani neznalo obsah pojmu, jen věděli, že takto označoval Sovětský svaz své 

odpůrce). Ze všech nekomunistických stran však byli nejvíce postiženi národní 

socialisté. Ty nejvíce poznamenal proces s Miladou Horákovou a spol. Nutno však říct, 

že nejen tuto stranu, ale nekomunistické strany obecně. Národní socialisté ale byli  

po tomto a následných procesech naprosto zdecimováni. Proces s Direktoriem 

domácího odboje nebo také s vedením záškodnického spiknutí, leckdy však 

označovaným zjednodušeně jako proces s Miladou Horákovou a spol. byl největším 

československým monstrprocesem v dějinách. Příprava tohoto monstrprocesu trvala 

více než rok a byla zcela pod vlivem sovětských poradců Lichačeva s Makarovem. 

Mnohokrát se změnila jeho politická koncepce a zaměření, stejně tak jako okruh 

obžalovaných. Sovětští poradci přinesli do vyšetřování a vedení mnoho nových metod 

(více o nich v následujících podkapitolách), ať už šlo o přípravu obžalovaných, kteří se 

museli své vynucené výpovědi učit nazpaměť, používání scénářů a režijních knih 

procesu apod. Svůj význam v procesu měla i propaganda, která byla vedena velice 

                                                 
31 Tamtéž, str. 60 – 61. 
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agresivně. Soudu přicházelo mnoho rezolucí (školy, továrny, úřady aj.) žádajících smrt 

pro obžalované. K soudním přelíčením byli lidé sváženi autobusy, přenášel je rozhlas, 

film, stranou nezůstával samozřejmě ani tisk. Soudní přelíčení začalo 31. května 1950  

a trvalo devět dní. Prokuraturu zastupovali J. Urválek, J. Vieska, J. Kepák a dělničtí 

prokurátoři A. Havelka a L. Brožová – Polednová. Předsedou senátu byl K. Trudák, 

dalšími členy pak soudci z povolání O. Matoušek, K. Bedrna a soudci z lidu M. Kučera  

a J. Polanecký. Do vedení záškodnického spiknutí byli dosazeni zástupci všech hlavních 

směrů politického odporu. Za národní socialisty to byla M. Horáková, A. Kleinerová,  

F. Zemínová, J. Nestával, J. Hejda, F. Přeučil, J. Buchal a O. Pecl. Sociální demokraty 

zastupoval Z. Peška a V. Dundr, lidovce B. Hostička a J. Křížek, trockisty pak  

Z. Kalandra. Tito stateční lidé byli viněni z velezrady, z přípravy převratu a třetí světové 

války, přisluhování imperialismu, snah o zničení režimu či přípravu teroristických akcí 

a vražd. Těžko se dá vůbec pochopit, jak by se toho všeho mohli tito inteligentní lidé 

sedící na lavici obžalovaných dopustit, a to všechno navíc v tak malém počtu zvládnout. 

V procesu byly nakonec vyneseny čtyři tresty smrti (Horáková, Buchal, Pecl, Kalandra), 

čtyři doživotí (Nestával, Hejda, Přeučil, Kleinerová) a pět dalších vysokých trestů 

odnětí svobody. Na hlavní monstrproces pak navazovalo dalších 35 menších procesů  

po celé zemi. V nich bylo obžalováno neuvěřitelných 639 osob, z nichž jen 21 bylo 

soudem zproštěno viny. Ve zbytku bylo vyměřeno 10 trestů smrti, 48 doživotí a celá 

řada dalších vysokých trestů odnětí svobody v souhrnné výši 7830 let. Tyto procesy 

tvořily s hlavním monstrprocesem jeden celek.32 V listopadu 1950 pak podal zástupce 

ministra spravedlnosti Karel Klos předsedovi vlády Antonínu Zápotockému závěrečnou 

zprávu. V té se mimo jiné uvádí, že rozsudek byl přijat pracujícím lidem s uspokojením 

a plným souhlasem, a že se stal znamenitou školou všeho pracujícího lidu.33 

 
1.4.2 Církevní procesy 

 

Proticírkevní politika nového režimu byla velice tvrdá. Není překvapivé, že strana si 

chtěla církve zcela podřídit a vykonávat nad nimi státní kontrolu. Předpokladem toho 

                                                 
32 Tamtéž, str. 64 – 69. 
33 KAPLAN, Karel. K politickým procesům v Československu 1948-1954: dokumentace komise ÚV KSČ 
pro rehabilitaci 1968. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, str. 76. 
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byla jejich izolace od církevních ústředí, která sídlila především na západě. Komunisté 

také potřebovali oslabit jejich vliv (resp. vliv náboženství ve společnosti) a omezit 

činnost, byli si totiž dobře vědomi církevního potenciálu spočívajícím v oslovování 

širokého okruhu občanů. Církve byly postiženy jako celek, nejvíce však ta katolická. 

Procesy s představiteli církví byly rozsáhlé a tvrdé, postiženými se stávali jak duchovní, 

tak obyčejní věřící. 

 

Perzekuce duchovních začala krátce po převratu, již na podzim 1948. Nejvíce byla 

souzena neposlušnost vůči nadřízeným a nedodržování úředních nařízení. To však 

můžeme označit jen za jakési „zahřívací kolo“. StB totiž na přelomu let 1949 a 1950 

začala inscenovat akci, která později vešla ve známost jako „Číhošťský zázrak“. Tento 

případ měl být zaměřen především proti Vatikánu a činnosti jeho diplomatů proti 

Československu. Uvedený „zázrak“ se udál 11. prosince 1949. V kostele v Číhošti 

(malá vesnička na Havlíčkobrodsku) se při kázání Josefa Toufara několikrát vychýlil  

do stran křížek na oltáři. Pozornosti přítomných účastníků to samozřejmě neuniklo. 

Jakmile se o tom dozvěděli komunističtí funkcionáři, rozhodli se tento případ 

propagandisticky využít. Byla rozpoutána velká kampaň, byl natočen dokonce  

i dokumentární film. StB označila úkaz za pokus vyrobit zázrak a z tohoto důvodu 

obvinila zmíněného kazatele, kterého zatkla 28. ledna 1950.34 Josef Toufar byl 

podroben bestiálnímu mučení, výslechy vedl estébák L. Mácha, jemuž sekundoval  

J. Čech, který měl od velitele StB Osvalda Závodského jasné pokyny: „Dosáhnout 

doznání za každou cenu.“ To se bohužel podařilo. Toufar sice statečně odolával 

krutému mučení, nicméně doznání podepsal, byť téměř o měsíc později, 22. února. 

Podle tohoto doznání měl s křížkem hýbat pomocí provázků (není bez zajímavosti,  

že StB vyslechla několik svědků a všichni shodně tvrdili, že Toufar nemohl sám 

s křížkem nijak hýbat). Zároveň se měl také přiznat k pohlavnímu zneužívání dětí  

a samozřejmě podepsat, že proti němu nebylo použito násilí. Na Toufarovo doznání 

měli zájem jak zmíněný Závodský, tak ministr spravedlnosti Čepička, kteří chtěli 

vyhovět Gottwaldovu přání mluvit o zázraku už na schůzi ÚV KSČ. Den po podepsání 

doznání, tedy 23. února měla být provedena rekonstrukce. Zmučený Toufar se ovšem 

v jejím průběhu zhroutil a musel být převezen do nemocnice. Na kazatelně ho nahradil 
                                                 
34 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: 
Barrister & Principal, 2001, str. 73 – 76. 
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pracovník Generální prokuratury K. Čížek.35 Velký proces na základě tohoto zázraku 

ale StB nevytvořila, Toufar zemřel na následky mučení 25. února. Komunisté se však 

nevzdávali a i po jeho smrti chtěli případ co nejvíce využít. Měl být totiž postižen 

iniciátor akce – tedy podle komunistického vedení Vatikán a biskupové. Hlavní útok byl 

pak veden na vedoucího pražské nunciatury O. de Livu. Ten byl následně ze země 

vypovězen a Československo opustil v červenci 1950.36 

 

V téže době, kdy probíhal případ číhošťského zázraku, pracovala StB na inscenaci 

prvního církevního monstrprocesu. Bylo vytipováno několik mužských řádů, jejichž 

představitelé byli následně zatčeni. Ve vězení byli podrobeni krutému týrání za účelem 

dosáhnutí požadovaného doznání. Ne u každého ale byli vyšetřovatelé úspěšní. StB 

měla za úkol postavit před soud zástupce deseti řádů, bylo tedy potřeba vybrat ty 

zástupce, kteří byli nejvíce „zpracovaní“. Státní soud zasedal od 31. března do 4. dubna 

1950. Předsedou byl J. Novák, prokuraturu zastupovali J. Urválek, K. Čížek  

a B. Ziegler. Prokurátoři vinili všech deset obžalovaných (A. Machalka, V. Tajovský,  

F. Šilhán, A. Kajpr, F. Mikulášek, J. S. Braito, J. Blesík, J. Mastiliak, J. J. E. Urban,  

S. Barták) z nenávisti k režimu a z přípravy protistátního spiknutí včetně špionáže pro 

Vatikán a spolupráce s Gestapem. Mnozí z obžalovaných svoje vynucené výpovědi 

změnili a poukazovali na styl, jakým byla doznání vynucena. Nic platné to však nebylo, 

soudci to považovali za přitěžující okolnost. Všichni obžalovaní byli odsouzeni 

k dlouholetým trestům v úhrnné délce 132 let (Mastiliak doživotí). Už během přelíčení 

ale probíhala masová kampaň nejen proti obžalovaným, ale proti mužským řádům 

vůbec. Monstrproces měl sloužit jako zástěrka pro chystaný zákrok proti klášterům. 

Tento zákrok vešel ve známost jako „Akce K“. Pár dní po skončení monstrprocesu 

s představiteli mužských řádů začalo zabírání klášterů a odvážení řeholníků  

do internace. To proběhlo ve dvou dubnových fázích. Třetí fáze následovala na podzim 

téhož roku a byla vedena proti ženským klášterům. Podle údajů České biskupské 

konference bylo celkem takto obsazeno a mnohdy zdevastováno přes dvě stovky 

                                                 
35 RŮŽIČKA, Daniel. Číhošťský zázrak. In: [online]. [cit. 2012-11-22]. Dostupné z: 
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/a_cihost.php 
36 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: 
Barrister & Principal, 2001, str. 75 – 76. 
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mužských a šest stovek ženských klášterů. Internací nebo jiným omezením svobody 

bylo postiženo kolem 15 000 řeholníků a řeholnic. 

 

Po akcích proti řádům se obrátila pozornost na biskupy. Komunisté chtěli odstranit 

biskupy z jejich pozic a začali proto plánovat další velké procesy. Ty největší měly být 

dva – český a slovenský. Český proběhl ve dnech 27. listopadu – 2. prosince 1950  

a souzeno bylo devět biskupů (S. Zela, A. Opasek, O. Švec, S. Jarolímek, A. Mandl,  

V. Mrtvý, J. Kulač, J. Boukal, J. Čihák), slovenský proces proběhl ve dnech  

10. – 15. ledna 1951 a souzeni byli tři biskupové (J. Vojtaššák, P. Gojdič, M. Buzalka). 

Soudní senát v českém procesu zasedal ve složení J. Novák, K. Bedrna, J. Polanecký  

a J. Kaláb, ve slovenském pak K. Bedrna, P. Korbely a V. Hanák. Prokurátory byli  

K. Čížek a J. Feješ (v českém procesu společně, ve slovenském Feješ sám). Tresty se 

pohybovaly v rozmezí od deseti let po doživotí. Po těchto procesech probíhala ještě řada 

tzv. okrajových. Obžalovaní pocházeli hlavně ze zatčených a držených ve vyšetřovací 

vazbě od roku 1949. Tyto procesy se začaly odehrávat již od začátku roku 1951 a Státní 

soud v nich vynesl opět velké množství vysokých trestů odnětí svobody. 

V následujících letech proběhlo ještě několik jiných velkých procesů proti biskupům. 

Namátkou zmíním například případ Oto Mádr a spol. v roce 1952 a v roce 1954 případ 

Štěpán Trochta a spol. Mádr si od soudu odnesl doživotí (špionáž pro Vatikán), Trochta 

25 let (udržování písemného styku s Vatikánem). Nelze zapomenout ani na snahu  

o další monstrproces, tzv. „Akci Russicum“, při které měla být odhalena údajná špionáž 

Vatikánu proti Sovětskému svazu, přičemž v Československu mělo sídlit středisko 

špionážní sítě. Monstrproces nakonec neproběhl, byl rozdroben do jednoho velkého a 

několika menších procesů. V celém tomto výčtu chybí ještě příklady k ostatním 

církvím, neboť rozsah jejich celkové perzekuce byl zhruba srovnatelný s perzekucí 

katolíků. Agresivní církevní politika komunistického režimu však nepřinesla to, o čem 

jeho vedoucí představitelé snili. Nepodařilo se jim vytvořit národní církev oddělenou  

od Říma. I přesto však byl rozsah perzekuce církví obrovský a je vidět jak masivní tyto 

akce proti církvím byly.37 

                                                 
37 Tamtéž, str. 76 – 84. 
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1.4.3 Procesy s příslušníky ozbrojených sil 

 

Tyto procesy spadaly do pravomoci vojenské justice. Na přípravě těchto procesů se 

podílely útvary podléhající armádě, v prvních letech po převratu se zejména jednalo  

o obranné zpravodajství (OBZ) vedené Bedřichem Reicinem. Rozsudky vynášené 

v těchto procesech byly velmi tvrdé. Mnoho poprav, doživotních trestů a vysokých 

trestů odnětí svobody. Z ozbrojených sil byla bezesporu nejvíce postižena armáda.  

Ta byla po únorových čistkách zcela zdecimována, její důstojnický sbor de facto přestal 

existovat. V roce 1955 zůstala v armádě ani ne čtvrtina důstojníků. Odstraněni byli 

schopní a vzdělaní vojenští velitelé se zkušenostmi z válečných bojů či odboje.  

Na jejich místa byli dosazeni stranou vybraní lidé, dělnické kádry. Ti věděli o armádě 

pramálo. Postupem času tak došlo k přetvoření kdysi hrdé a schopné armády v jakýsi 

její smutný pozůstatek, který byl varovným odrazem doby. Komunisté armádu ovládli  

a přetvořili si ji podle svého. Změny v důstojnickém sboru totiž vyžadoval také 

Sovětský svaz, jehož představitelům se nelíbily osoby neuznávající sovětské vojenské 

zkušenosti. Členové důstojnického sboru byli nejčastěji žalováni z velezrady, 

vyzvědačství a úkladů o republiku. Nechyběla ani klasická spolupráce s Gestapem  

či nějakou západní zpravodajskou službou (nejlépe hned s několika). Doznání bývala 

opět vynucována různými způsoby násilí, hrdinové boje proti nacismu byli ponižováni  

a zesměšňováni. 

 

První významný proces byl veden s generálem Heliodorem Píkou. Tento generál 

působil za války v Sovětském svazu jako velitel československé mise. S vedením 

komunistického exilu i vyslancem Zdeňkem Fierlingerem měl časté spory. 

V důstojnickém sboru byl ovšem velkou autoritou. Dá se říct, že nejen proto byl 

„vybrán“ jako první. Z armády byl propuštěn brzy po únorovém převratu, konkrétně 

v květnu 1948. V lednu 1949 ho soud ve složení O. Matoušek, J. Štella, F. Suchomel, 

K. Bárta a F. Papoušek na návrh prokurátorů J. Vaňka a K. Vaše odsoudil k trestu smrti 

provazem. Za Píku se pokoušel orodovat Ludvík Svoboda, leč bezúspěšně. Sovětský 

zájem tu byl jasný (Píka věděl o hrůzách gulagů, znal praktiky sovětské tajné služby)  

a nebylo pomoci. Generál Píka byl popraven 21. června 1949. 
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Píkovo zatčení a následné odsouzení spustilo vlnu dalšího zatýkání vysokých 

důstojníků. Došlo na náčelníka generálního štábu generála Bohumila Bočka, který byl 

posléze odsouzen na doživotí a ve vězení pak brzy zemřel. Velký politický proces 

výrobci zinscenovali se skupinou „Pravda vítězí“, do jejíhož čela byl dosazen armádní 

generál Karel Kutlvašr. O procesu s ním více v kapitole 3. Popraven byl také parašutista 

a vedoucí vojenské sekce České národní rady mjr. gšt. Jaromír Nechanský. Před soud se 

postupně dostávali jak hrdinové odboje na západní i východní frontě, tak legionáři 

z první světové války, domácí odbojáři či vězni z koncentračních táborů. Na Slovensku 

byl zorganizován největší tamější monstrproces s bývalým partyzánským velitelem a 

hrdinou SNP mjr. Viliamem Žingorem. Žingor sám byl popraven, přičemž v procesech 

spojených s jeho případem bylo odsouzeno kolem 150 osob. Konstruktérům procesů 

pomáhaly také účelné provokace, z nichž jmenuji např. „Akci Boží mlýny“ (úkolem 

bylo zjistit činnost nepřátelských zpravodajský služeb v Československu a navázat 

kontakty s jejich zahraničními centrálami) či „Akci Tunely“ (obdobně) a mnoho 

dalších. 

 

Mezi největší procesy s příslušníky armády patřila tzv. „Akce Žatec“. Cílem 

obviněných (zatčeno bylo na 150 důstojníků) bylo údajně připravit státní převrat. Měl 

být přichystaný pochod jednotek (mimo jiné právě žatecké posádky) do Prahy, kde mělo 

dojít k obsazení klíčových budov a ustavení vlády. Vyšetřovatelům se za použití 

tvrdého násilí a jiných metod skutečně povedlo přivést několik důstojníků 

k požadovanému přiznání. Měl být veden proces s patnácti hlavními představiteli, 

v němž mělo dojít k vynesení deseti trestů smrti. Komunistické vedení se ale samo 

zaleklo chatrné kondukce obvinění, které by mohla veřejnost snadno prohlédnout  

a následného negativního ohlasu. Proto byl proces rozdělen do více samostatných, byť 

na sebe navazujících. Hlavní proces byl veden ve dnech 30. května – 9. června 1949. 

Soud ve složení J. Novák, O. Matoušek, J. Procházka na návrh prokurátorů J. Vaňka  

a K. Tichého vynesl pět trestů smrti (pplk. J. Gonic, pplk. V. Sok – Sieger,  

kpt. K. Sabela, B. Hubálek a mjr. M. Jebavý), 8 doživotních trestů a dva tresty odnětí 

svobody na 25 let. V následujících dnech poté proběhly další procesy s jinými 

zatčenými členy v rámci této akce. Převrat byl tématem i dalšího procesu s důstojníky. 

Opět se jej zúčastnili provokatéři a ve známost vešel jako „Akce Květa“. Tento proces 
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přinesl 30. července 1949 další tři tresty smrti, odsouzeni a popraveni byli J. Borkovec, 

V. Janda a K. Prokeš. Předsedou soudu v tomto procesu byl J. Štella, prokurátorem  

J. Vieska. 

 

V roce 1951 se k obětem začali přidávat i komunističtí funkcionáři, členové obranného 

zpravodajství či samotní důstojníci StB. Na popravišti skončil například někdejší velitel 

OBZ B. Reicin, který byl zařazen do procesu se Slánským a spol. Odsouzení byli též 

důstojníci OBZ a obávaní vyšetřovatelé – mlátičky Bohata, Turek, Pergl, Souček  

a další. Před soudem skončili i prokurátor Vaš či gen. Musil. Ze složek bezpečnosti 

zatčení neunikli například Závodský, Pich – Tůma, Šváb, Milén, Valeš, Pokorný  

a mnoho dalších. Někteří z nich byli popraveni (zmiňovaný Reicin, dále Závodský  

či Šváb), jiným byl vyměřen několikaletý trest odnětí svobody. Souzeni byli většinou  

za nezákonné metody používané při vyšetřování. Faktem ovšem je, že v pozdějších 

letech bývali často brzy propouštěni, ne-li dokonce rehabilitováni. 

 

Politické procesy s důstojníky, resp. příslušníky ozbrojených sil tvoří rozsáhlou složku 

politických procesů padesátých let. Počet obětí těchto vojenských procesů se vyšplhal 

přes hranici 1500 vojáků a důstojníků. 31 z nich bylo popraveno.38  

 
1.4.4 Procesy proti „vnějším nepřátelům“ 

 

Procesy proti vnějším nepřátelům ve své podstatě znamenaly hlavně boj proti 

imperialismu. Nevyhýbaly se však ani údajným špionům, protistátní činnosti  

či emigraci. Po únorovém převratu se komunisté snažili o stále větší izolaci 

Československa od západního světa. Země se stávala více a více závislá na Sovětském 

svazu, ve světové politice panovalo napětí mezi „socialistickým Východem“  

a „kapitalistickým Západem“ a komunističtí ideologové očekávali brzký konflikt.  

Na každého zahraničního diplomata, novináře či jen cizího státního příslušníka bylo 

nahlíženo jako na možného špiona. Sledováni byli obyčejní i obyčejní občané, kteří 

měli či udržovali jakékoli styky s cizinou, měli tam někoho z rodiny či přátele nebo tam 

                                                 
38 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: 
Barrister & Principal, 2001, str. 85 – 104. 
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třeba nějaký čas žili. Ti všichni byli ohroženi potenciálním obviněním z velezrady  

a vyzvědačství.  Podřízenost Moskvě se však projevovala i v ekonomice. Její uzavřenost 

a centralizace vyústila ve vznik RVHP v roce 1949. Československo bylo průmyslově 

nejvyspělejším členem tohoto svazku, na nátlak z Moskvy ovšem muselo provést 

hlubokou přestavbu celé ekonomiky tak, aby odpovídala sovětským centrálním plánům. 

Tím se v ohrožení ocitli i ekonomové, kterým by se snad tento způsob hospodářství 

nelíbil a hledali tak inspiraci na Západě. Mnoho politických procesů bylo vyrobeno pod 

záminkou ukončit diplomatické styky. Nejčastěji se takto postupovalo proti Titově 

Jugoslávii (monstrprocesy s L. Rajkem v Maďarsku či T. Kostovem v Bulharsku), proti 

Vatikánu (viz. O. de Liva v rámci číhošťského zázraku u nás) a hlavně proti USA. 

Spojené státy byly totiž dle SSSR hlavou světového imperialismu, byla jim tudíž 

věnována značná pozornost i československou bezpečností. Značný mezinárodní ohlas 

měly zejména dva procesy – proces s mjr. Jaromírem Nechanským a proces 

s Williamem Oatisem. 

 

Proces s Jaromírem Nechanským a spol. byl vykonstruován na základě provokací OBZ. 

Z podnětu obranného zpravodajství navázal Nechanský styky s americkými diplomaty. 

Následně byl zatčen a odsouzen za špionáž ve prospěch USA. Tento proces doprovázela 

obrovská kampaň zaměřená proti pracovníkům amerického velvyslanectví, kteří měli 

stát v čele rozvratné vyzvědačské organizace. Velikost této organizace měla být ukázána 

v následném procesu. V něm byly 22. dubna 1950 vyneseny tresty smrti  

nad J. Nechanským a V. Wahlem, padlo jedno doživotí a mnoho dalších vysokých 

trestů. V navazujícím procesu byl odsouzen k trestu smrti V. Loutský, další dvě osoby 

pak na doživotí. Mnohem výrazněji se však ve vztahu k USA projevil proces 

s americkým novinářem Williamem Oatisem, za kterým stály opět provokace StB. Oatis 

jako šéf pražské kanceláře tiskové agentury Associated Press obstarával pro ostatní 

novináře běžné informace a materiály. StB je ovšem vyhodnotila jako tajné. Došlo 

k zatčení několika osob, na nichž bylo násilím vynuceno doznání obsahující mimo jiné 

několik jmen amerických diplomatů, na jejich vyhoštění měly komunistické úřady 

zájem. Oatis byl 4. července 1951 odsouzen k sedmi letům vězení. Ve Spojených 

státech to vyvolalo bouři nevole a byla podniknuta řada „odvetných“ akcí (mimo jiné 
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zakázán dovoz československého zboží). O dva roky později byl Oatis propuštěn  

a vrátil se do USA. 

 

V letech 1948 – 1954 se před soud dostala řada skupin později souzených za špionáž  

a protistátní činnost. Činnost skupin byla ale do značné míry režírovaná StB. Mnohé 

vznikly z jejího podnětu, do některých byli dosazeni provokatéři. Mezi největší procesy 

patří například proces vedený proti odbojové skupině Hory Hostýnské, partyzánská 

Světlana či Legie svobody. Z akcí proti těmto skupinám vzešlo několik monstrprocesů, 

postižený byl velký počet osob, které s těmito skupinami přišly do styku, či se přímo 

zúčastňovali jejich fungování. Například v hlavním procesu se skupinou Hory 

Hostýnské došlo k vynesení rozsudků obsahujících čtyři tresty smrti (S. Bakala,  

J. Čuba, M. Pospíšil a V. Rajnoch) a mnoho dalších vysokých trestů včetně několika 

doživotí. Tyto tresty vynesl soud ve složení V. Podčepický, V. Rudý, A. Pytlíček na 

návrh prokurátorů E. Eichlera a J. Handla 26. května 1951. 

 

Velezrada a vyzvědačství fungovaly jako automatické trestné činy při pokusech  

o emigraci nebo u navrátilců. Kaplan píše o oficiálním výkladu ustanovení trestního 

zákona o nedovoleném opuštění republiky. Ten spočíval v tom, že osoba emigrující  

na Západ je vždy podrobena výslechu cizí zpravodajskou službou. A protože se o této 

praxi všeobecně ví, dopouští se občan už jen pokusem o přechod hranic vědomě 

trestného činu, a to zpravidla velezrady. Útěky se tak staly pro StB snadným zdrojem 

„výroby nepřátel“. Sama proto aktivně takové útěky podporovala. Největší  

a nejúspěšnější takovou provokací byla tzv. „Akce Kameny“. Při ní StB vytyčila falešné 

hranice se západním Německem a její pracovníci přes tuto fingovanou hranici převáděli 

uprchlíky. Za touto hranicí čekali v předem zajištěných budovách další agenti, tentokrát 

přestrojení za americké důstojníky a německé celníky. Převáděné osoby těmto 

přestrojeným estébákům přirozeně řekli všechno, co ví, včetně odpůrců režimu jim 

známých. Následně byly oběti převedeny ke svému údivu zpět do Československa, 

předáni bezpečnosti a uvězněni. Pro osoby zmíněné v předcházejících rozhovorech si 

pak StB samozřejmě došla také. Významnou akcí proti emigraci, konkrétně proti 

(domnělému) pokusu o emigraci, patřil proces s hokejisty z října 1950. Reprezentační 

hráči a někdejší mistři světa byli odsouzeni (předseda senátu K. Kruk) k mnohaletým 
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trestům odnětí svobody. Nejhůře dopadl brankář Bohumil „Bóža“ Modrý (15 let), 

dalšími odsouzenými byli A. Bubník, V. Kobranov, P. Hajný, J. Jirka, V. Roziňák,  

S. Konopásek, Z. Červený, A. Španinger, J. Stock a J. Macelis. Jediným odsouzeným, 

který nebyl již aktivním hokejistou, byl hostinský M. Ujčík.39 Procesy proti emigraci se 

dotkly kromě sportovní sféry i sféry kulturní. Nejznámějším případem byl proces  

s oblíbenou herečkou Jiřinou Štěpničkovou. Ta byla na podzim roku 1951 spolu 

s několika dalšími lidmi dopadena při pokusu o emigraci. StB si mohla gratulovat 

k další splněné akci, neboť tento pokus o emigraci byl opět vyprovokován („akce 

Generální prevence“). J. Štěpničkovou poslal soud (předseda senátu V. Rudý, 

prokurátorka L. Matušínská) 3. prosince 1952 na 15 let do vězení za údajnou velezradu. 

Kampaň vedená proti její osobě při vyšetřování rozdělila českou hereckou scénu na dvě 

poloviny. Některá divadla a herci žádali přísné potrestání, naopak někteří významní 

herci Národního divadla sepisovali petice pro propuštění slavné herečky. Málo platné, 

ve vězení nakonec odseděla 10 let, rehabilitována byla v roce 1968.40 V roce 1953 

rozvířila emigrační vody i skupina bratří Mašínů. Skupina čítající kromě Ctirada  

a Josefa Mašínových i Milana Paumera, Václava Švédu a Zbyňka Janatu se snažila  

de facto prostřílet do západního Berlína. Tato akce se však podařila jen prvním třem 

jmenovaným. Švéda s Janatou byli na německém území dopadeni, později předáni zpět 

do Československa a po následném procesu (předseda soudu J. Novák, prokurátor  

V. Šáňa) odsouzeni k trestu smrti a 2. května 1955 popraveni. Spolu s těmito dvěma 

muži byl popraven i Ctibor Novák, kterého vyšetřovatelé označili za ústřední postavu 

skupiny. Odsouzena byla taktéž matka bratrů Mašínových, Zdena Mašínová. Tato 

statečná žena se tak po několikaletém nacistickém věznění dostala do spárů další 

totality. Na rozdíl od prvního případu se však z komunistického lágru už nedostala. 

V něm zemřela roku 1956.41 Poslední kategorií akcí proti emigraci byly procesy proti 

tzv. agentům – chodcům. Takovými agenty se často stávali emigranti, kteří opustili 

Československo, přičemž chtěli proti komunistickému režimu aktivně vystupovat. Byli 

proto vysíláni do Československa s různými zprávami nebo třeba ke zřizování  

a vybírání tzv. mrtvých schránek (tedy míst, kam se dají ukládat zprávy pro další 

                                                 
39 Tamtéž, str. 105 – 123. 
40 RŮŽIČKA, Daniel. Proces s Jiřinou Štěpničkovou - soudní proces. In: [online]. [cit. 2012-12-02]. 
Dostupné z: http://www.totalita.cz/proc/proc_stepnickovaj_04.php 
41 Skupina bratří Mašínů. In: [online]. [cit. 2012-12-02]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skupina_bratří_Mašínů 



34 
 

osoby). Nejznámějším procesem byl proces proti Hejnovi a spol. Jiří Hejna a Rudolf 

Fuksa byli agenti – chodci americké zpravodajské služby CIA a ve vlasti plnili svěřené 

úkoly. Z jedné cesty do Československa se však již nevrátili. Na základě udání byli  

27. června 1951 v Klatovech dopadeni. O necelý rok později (12. března 1952) jim soud 

(předseda Z. Kaláb, prokurátor J. Dlouhý) vyměřil trest smrti a dalším osobám 

souzeným v tomto procesu pak mnohaleté tresty odnětí svobody. Odsouzení se odvolali, 

a tak v květnu zasedal Nejvyšší soud. Soudci z povolání navrhovali od krutého trestu 

ustoupit, nicméně prokurátor (opět J. Dlouhý) a soudci z lidu trvali na svém. V srpnu 

byli Hejna s Fuksou popraveni.42 

 

Politické procesy proti vnějším nepřátelům svůj účel víceméně splnily. Diplomatické 

styky s mnohými západními státy byly ukončeny, došlo k likvidaci mnoha zahraničních 

kulturních institucí a spolků u nás. Taktéž se podařilo značně působit na případné snahy 

občanů o emigraci. Země se stávala stále více a více izolovanou. 

 
1.4.5 Procesy s vedoucími komunistickými funkcionáři 

 

Komunistické vedení a samozřejmě StB se od roku 1950 soustředili na hledání nepřítele 

ve vlastních řadách. Na přelomu let 1950 – 1951 bylo zatčeno mnoho komunistických 

funkcionářů. Proběhlo několik procesů s těmito komunisty, ovšem za největší případy 

můžeme označit dva. Prvním je proces s tzv. „Protistátním spikleneckým centrem“, tedy 

proces se Slánským a spol., druhým je pak proces se slovenskými buržoazními 

nacionalisty. V prvním případě šlo dle Kaplana o největší poválečný soud s vedoucími 

komunistickými funkcionáři v sovětském bloku. Na přípravu dohlíželo několik 

sovětských poradců, přičemž samotná příprava trvala zhruba rok. Tímto procesem byla 

také v Československu dosažena vrcholu a dokonalosti výrobní technologie 

monstrprocesů. Mnoho vyslýchaných se domnívalo, že svým doznáním, i když je zcela 

smyšlené, slouží straně. 

                                                 
42 ŠNÝDL, Jindřich. Proces Hejna a spol. In: [online]. [cit. 2012-12-02]. Dostupné z: 
http://www.totalita.cz/proc/proc_hejnaj.php 
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Po procesu s L. Rajkem43 v Budapešti se čeští komunisté upínali k nalezení stejného 

nepřítele uvnitř KSČ. Dlouho nemohli najít vhodnou osobu.  Uvažovalo se o ministrech 

V. Noskovi a V. Clementisovi, velké naděje vkládali také do případného procesu 

s krajským politickým tajemníkem KSČ O. Šlingem. Nakonec však i ten byl pro 

režiséry budoucího monstrprocesu malou rybou. Bylo potřeba před soud postavit 

skutečně významného funkcionáře. Nakonec se začalo smrákat nad generálním 

tajemníkem komunistické strany Rudolfem Slánským, jehož postavení před soud  

po mnohých peripetiích posvětil sám Stalin. Slánský byl postaven do čela údajného 

protistátního spiknutí, takže se začal rýsovat skutečně obrovský monstrproces. Během 

jeho přípravy byli postupně zatýkáni někteří další funkcionáři, kteří měli být zapojeni 

do Slánského skupiny. Nakonec bylo v tomto monstrprocesu obžalováno 14 osob, 

kromě Slánského to byli B. Geminder, L. Frejka, J. Frank, V. Clementis, O. Fischl,  

R. Margolius, B. Reicin, A. Simone, K. Šváb, O. Šling, V. Hajdů, E. Löbl a A. London. 

Byl vypracován přesný scénář monstrprocesu, který před Státním soudem v Praze 

proběhl ve dnech 20. – 27. listopadu 1952. Soudní senát byl složen z předsedy  

J. Nováka, soudců z povolání J. Štelly a F. Stýbla, soudců z lidu V. Jareše a F. Douška, 

hlavního prokurátora J. Urválka a prokurátorů V. Alše, M. Kolaji a F. Antla. Proces měl 

silně protižidovský charakter, neboť hned jedenáct obžalovaných bylo židovského 

původu, což bylo v obžalobě jasně označeno. Před samotným soudním líčením se 

obžalovaní museli naučit nazpaměť znění svých výpovědí, z čehož byli několikrát 

zkoušeni. Mimo soudní síň byla organizována rozsáhlá kampaň, komunistickým 

orgánům došlo 2355 rezolucí žádajících absolutní trest. Proces měl mezi veřejností 

opravdu nevídaný ohlas. Jak už bylo zažitou praxí, o rozsudcích rozhodlo komunistické 

vedení. Gottwald se vyslovil pro „jedenáct špagátů a tři doživotí“ a nakonec se tomu tak 

skutečně stalo. K trestu smrti byli odsouzeni Slánský, Geminder, Frejka, Frank, 

Clementis, Fischl, Margolius, Reicin, Simone, Šváb a Šling. Doživotí bylo vyměřeno 

triu Hajdů, Löbl a London. Odsouzení k trestu smrti byli popraveni v ranních hodinách 

3. prosince 1952. 

 

Proces se slovenskými buržoazními nacionalisty navazoval na proces se Slánským  

                                                 
43 Předzvěst čistek v komunistické straně. Lászlo Rajk byl bývalý maďarský ministr vnitra a tajemník 
strany. Byl dosazen do čela smyšleného protistátního spiknutí a ve vykonstruovaném procesu odsouzen 
k trestu smrti a popraven. Na tvorbě procesu s Rajkem se významně podíleli sovětští poradci. 
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a spol. Nicméně probíhal v době, kdy už ze strany komunistického vedení nebyl tak 

velký zájem na monstrprocesech. Faktem ovšem je, že se vedení neodvážilo jít  

do velkého procesu také z důvodu, že jeden z obžalovaných, Gustáv Husák, se 

tvrdošíjně odmítal přiznat, navíc se jako právník hájil sám a velice znesnadňoval 

vyšetřujícím orgánům jejich práci. Ve dnech 21. – 24. dubna 1954 stanuli před soudem 

kromě zmíněného Husáka také L. Novomeský, L. Holdoš, D. Okáli a I. Horváth. 

Obžaloba je vinila mimo jiné z velezrady, vyzvědačství či sabotáže, načež soud 

obžalované odsoudil k dlouholetým trestům odnětí svobody. Na Slovensku měl proces 

velký ohlas. Lidé jej ovšem nevnímali jako proces s vedoucími komunistickými 

funkcionáři, nýbrž jako proces proti osobám hájících slovenské národní zájmy. Obětí 

politických procesů vedených proti komunistickým funkcionářům nebylo tolik. Oběti 

těchto procesů představovaly v kontextu všech pouze zlomek. Dokázaly ale otřást 

důvěrou ve stranu samotnou, respektive její vedení.44 

 
1.4.6 Hospodářské procesy 

 

Trestné činy hospodářského charakteru měly velký podíl na případech projednávaných 

v procesech v padesátých letech. Zatčené osoby byly v těchto případech často 

obviňovány ze sabotáže, tedy úmyslu oslabit a zbrzdit výstavbu socialistického 

hospodářství nebo poškodit či rozvrátit vazbu na ekonomiku SSSR a dalších zemí 

východního bloku. Údajně bylo za trestné činy hospodářské povahy odsouzeno 50 954 

osob. Tento údaj čerpá Kaplan ze statistiky o soudní rehabilitaci dle zákona č. 119/1990 

Sb. Skutečný počet však bude pravděpodobně mnohem vyšší, neboť do tohoto čísla 

nejsou započítána odsouzení ve správních řízeních, která byla vedena národními 

výbory. Společenské vrstvy, ze kterých obžalovaní pocházeli, byly velmi rozdílné. 

Najdeme zde funkcionáře hospodářských institucí, odpůrce oficiální hospodářské 

politiky (čili zejména střední vrstvy), ale i zejména rolníky a dělníky. Politické procesy 

hospodářského charakteru mnohdy složily také k tomu, aby bylo likvidováno soukromé 

vlastnictví. Na začátku padesátých let již všechny klíčové posty v hospodářství zastávali 

komunisté. Mnozí z nich se na svá místa dostali po převratu a čistkách, při kterých bylo 

                                                 
44 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: 
Barrister & Principal, 2001, str. 124 – 135. 
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nuceno odejít z hospodářského sektoru mnoho zkušených odborníků (většinou totiž byli 

buržoazního původu). Komunisty řízená přestavba ekonomiky v sovětský model 

nenesla užitek, což ostatně ani nemohla. Nereálné ekonomické cíle byly v rozporu se 

skutečnými potřebami ekonomiky. Ve společnosti rostla nespokojenost, takže 

komunistické vedení potřebovalo „odhalit“ viníky. K tomu měli jako nástroj politické 

procesy. Do Československa byli vysláni sovětští poradci, kteří měli pomoci vyřešit 

„případy množících se poruch v klíčových úsecích výroby v důsledku záškodnické 

činnosti nepřítele“.  

 

V nemilost upadlo postupně mnoho tvůrců oficiální hospodářské politiky. Část z nich 

byla zařazena do monstrprocesu se Slánským a spol. Jednalo se o Frejku, Franka, Löbla, 

Margolia či Fischla. S dalšími vedoucími ekonomickými pracovníky proběhlo několik 

dalších procesů. Ty byly veskrze podobné. Obžalovaným bylo kladeno za vinu 

sabotování přestavby hospodářství na těžký průmysl tím, že neopodstatněně udržovali 

průmysl lehký a dále že úmyslně nevyužívali domácí suroviny a tyto nakupovali na 

Západě. Absurdní? Jistě. Další obvinění směřovala k zahraničnímu obchodu. Tato 

obvinění spočívala ve snaze omezit hospodářské svazky se SSSR a udržovat  

či rozšiřovat hospodářské styky se západními zeměmi. Že by právě toto ekonomice 

nejvíce prospělo, si asi komunisté nechtěli připustit. 

 

K největším hospodářským procesům patřily procesy s J. Goldmanem a spol.,  

E. Outratou či J. Smrkovským. Goldman i Outrata byli obžalovaní z velezrady  

a špionáže a odsouzeni k několikaletým trestům. Smrkovský byl dokonce odsouzen  

na doživotí za napomáhání spikleneckému centru R. Slánského (po čtyřech letech byl 

však propuštěn). Odsouzených čelních představitelů hospodářství bylo opravdu dost  

a jejich uvězněním tak byl současný hospodářský stav rozvrácen ještě více. 

Hospodářským ministrům byly posléze komunistickým vedením ukládány povinnosti 

odstranit všechny důsledky nepřátelské činnosti odsouzených. K tomu však tito lidí 

neměli žádné objektivní možnosti. A tak se stávalo, že ekonomičtí experti, kteří 

nahrazovali odsouzené na jejich místech, doporučovali vyvodit trestní odpovědnost  

i u těchto ministrů, neboť jejich konání bylo také možno považovat za podezřelé. 
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Nejznámější akcí při odhalování sabotáží v československé ekonomice byla tzv. „Akce 

Budování“. Ta se týkala sabotáže výstavby uranových dolů na Jáchymovsku. 

V následném procesu bylo žalováno 27 lidí. Do jejich čela prokurátor dosadil 

generálního ředitele dolů B. Hegnera a další vysoce postavené osoby, jimiž byli  

J. Čmelák, A. Žalud a S. Chmela. 24. března 1955 byl vynesen jeden trest smrti 

(Chmela) a mnoho dalších vysokých trestů odnětí svobody. Trest smrti však nakonec 

vykonán nebyl, došlo k jeho změně na doživotí. Podobných procesů proběhla ještě celá 

řada, došlo i k několika odsouzením k trestu smrti. 

 

V hospodářských procesech se však největší část týkala zemědělství. Zejména se vedly 

procesy s rolníky odmítajícími vstoupit do jednotných zemědělských družstev  

a s živnostníky odmítajícími vstoupit do veřejného sektoru. Tyto procesy tak do značné 

míry napomáhaly ke kolektivizaci zemědělství. Dle sovětské ideologie bylo potřeba 

postihovat škůdce kolektivizace a ničit zárodky kapitalismu v malovýrobě. Taktéž 

docházelo k mnohým obviněním ze sabotáže na státních statcích. Ty totiž trpěly 

nedostatkem pracovní síly a navíc byly ztrátové. Na těchto statcích pracovalo navíc 

mnoho bývalých vlastníků velkých hospodářství. Tito tzv. vesničtí boháči byli snadným 

cílem pro StB. Té stačilo zdůvodnit špatné výsledky hospodaření statků třídní nenávistí 

nebo nepřátelstvím k režimu těchto osob. Krom odpůrců kolektivizace byli stavěni před 

soud i obyčejní lidé, kteří se bránili například nucenému výkupu strojů či rozorávání 

mezí a scelování polí do velkých lánů. Stačilo vždy málo a neúspěchy se musely  

na někoho svádět. 

 

Proti vesnickým boháčům neboli kulakům45 začalo tažení již v roce 1949. Nejdříve byl 

za kulaka považován ten, kdo vlastnil zemědělskou usedlost s výměrou nad 20 hektarů. 

Později byla výměra snížena na 15 hektarů, až nakonec stačilo hektarů 5 nebo méně  

a k tomu obchod, hostinec či jiná živnost. Okruh potenciálních obětí se tak rozrůstal. 

Nejsilnější vlna procesů s kulaky proběhla v letech 1950 – 1952. Nejčastěji byli tito lidé 

obviňováni z hospodářské sabotáže. Ta zahrnovala například úmysl zničit úrodu, neplnit 

dodávkové povinnosti, rozšiřovat škůdce, špatně obdělávat půdu (v rozporu 

                                                 
45 Tzv. vesničtí boháči neboli kulaci, třídní nepřátelé, sedláci poškozující státní zájmy. Termín používaný 
komunistickou propagandou k označení soukromně hospodařících rolníků, kteří se navíc často odmítali 
začlenit do jednotných zemědělských družstev. 



39 
 

s hospodářským plánem apod.) a mnohé další formy. Často si také estébáci pomohli 

provokacemi tak, jak bylo zvykem. V následujících letech již tolik procesů neprobíhalo. 

Zejména je to dáno tím, že těchto zemědělců značně ubylo. 

 

Procesy proti kulakům měly ve většině případů pouze regionální charakter. Ten 

přesáhlo pouze několik velkých a významných procesů. V nich se snažili konstruktéři 

ukázat, že jsou kulaci odpůrci kolektivizace a nepřátelé malých rolníků. Mezi tyto 

procesy patřil mimo jiné případ Koubalovy Lhoty. V malé vesničce na Příbramsku 

došlo v únoru 1951 k vraždě předsedy MNV V. Mandíka. StB obvinila z tohoto činu tři 

zemědělce, kteří se ho měli dopustit z důvodu snahy předsedy o založení jednotného 

zemědělského družstva. V. Junek, A. Lacina a K. Máša byli označeni za vesnické 

boháče, nepřátele socializace vesnice a 9. března téhož roku odsouzeni k trestu smrti. 

Soudu předsedal J. Novák, prokuraturu zastupovali K. Čížek s L. Matušínskou. 

Vyšetřování o mnoho let později ukázalo, že odsouzení s velkou pravděpodobností 

vrahy vůbec nebyli. Z dalších procesů zaměřených proti kulakům jmenuji například 

„Akci Kluky“ či „Akci Hranice“.46 

 

Největším procesem vedeným proti kulakům se však stal případ Babice, který nakonec 

přerostl v monstrproces. Dne 2. července 1951 měli v Babicích na Třebíčsku členové 

ilegální skupiny vedené Ladislavem Malým zastřelit na schůzi MNV tři místní 

komunistické funkcionáře. Touto vraždou mělo dojít k zastrašení obyvatel vesnice, 

zejména však organizátorů kolektivizace. Taktéž se měla projevit úloha Vatikánu, 

jelikož do skupiny patřili i kněží. Proces poznamenala také obrovská propaganda 

v tisku, rozhlasu i filmu. K dopadení pachatelů došlo druhý den a samotný proces byl 

posléze zahájen v Jihlavě pouhých deset dní po činu. Soudní senát byl složen z předsedy 

V. Rudého a soudců P. Vítka, J. Demczaka (soudci z povolání), A. Houfa a F. Dvořáka 

(soudci z lidu), prokuraturu zastupovali E. Eichler a J. Handl. Hlavním obžalovaným 

byl A. Mytiska, neboť další pachatelé L. Malý a A. Plichta ml. zahynuli při dopadení,  

S. Plichta byl při něm navíc těžce raněn (ten byl pak odsouzen v jednom z navazujících 

procesu k smrti a na šibenici byl v podstatě přinesen). Spolu s Mytiskou bylo souzeno 

dalších 13 lidí (zemědělci, živnostníci, kněží a jiní). Dne 14. července 1951 pak došlo 
                                                 
46 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: 
Barrister & Principal, 2001, str. 136 – 157. 
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k vynesení krutých a odstrašujících rozsudků. Sedm osob bylo odsouzeno k smrti  

(A. Mytiska, A. Plichta st., D. Němec, F. Kopuletý, A. Škrdla, V. Drbola, F. Pařil), dále 

byla vynesena dvě doživotí a pět dlouholetých trestů odnětí svobody (nejméně 20 let). 

U všech odsouzených byla vyslovena i obvyklá konfiskace majetku. K popravě 

odsouzených došlo 3. srpna 1951.47 Na tento babický monstrproces navazoval ještě 

druhý babický proces, ve kterém byla souzena skupina pomahačů vrahů z Babic. Dne 

15. listopadu 1951 bylo v Třebíči odsouzeno dalších 17 osob. Do čela skupiny byl 

postaven kněz Jan Bula. Tento „agent Vatikánu“ a „nástroj imperialismu“ byl odsouzen 

k trestu smrti, dalších 15 osob pak k dlouholetým trestům odnětí svobody v celkové výši 

251 let, jeden člověk dostal doživotí. Po těchto dvou monstrprocesech následovalo ještě 

několik menších navazujících procesů (poslední až v roce 1958), vesměs proti 

jednotlivcům nebo malým skupinkám. Celkem bylo ve všech těchto procesech 

vztahujících se k Babicím odsouzeno 100 osob, přičemž 11 z nich k trestu smrti. Taktéž 

bylo uloženo v souhrnu 1 375 let odnětí svobody.48 

 
1.4.7 Další procesy 

 

Politické procesy bychom mohli dělit i dále a přidávat různé kategorie. Žádná by však 

svým rozsahem nebo významem nepřebíjela ty předchozí. Ovšem je samozřejmé,  

že nalézáme významné procesy i v této souhrnné kategorii. Týkaly se většinou určité 

konkrétní oblasti a nelze je zařadit pod žádnou z předchozích uvedených. Procesem 

tohoto typu je například monstrproces s katolicky orientovanými spisovateli či katolické 

inteligenci vůbec. Podle původních konstrukcí měl postihnout uměle vytvořenou síť 

ilegálních organizací po celé republice. Tyto skupiny pak byly spojovány dohromady  

a byly v nich zastoupeny různé politické a ideové směry. Za vedoucí osobu označili 

tvůrci spisovatele a překladatele Josefa Kostohryze. Původní plán několika na sebe 

navazujících procesů byl přepracován a zúžen na dva, tzv. brněnský a pražský proces. 

Tyto procesy proběhly v dubnu (pražský) a červenci (brněnský) roku 1952 a žaloba 

vinila souzené osoby nejdříve ze spojení s Vatikánem a posléze s tzv. Zelenou 

                                                 
47 RŮŽIČKA, Daniel. Babický případ. In: [online]. [cit. 2012-11-30]. Dostupné z: 
http://www.totalita.cz/proc/proc_babice_02.php 
48 RŮŽIČKA, Daniel. Babický případ. In: [online]. [cit. 2012-11-30]. Dostupné z: 
http://www.totalita.cz/proc/proc_babice_03.php 
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internacionálou, což byla mezinárodní organizace zemědělských stran. V obou 

procesech byly vyneseny vysoké tresty odnětí svobody, doživotí a v jednom případě i 

trest smrti (J. Kepka). V pražském procesu byli krom zmíněného Kepky odsouzeni  

J. Kostohryz, O. Čapek, V. Klíma, A. Chloupek, F. Topol, V. Knebort (všichni 

doživotí) a V. Renč. V brněnském pak V. Prokůpek, J. Zahradníček, F. Křelina,  

J. Knap, B. Fučík, Z. Kalista, S. Berounský, O. Albrecht, L. Karhan, L. Jehlička,  

M. Skácel, L. Kuncíř, V. Hovězák, F. Kadrnka a J. Langer. 

 

Jak už jsem několikrát zmiňoval, procesy postihly víceméně všechny společenské 

vrstvy. Před soud byli stavěni lidé z mnoha profesí či oblastí běžného života. Krom výše 

uvedených kategorií procesů docházelo k postihování skautů, volyňských Čechů, 

mladých lidí či studentů (letákové akce proti režimu, spolupráce se zahraničními agenty 

zpravodajských služeb, přechovávání zbraní atd.) nebo organizátorů „protestů“ (pietní 

akce, „stávky“ a pokusy o demonstrace). Režim trápily také mnohé sabotážní akce. 

Zajímavé je, že při postihování účasti na protestech docházelo v mnohých případech  

na dělníky, což se dostávalo do rozporu s třídním pojetím práva, tolik prosazovaným 

komunisty. 49 

 

Politické procesy byly hlavním nástrojem organizovaného násilí komunistického 

totalitního režimu.50 Režimu, který neznal odpůrce, ale pouze nepřátele. 

 
1.5 Sovětští poradci 

 

„Mne sem Stalin poslal dělat procesy, nemohu ztrácet čas. Nepřišel jsem diskutovat,  

ale přišel jsem do Československa kroutit krky. Raději vykroutím sto padesát jiných 

krků, než by měli vykroutit můj vlastní.“ 

sovětský poradce Lichačev 

 

                                                 
49 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: 
Barrister & Principal, 2001, str. 158 – 164. 
50 HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. Praha: Univerzum, 1990, str. 149. 
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Velký podíl především na monstrprocesech měli sovětští poradci. Stali se důležitou 

složkou Státní bezpečnosti a ve své podstatě byli její řídící autoritou, byť formálně tomu 

tak nebylo. Bez problémů tak mohli řídit výrobu velkých procesů, aniž by jim v tom 

kdokoli bránil. Pokud se přeci jen stalo, že by vyšetřovatelé či komunističtí funkcionáři 

začali uvažovat o tom, že něco snad není v pořádku, dokázali je poradci většinou 

přesvědčit, neboť poradci dle svých slov měli přece informace, které vyšetřovatelé 

nemají. Jejich konání tedy nepřímo legitimovali, byť neměli žádnou zákonnou  

či politickou odpovědnost (odpovědní byli pouze Moskvě). Sovětští poradci opravdu  

do velké míry ovlivnili výrobu procesů a činnost vyšetřovatelů StB. Přinesli mnoho 

„nových“ vyšetřovacích a výrobních metod, které následnou praxi velmi poznamenaly. 

K již používanému násilí a provokacím se přidalo násilí psychické (včetně nových 

forem násilí fyzického), nepřetržité výslechy, noční výslechy, stání u výslechů, 

přerušovaný spánek na cele či dokonce odpírání spánku, krácení stravy nebo pobyty 

v temnici atp. Vyšetřování měl také pomoci systém otázkových protokolů. Oběti se pak 

museli své výpovědi donekonečna učit a u soudu nazpaměť odříkávat. Všechny tyto 

metody (a mnohé další) dokázali poradci spojit v jeden ucelený systém. Od doby, kdy 

se člověk dostal do moci vyšetřovatelů, byly vůči němu uplatňovány různé kombinace 

těchto metod tak, aby se co nejrychleji docílilo doznání (tzv. bod zlomu, okamžik, kdy 

oběť začíná s vyšetřovateli spolupracovat a lze tak snadno docílit předem stanovených 

plánů).51 Z uvedeného je jasně patrné, jak poradci ovlivnili tvorbu procesů  

a uplatňování masové nezákonnosti. 

 

První poradci přišli do Československa v říjnu 1949 na žádost Klementa Gottwalda,  

na žádost původně míněnou jako pomoc při hledání československého Rajka. Moskva 

žádost vyřídila kladně a poslala do Prahy dva poradce, Lichačeva s Makarovem. Oba 

prakticky od počátku svého působení u nás tvrdili, že československá bezpečnost „je 

příliš měkká, nerozhodná, nechává se odstrkovat a neprosazuje dosti energicky své 

názory a požadavky. S třídním nepřítelem jedná v rukavičkách.“52 Další Lichačevova 

slova pak demonstrují, jakým způsobem se stavěl k pravdivosti důkazů: „Nestarám se, 

kde je vezmete a nezajímá mne jejich pravost. Já jim budu věřit a ostatní nechte  

                                                 
51 KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost: státní bezpečnost 1948-1956. Brno: Doplněk, 1999, str. 25 – 
26. 
52 HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. Praha: Univerzum, 1990, str. 63. 
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na mně.“ 53 Jak již bylo uvedeno, úkolem těchto poradců bylo najít československého 

Rajka. Nakonec se však tato akce sovětským poradcům zorganizovat nepovedla a svůj 

úkol tedy nesplnili. Dokázali ovšem připravit řadu dalších procesů, přičemž jedním 

z nich byl i největší československý monstrproces vedený proti Miladě Horákové a spol. 

Na počátku roku 1950 byli výše zmínění poradci tedy odvoláni a na jejich místo 

nastoupila nová skupina poradců v čele s V. Bojarským. Jeho úkolem bylo totéž,  

co bylo úkolem jeho předchůdců. Právě Bojarskij začal s vyšetřováním a přípravou 

procesu se Slánským a spol. Dlouho se zde však neohřál, s jeho činností totiž nebyl 

spokojen sám Stalin, a tak ho v polovině roku 1951 nahradil A. Besčasnov. Tento 

poradce pak dotáhl do konce proces se Slánským a spol. a nabídl tak veřejnosti další 

monstrproces. Ve funkci vedoucího poradce působil následně až do roku 1954.  

Od počátku padesátých let se poradci již přímo nezúčastňovali výslechů, činnost 

vyšetřovatelů řídili a usměrňovali z pozadí. Přípravu procesů včetně jejich politické 

koncepce však stále prováděli důsledně. Počet poradců jak ve složkách Ministerstva 

vnitra, tak v StB byl v průběhu let navýšen na mnoho desítek osob. Poradci si získali 

velké mocenské postavení, jejich pracovní metody byly kruté a nelítostné. Kaplan  

je charakterizuje tak, že jejich hlavním rysem byla neúcta k člověku, nevěřili téměř 

nikomu a skoro v každém spatřovali potenciálního nepřítele režimu. A v boji proti 

„nepříteli“ bylo vše dovoleno, jelikož nade vším stála svatá povinnost sloužit 

komunismu, straně a jejímu režimu.54 Bez těchto poradců by se patrně politické procesy 

nerozrostly do takové zrůdné obludnosti, nicméně Československo by se jim s největší 

pravděpodobností stejně nevyhnulo. 

 
1.6 Metody vyšetřování, příprava a výroba procesů 

 

Do výroby procesů bylo zapojeno více orgánů či institucí. V počáteční a závěrečné fázi 

to byla hlavně strana a její vedoucí orgány (politbyro, sekretariát ÚV a Komise 

stranické kontroly). Naprosto stěžejní roli hrálo samo vedení KSČ – tedy vedoucí 

představitelé strany. Tito lidé totiž do přípravy monstrprocesů a jiných velkých procesů 

                                                 
53 Tamtéž. 
54 KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost: státní bezpečnost 1948-1956. Brno: Doplněk, 1999, str. 25 – 
33. 
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s celostátním významem sami zasahovali, či snad lépe řečeno ji sami řídili. Toto vedení 

schvalovalo politickou koncepci žaloby i rozsudky závazné pro soud. O průběhu 

soudního řízení dostávalo podrobné informace. O mnoha věcech rovněž rozhodoval sám 

Gottwald. V letech 1949 – 1951 se v politických procesech angažovaly také 

bezpečnostní komise. Na nejvyšším stupni stála bezpečnostní komise ÚV KSČ 

(podléhala generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ), níže pak krajská bezpečností komise 

(tzv. bezpečnostní pětka) a okresní bezpečnostní komise (tzv. bezpečnostní trojka). 

Každá komise projednávala procesy spadající do její oblasti s výjimkou těch, o kterých 

rozhodovala komise vyšší. O KB5 a OB3 více ve druhé kapitole pojednávající  

o trestech. Jakousi prostřední fázi ve výrobě procesů, což by se dalo charakterizovat 

jako „práci s oběťmi“ komunistické mašinerie (tedy hlavně zatýkání, vyšetřování atp.), 

měla na starosti Státní bezpečnost. Byla to jedna z hlavních činností StB, která měla 

v tomto skutečně mimořádné postavení. Mezi nejčastější metody při práci  

na vykonstruovaných procesech patřily provokace. Značná část politických procesů 

byla postavena na provokacích z dílny StB. V důsledku toho bylo velice často 

využíváno služeb provokatérů. Ty si StB sama vychovávala, popřípadě zavazovala  

ke spolupráci (násilím, prostřednictvím kompromitujících materiálů apod.) nebo si 

vypůjčovala osoby svého času ve výkonu trestu. Provokace se týkaly jednotlivců, 

skupin povolených (tolerovaných), ilegálních i skupin uměle vytvořených.55 Není třeba 

ani dodávat, jak většinou dopadaly. 

 

Jakmile měla StB k dispozici informace, které potřebovala, začalo zatýkání (spojené 

většinou i s domovní prohlídkou). Příkazy k zatčení vydával některý z vedoucích StB 

nebo i náměstek ministra, v závažných případech ministr sám. V prvních dvou letech  

po převratu dokonce převažovalo zatýkání na základě ústních rozkazů a chyběla 

evidence. Tento stav vadil hlavně prokurátorům, kteří měli schvalovat návrhy  

na uvalení vazby či její prodloužení. Často se také o vazbě dozvídali až po dlouhé době. 

Ministerstvo spravedlnosti poté raději ustavilo prokurátory u StB, kteří pak příkazy 

k vazbě podepisovali. Po zrušení Státního soudu v roce 1953 pak bylo stanoveno,  

                                                 
55 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: 
Barrister & Principal, 2001, str. 167 – 182. 
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že všechny návrhy na zatčení a uvalení vazby schvaluje krajský či generální 

prokurátor.56 

 

Zatčená osoba se dostávala do rukou vyšetřovatelů. Mnohdy se stávalo, že dotyčnou 

osobu přebírali vyšetřovatelé bez náležitých podkladů, materiálů o nepřátelské činnosti 

a jen se jménem a obecnými údaji. Bylo tak na nich, aby zatčenou osobu zpracovali.  

Ve vyšetřování se uplatňovaly dvě zásadní linie. První byla ta, že zatčená osoba je 

hlavním důkazem své protistátní činnosti a úkolem vyšetřovatele je to z ní dostat, druhá 

pak byla taková, že koho StB zatkne, ten je vinen a musí být usvědčen a potrestán. Jeho 

propuštění by totiž podkopávalo důvěryhodnost a autoritu StB.57 Vyšetřování samé pak 

probíhalo podle výslechového plánu. Ten vypracoval vyšetřovatel a schválil jej 

nadřízený (u velkých případů přímo sovětský poradce). Plán obsahoval otázky, které 

zatčený dostal, a odpovědi, které musel na dotyčném vyšetřovatel vynutit. Někdy byly 

v plánech zahrnuty už doslovné texty odpovědí. Pokud se nedařilo danou odpověď 

vynutit, musel vyšetřovatel pokračovat tak dlouho, dokud nebyl úspěšný. Osoba 

odmítající s protokolem souhlasit a podepsat jej byla označena za neposlušnou  

a trestána tvrdším režimem. V takovém případě byly používány velmi brutální metody. 

Běžné bylo fyzické násilí, z něhož bití bylo to nejmenší (docházelo k mučení 

elektrickým proudem, poškozováním těla oběti a mnohé jiné trýznění, přičemž nebyl 

rozdíl, zda je postižený muž či žena). Dále nepřetržité stání při výslechu, chození  

na cele a odpírání spánku, zavírání do temnice či formy výrazného psychického nátlaku 

(např. inscenované popravy, depersonalizace). Vedle toho byli vyšetřovaní často 

podrobování brainwashingu, běžné bylo rovněž používání drog.58 Fyzicky i psychicky 

náročné byly také výslechy. Ty měly několik forem. Od normálních přes dlouhodobé  

a noční (dosažení doznání v důsledku únavy), nepřetržité (horší forma předchozích), 

ostré (doprovázené bitím a jiným mučením), udržovací (mezi ukončením výslechů  

a procesem), na životopis (pokud vyšetřovatelé neobdrželi žádné materiály, vyšetřovaný 

vyprávěl svůj životopis a podle toho se hledala tzv. „černá místa“) a mnohé další. 

Normální výslechy probíhaly teprve poté, co vyšetřovaný přestal klást odpor při 

                                                 
56 KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost: státní bezpečnost 1948-1956. Brno: Doplněk, 1999, str. 132. 
57 Tamtéž, str. 138. 
58 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: 
Barrister & Principal, 2001, str. 184 – 188. 
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vymáhání doznání.59 Mnoho vyšetřovacích metod přinesli také sovětští poradci. Kromě 

již zmíněných nepřetržitých výslechů šlo například o určitou formu speciální 

konfrontace, kdy byl do místnosti přiveden vyšetřovaný a jiný vězeň ho obvinil 

z nějakého trestného činu a označil ho nejčastěji za svého komplice či vedoucího (text 

se musel naučit nazpaměť a připravil mu ho vyšetřovatel). Vězeň následně místnost 

opustil bez toho, aby vyšetřovaný mohl reagovat. Poté se vyšetřovatel zeptal,  

zda vyšetřovaný souhlasí s obviněním. Ať byla odpověď jakákoli, v záznamu byla 

konfrontace uváděna jako úspěšná, neboť údaje uvedené „svědkem“ bylo nutno 

považovat za pravdivé. Poradci také zavedli tzv. otázkové protokoly. Jejich podstata 

spočívala v konkrétní otázce, která často předurčovala potřebnou jasně formulovanou 

odpověď. Té pak měl vyšetřovatel docílit. Otázkové protokoly zaznamenávaly jen vinu 

vyšetřovaného, odbourávaly tak cokoliv by bylo schopno tuto vinu snížit. Byly dvojího 

typu – předběžný (koncept odpovědí, se kterými vyšetřovaný souhlasil) a definitivní 

(ten schvalovali nadřízení a oběť pak podepisovala). Pokud se přeci jen nepovedlo 

získat úplně „přesvědčivé“ důkazy, nahrazovali vyšetřovatelé tento nedostatek  

tzv. principem notoriety. Tento princip vycházel z toho, že určitý jev je notoricky 

známý. Tedy např. že buržoazie či imperialisté jsou odpůrci socialistického režimu, 

takže se přirozeně dopouštějí nepřátelské činnosti vůči republice. A proto jakýkoli styk 

s nimi je automaticky nutno považovat za zradu a trestný čin. Tento princip posléze 

přebírali i prokurátoři do obžalovacího spisu a soudci do zdůvodnění rozsudku.60 

Všechno výše napsané tvoří jen malý výčet toho, jak StB postupovala při vyšetřování. 

Její repertoár byl vskutku obrovský, během vyšetřování (či ještě zatýkání) docházelo 

k mnohým úmrtím na následky krutého mučení, vraždám, sebevraždám či pokusům  

o ně. Pro více informací doporučuji např. knihu Zpráva o organizovaném násilí  

od Viléma Hejla. 

 

Když se vyšetřovaný konečně doznal a vyšetřovatelé byli spokojeni s obsahem 

protokolu, bylo možno vyšetřování ukončit. Poté přistoupila StB ke svému poslednímu 

úkolu – přípravě obžalovaných k samotnému soudnímu přelíčení. Byl vypracován 

                                                 
59 KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost: státní bezpečnost 1948-1956. Brno: Doplněk, 1999, str. 142 
– 145. 
60 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: 
Barrister & Principal, 2001, str. 184 – 205. 
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obžalovací spis a u velkých procesů navíc ještě doslovný scénář. Obžalovaní byli 

internováni ve věznicích StB. Tam s nimi vyšetřovatelé prováděli tzv. udržovací 

výslechy a připravovali je tak, aby u soudu odpovídali přesně dle výslechových 

protokolů. Obžalovaní se učili výpovědi nazpaměť a někdy se také stalo, že zbídačená 

oběť před soudem odříkávala naučené fráze i tehdy, pokud se soudce náhodou odchýlil 

od připravených otázek a zeptal se jinak či na něco jiného. Výpovědi nacvičovali 

vyšetřovatelé taktéž i s pečlivě vybranými svědky. Pokud se stalo, že obžalovaný před 

soudem i přes výhružky příslušníků StB změnil svou dřívější výpověď nebo nějak 

upozornil na nezákonnosti páchané na něm při vyšetřování, případně že doznání bylo 

vynuceno, nemělo to valného účinku. Nejen že neuspěl, naopak žaloba bývala rozšířena 

o trestný čin křivého obvinění. Soudci a prokurátoři se řídili svými směrnicemi a ty 

krom pojednání o trestném činu křivého obvinění obsahovaly i to, že změna výpovědi 

se považuje za přitěžující okolnost. Ale zpátky k závěrečné fázi výroby politických 

procesů. Po StB přebíraly věc justiční orgány, tedy Státní prokuratura, Státní soud, 

Nejvyšší soud, krajské a okresní soudy a prokuratury, útvary Ministerstva spravedlnosti. 

Tyto instituce pak de facto plnily politické zadání, takže dávaly jakýsi právní rámec 

proběhnutým nezákonnostem a legalizovaly je. Navíc jak je známo, o rozsudcích 

nerozhodovaly soudy, ale instituce a orgány stojící mimo soudní soustavu. Politická 

„výchova mas“ tak probíhala přesně dle přání a v režii strany. Aby soudce i prokurátor 

postupoval v procesu jednotně, byly zavedeny tzv. předporady, jejichž výsledek byl pro 

pracovníky justice závazný. Zúčastňoval se jich předseda senátu a prokurátor  

a docházelo k projednání případů včetně trestu ještě před samotným přelíčením. 

Z těchto předporad se pak u velkých procesů vyvinuly mnohem rozsáhlejší porady.  

Ty můžeme označit jako tzv. proces v kostce. Za účasti celého senátu, prokurátora, 

vyšetřovatele StB, zástupce orgánů KSČ a národního výboru byl vypracován scénář 

celého procesu včetně rozdělení úloh pro jednotlivé účastníky. Za zmínku také stojí 

účast prokurátora při závěrečné poradě senátu o rozsudku po právě proběhnutém soudní 

přelíčení. Prokurátoři i soudci rovněž přistoupili k používání zmíněných otázkových 

protokolů, které využívala při vyšetřování StB. Z těchto protokolů byla totiž 

sestavována tzv. režijní kniha procesu. Tato kniha obsahovala otázky kladené 

prokurátorem či soudcem, stejně tak i přesný text odpovědí obžalovaných a svědků 

(samozřejmě text, který se obžalovaní i svědci učili doslovně a nazpaměť). Je zcela 
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zřejmé, že takové odříkávání naučeného textu nebylo ani v nejmenším přesvědčivé. 

Role justice ve výrobě politických procesů byla ve své podstatě omezena jen na hlavní 

líčení a následné vynesení rozsudku. Nebyl ani prostor na obhajobu, neboť tvůrci 

procesů nechtěli připustit jakékoli případné problémy. Proto samozřejmě i obhájci 

bývali pečlivě vybíraní. Před soudem byla jejich role omezena na závěrečnou řeč,  

ve které navíc stejně docházelo k uznání obžaloby opřené o vynucené doznání. Nelze 

ovšem obecně říci, že by obhájci neměli možnost alespoň nějak obžalovanému pomoci. 

Nicméně ve velkých politických procesech či dokonce monstrprocesech tuto šanci 

v podstatě pozbývali. Jakékoli snahy byly utnuty v počátku a nebyla jim přikládána 

důležitost. Ostatně podíváme-li se na složení senátů, prokurátory a obhájce účinkující  

ve velkých procesech, tak shledáme, že se vyskytuje v podstatě stejný okruh jmen 

těchto justičních pracovníků. Je to tím, že těch „nejlepších“ kádrů neměla strana 

nadbytek. Proto nelze paušalizovat. U menších procesů byla šance nepříznivý rozsudek 

zmírnit či zvrátit, nicméně rozhodně nebyla velká. Po vynesení rozsudku měli 

odsouzení možnost podat odvolání. Značná část odsouzených se skutečně odvolávala, 

ovšem nebylo to nic platné. Odvolací soudy totiž rozsudky potvrzovaly a mnohdy trest 

ještě zvýšily. Ostatně vše bylo podle plánu. V politických procesech hrála také 

významnou roli propaganda. Byly vedeny kampaně, které živil zejména tisk a rozhlas, 

nechyběl však ani film a televize. Taktéž se angažovali spisovatelé, básníci a další 

profese. Kaplan s Palečkem uvádí zamoření společnosti nenávistí, zlobou a jinými 

podobnými hodnotami. Oslavovalo se vítězství ideologie nad právem a fanatismu nad 

rozumem. Násilí bylo prohlašováno za právo, politické vraždy za spravedlnost, skuteční 

zločinci byli vyznamenáváni. Docházelo k vytrvalému pokřivování myšlení občanů  

a jejich morálky.61 Následky nejen z tohoto smutného období našich dějin si neseme 

dodnes. 

 

Na závěr této podkapitoly bych rád uvedl zajímavou paralelu, o které píše Bedřich 

Utitz. Jedná se o srovnání metod používaných komunistickou bezpečností a justicí 

s metodami používanými nacistickými orgány. Utitz toto popisuje v několika rovinách. 

V první rovině jde o zacházení s vězni, jejich terorizování a vyvíjení nátlaku na jejich 

psychiku. Dále kázeňské tresty a používání hrubého, až brutálního násilí (fyzického  

                                                 
61 Tamtéž, str. 188 – 208. 
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i psychického) za účelem dosažení doznání. Tyto metody používala jak StB, tak 

Gestapo. Další rovinou je také postih rodinných příslušníků. Ti se často ocitli také před 

soudem, byli šikanováni výslechy, domovními prohlídkami, dohledem bezpečnosti, 

nesměli vykonávat své povolání, dětem bylo znemožňováno studovat, docházelo 

k vystěhovávání celých rodin. Opět najdeme jen minimální rozdíly. Stejná byla taktéž 

mentalita pachatelů takových nezákonností. Jakmile se objevila snaha o jejich postih, 

zbavovali se osobní odpovědnosti tím, že se odvolávali na vyšší rozkazy a instrukce.62 

Československo s drobným nadechnutím po osvobození v roce 1945 přešlo po 

únorovém komunistickém puči v roce 1948 do další totality, která se lišila jen 

v ideologii. Je smutné, že ta druhá se zde dokázala udržet tak dlouho. 

 
1.7 Justice a její vztah k moci, soudy a prokuratura 

 

Komunisté si po převzetí moci ve státě vytyčili další úkoly na cestě za mocenským 

monopolem. Ovládnutí justice bylo jedním z nich. V čele ministerstva spravedlnosti stál 

do února 1948 národní socialista Prokop Drtina, který se v poválečných letech snažil 

vliv komunistů ve svém resortu hodně omezovat. Jejich zastoupení v soudnictví  

(na rozdíl od vnitra) bylo malé. Proto je jasné, proč směřovali komunisté svoje snahy 

právě sem. Na post ministra spravedlnosti se dostal Gottwaldův zeť Alexej Čepička, 

který také bez meškání času začal s „přestavbou“. Současní odborníci byli označeni  

za politicky nespolehlivé a začali být nahrazováni loajálními straníky. Do vyšších 

funkcí byli dosazováni předúnoroví komunisté a ti, o kterých se vědělo, že budou 

režimu dobře sloužit. Čepička se snažil začlenit justici do nového režimu a podřídit její 

činnost straně. K tomu bylo potřeba vytvořit nové zákony a v neposlední řadě získat  

i dostatek osob (osob politicky uvědomělých a věrných) vhodných k práci v justici. 

Dostatek politicky vhodných osob se strana snažila zajistit výchovou nových právníků 

nejen z řad dělnictva. K této výchově sloužily tzv. právnické školy pracujících (PŠP). 

Klasická vysokoškolská příprava nových justičních pracovníků byla totiž dlouhá  

a komunisté potřebovali nové kádry co nejdřív. Rychlé proškolení laiků pomáhalo 

překlenout období, ve kterém byl nedostatek vysokoškolsky vzdělaných dle nových 

                                                 
62 UTITZ, Bedřich. Neuzavřená kapitola: politické procesy padesátých let. Praha: Lidové nakladatelství, 
1990, str. 11 – 12. 
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pravidel. Výchova „dělnického“ prokurátora či soudce trvala asi 14 měsíců (rok výuky 

v PŠP, dva měsíce praxe), poté měli být absolventi schopni ujmout se takové pozice.63 

V roce 1952 tvořili tito absolventi více než tři čtvrtiny vedoucích funkcí v justičním 

aparátu. Jejich role tak byla zejména v trestním řízení velmi znatelná.64 Převahu 

politického rozhodování měl zajistit také institut soudců z lidu, zavedených  

do československého právního řádu zákonem č. 319/1948 Sb. o zlidovění soudnictví. 

Soudci z lidu měli stejné kompetence jako profesionální soudci a jak již bylo uvedeno, 

v soudních senátech měli převahu. Fungovali víceméně jako politická kontrola soudců, 

kteří ještě nebyli nahrazeni těmi patřičně loajálními či soudců nevzdělaných novým 

socialistickým způsobem. Soudce z lidu musel splňovat několik podmínek. Bylo třeba, 

aby to byl člověk ve věku 30 – 60 let, zapsaný ve stálém voličském seznamu, občansky 

bezúhonný a zejména státně spolehlivý a oddaný myšlence lidově demokratického 

zřízení. Jakákoli znalost práva či kvalifikace nebyla nutná (řada z nich ovšem později 

absolvovala PŠP). Zákon také považoval funkci soudce z lidu za občanskou povinnost. 

Odmítnout nebo se jí vzdát bylo možné jen z vážných důvodů – o tom, zda jde o vážný 

důvod, rozhodoval orgán povolávající soudce z lidu.65 Na počátku roku 1950 působilo 

v justici 36 698 soudců z lidu. Takto obrovský počet se však neudržel dlouho.  

Na podzim roku 1954 už to bylo kolem 19 000.66 Dělničtí prokurátoři, dělničtí soudci  

a stejně tak soudci z lidu tedy tvořili významný „nástroj“ v rukou komunistické strany. 

Nejen jeho prostřednictvím tak mohli justici pevně ovládat. Tyto poúnorové „čistky“ 

zasáhly do justice takovým způsobem, že ta se z nich až do pádu režimu 

nevzpamatovala. Ještě do roku 1950 bylo z justice vyhozeno kolem 25 % zaměstnanců. 

Další tisíce právníků byly nuceny opustit justici v následujících letech. Znatelně byly 

postiženy i právnické fakulty. Zrušena byla právnická fakulta Masarykovy univerzity 

v Brně, zdecimována byla i jediná „přeživší“ právnická fakulta Univerzity Karlovy.  

Ke studiu byli posléze přijímáni studenti, kteří prošli mimořádně přísnými politickými 

kritérii.67 Náhodě nebyl ponechán skoro žádný prostor. 

                                                 
63 VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš BABKA. Československá justice v letech 1948 – 
1953 v dokumentech, Díl II. Praha: ÚDV, 2004, str. 155. 
64 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: 
Barrister & Principal, 2001, str. 196. 
65 §§ 11 a 13 zákona č. 319/1948 Sb. o zlidovění soudnictví. 
66 VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš BABKA. Československá justice v letech 1948 – 
1953 v dokumentech, Díl II. Praha: ÚDV, 2004, str. 167. 
67 HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. Praha: Univerzum, 1990, str. 184 – 185. 
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Začlenění justice do režimu a její podřízení komunistické moci chtěl Čepička docílit 

pomocí prosazení vedoucí role strany. Sám prohlašoval, že „spravedlnost se stává 

součástí bezpečnostní politiky státu“.68 Justice se stávala jakýmsi nástrojem třídního 

boje. S tím souvisí i její třídní pojetí. V praxi se to například projevovalo tak,  

že v politických procesech byla třídně pojata žaloba, přelíčení i rozsudek. Navíc byl 

kladen důraz i na sociální původ obžalovaných. Zjišťování sociálního původu a jeho 

vykreslení bylo důležitou součástí přípravy obžalovacího spisu a posléze i rozsudku. 

Podle toho pak docházelo k předurčení obžalovaného k výši trestu. O skutečném pojetí 

třídní justice v politických procesech podává obraz statistika. Nejvíce odsouzených 

nalezneme v řadách dělnictva a rolníků. Nová role justice přinesla po převratu několik 

změn. V soudním řízení byla určena vedoucí role prokurátora. Prokuratura se tak stala 

hlavním článkem výkonu justice, přičemž soudcům bylo přisouzeno řídit se při 

kvalifikaci trestného činu a určení trestu návrhem prokurátora nebo případně 

rozhodovat po dohodě s ním. Role soudu tak byla značně upozaděna. Prokurátor byl 

podřízen ministru spravedlnosti a měl zastupovat vládní zájmy. Trestně politická justice 

se stala nástrojem komunistických institucí, byla pod silným vlivem StB a de facto 

podřízená moci výkonné. Velmi významnou změnou bylo také zrušení institutu 

vyšetřujícího soudce již v dubnu 1949. Motivem byla jak příprava politických procesů, 

tak mocenský vzestup StB. Vyšetřující soudci totiž prověřovali úkony bezpečnosti, 

řídili provádění důkazů, rozhodovali o vazbě. Nový trestní řád z roku 1950 stanovil,  

že vyšetřování má vést prokurátor. Fakticky k tomu ale nedocházelo, neboť prokuratura 

podle jedné z interních směrnic neměla do vyšetřování zasahovat dříve, než orgány StB 

podají trestní oznámení. Zrušením institutu vyšetřujícího soudce tedy byla odstraněna 

další překážka v tvorbě politických procesů. Další výraznou změnou bylo již dříve 

uvedené zlidovění soudnictví. Na základě zákona č. 319/1948 Sb. byli zavedeni  

tzv. soudci z lidu, kteří měli zajišťovat (díky své převaze) pro komunisty tolik důležité 

politické rozhodování. Změna se rovněž nevyhnula ani obhájcům. Po prvních 

politických procesech byli značně kritizováni (nepochopili funkci justice a obhájců, 

počínají si jako dřív, tedy obhajují klienty a tím podrývají žalobu a znevažují práci 

vyšetřovatelů a prokurátora atd.). Následovaly tedy čistky a prověrky, které měly  

za úkol sestavit seznam spolehlivých obhájců, kteří pak mohli vystupovat v politických 
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procesech před Státním soudem jako obhájci obviněných – tedy spíše jako obhájci  

pro forma. Výraznou změnou prošlo rovněž zákonodárství. Ještě v roce 1948 byly 

vydány zákony č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky a  

č. 232/1948 Sb. o státním soudu, v následujícím období mělo při tzv. právnické 

dvouletce dojít k vypracování nového právního řádu s důrazem zejména na všechny 

obory soudnictví.69 Situace v justici se samozřejmě dál vyvíjela, nicméně základy byly 

položeny hned v prvních měsících či letech po únorovém převratu. Komunisté 

upevňovali svůj mocenský monopol a justici dokázali dokonale ovládnout. Následovala 

padesátá léta, ve kterých to na vlastní kůži poznalo obrovské množství obětí – ať už 

přímých nebo nepřímých. Odpovědnost justice za politické procesy je nesmírná.  

Ne však větší než odpovědnost politických orgánů (tedy strany a jejího vedení)  

a bezpečnosti, neboť justice byla těmito orgány řízena. Činnost všech složek při výrobě 

politických procesů tak byla jakousi skládankou, jejíž jednotlivé dílky do sebe pasovaly 

tak, že při správném složení nebylo z takové mašinérie úniku. 

 
1.7.1 Státní soud a Státní prokuratura 

 

Jak už bylo uvedeno, Státní soud a Státní prokuratura vznikly na základě zákona  

č. 232/1948 Sb. o státním soudu a byly příslušné k rozhodování o trestných činech dle 

zákona č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky. Prvně jmenovaný 

zákon byl tak k tomu druhému procesní normou. Působnost Státního soudu a Státní 

prokuratury byla celorepubliková. Sídlo měly tyto instituce v Praze, pobočky sídlily 

v Brně a Bratislavě, přičemž jednotlivé senáty Státního soudu ale častokrát zasedaly  

i v místech údajných trestných činů (propaganda). Pozice soudců a prokurátorů byly 

obsazovány samozřejmě spolehlivými osobami. Přesto se však našlo i několik těch, 

kteří odmítali spolupracovat či dokonce vynášet nespravedlivé rozsudky (soudci Ritt, 

Pelhřimovský, Hartych, Solnař a jiní). Dříve nebo později však byli odstraněni.70 

 

Státní soud měl svého předsedu (v letech 1950 – 1952 to byl Hugo Richter), který měl 

                                                 
69 Tamtéž, str. 97 – 106. 
70 FABŠIČOVÁ, Marta a Zdeněk VALIŠ. Státní prokuratura a Státní soud v dokumentech. In: VOREL, 
Jaroslav a Alena ŠIMÁNKOVÁ. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, Díl I. 
Praha: ÚDV, 2003, s. 15 – 16. 
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k ruce tři náměstky (v letech 1950 – 1952 to byli V. Černý, J. Horňanský pro Brno  

a K. Bedrna pro Bratislavu).71 Byla zřízena tři oddělení (Praha, Brno, Bratislava), 

přičemž každé mělo několik senátů. Případné odvolání proti rozsudku Státního soudu 

pak projednával k tomu určený senát Nejvyššího soudu. Státní prokuratura měla 

uspořádání podobné. Státní prokurátor (v letech 1948 – 1949 František Grospič, v letech 

1949 – 1952 Bohumil Ziegler) měl tři až pět náměstků (jeden pro vojenské záležitosti –  

J. Vaněk, tři jako vedoucí oddělení). Rovněž u prokuratury byla zřízena tři oddělení, 

přičemž každé mělo několik úseků (například správní, trestní, vojenský, církevní 

záležitosti, sabotáže, zvláštní při MNB – Praha, zvláštní při KV StB – Brno, Bratislava). 

Ke zřízení zvláštních úseků prokuratury došlo po dohodě ministrů Ladislava Kopřivy 

(MNB) a Štefana Raise (MS) až v roce 1951. Do té doby neměli prokurátoři možnost 

styku s obviněnými ve vazbě, jelikož v roce 1949 zrušil tehdejší ministr spravedlnosti 

Čepička institut vyšetřujícího soudce. Vyšetřování politických deliktů tak prováděla 

pouze StB bez toho, aby její jednání někdo ověřoval. Proto bylo úkolem těchto nových 

úseků dbát na to, aby orgány StB dodržovaly zákonné předpisy. V praxi šlo ale pouze  

o to, aby se zajistil přehled o zatčených a zadržených osobách, neboť do té doby 

neexistovala žádná slušná evidence. 

 

Činnost Státní prokuratury byla vázána na podané trestní oznámení od StB. Na základě 

tohoto trestního oznámení vypracovala obžalobu. Návrhy prokurátora byly pro soud 

závazné. Na činnost prokuratury totiž měly přímý vliv stranické orgány (bezpečnostní 

komise, bezpečnostní pětky, po jejich zrušení politický sekretariát, předsednictvo  

či politické byro ÚV KSČ). Tyto orgány projednávaly konkrétní politické případy  

u Státní prokuratury ještě před rozhodnutím soudu. Státní prokuratura a Státní soud byly 

sice instituce, které spolu měly úzce spolupracovat. Šlo však pouze o spolupráci 

formální, v praxi však docházelo k bezvýhradnému prosazení návrhů prokuratury. 

V systému kabinetní justice měla prokuratura výhradní postavení (další principy 

činnosti kabinetní justice spočívaly ve vlivu ministra spravedlnosti na rozhodovací 

pravomoc soudců, odstranění kontroly justičních orgánů nad vyšetřováním, omezení 

obhajoby a porušování zásady objektivní pravdy). Práce Státního soudu pak 

v politických procesech spočívala v podstatě v sehrání divadla podle předem 
                                                 
71 VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš BABKA. Československá justice v letech 1948 – 
1953 v dokumentech, Díl II. Praha: ÚDV, 2004, s. 53. 
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připraveného scénáře. Činnost Státního soudu a Státní prokuratury byla ukončena  

k 31. prosinci 1952.72 

 

Ústavní zákon č. 64/1952 Sb., o soudech a prokuratuře společně se zákonem č. 65/1952 

Sb. o prokuratuře a zákonem č. 66/1952 Sb. o organisaci soudů vytvořil tzv. prokuraturu 

socialistického (leninského) typu. Prokurátor měl vykonávat všeobecný dozor nad 

dodržováním socialistické zákonnosti73, soudci měli být vázáni celým právním řádem 

(tedy nejenom zákony). Od 1. ledna 1953 tak byla zřízena jednotná soustava 

prokuratury podřízená výlučně generálnímu prokurátorovi.74 V případě soudů bylo 

uspořádání následující - obecnými soudy byly lidové soudy, krajské soudy a Nejvyšší 

soud, zvláštními soudy pak soudy vojenské a rozhodčí.75 

                                                 
72 FABŠIČOVÁ, Marta a Zdeněk VALIŠ. Státní prokuratura a Státní soud v dokumentech. In: VOREL, 
Jaroslav a Alena ŠIMÁNKOVÁ. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, Díl I. 
Praha: ÚDV, 2003, s. 15 – 19. 
73 Právní systém (tvorba zákonů, jejich uplatňování, soudnictví) se odvíjí od politických zájmů strany  
a jejich zajišťování. Zdeněk Jičínský socialistickou zákonnost v roce 1956 charakterizoval takto: 
„Socialistická zákonnost se veřejně hlásí k tomu, že poraženým buržoazním třídám vědomě odnímá 
občanská práva, aby jim znemožnila znovu převzít moc.“ 
74 LATA, Jan. Prokuratura. In: BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch ŠIMÍČEK. Komunistické 
právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní 
politologický ústav, 2009, s. 855 – 857. 
75 §§ 1 a 2 zákona č. 66/1952 Sb. o organisaci soudů 
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2.  Tresty 

 

Přísné tresty, které byly v politických procesech vynášeny, jsou dalším dokladem 

komunistické perzekuce. Pro komunisty neexistovali soupeři nebo protivníci. Jinak 

smýšlející lidé byli vždy nepřátelé. A bylo jasné, že nepřátele je třeba ničit všemi 

dostupnými (a většinou i legálně nedostupnými) prostředky. Tuto zásadu komunisté 

uplatňovali jak vůči skutečné opozici, tak i proti opozici uměle vytvářené.76 Přísné 

tresty byly často prostředkem k fyzické i psychické likvidaci takovýchto nepřátel. 

V neposlední řadě pak měly vyvolat dojem, že strana je bdělá a s nekalými živly dokáže 

tvrdě zatočit. Na společnost to pak působilo také silně zastrašujícím dojmem. 

 

K tomu, aby mohli komunisté zahájit skutečně tvrdou politickou perzekuci, bylo nutné 

mít k této činnosti právní podklad. Proto ještě v roce 1948 přijal parlament zákon  

č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky, který oproti zákonu  

č. 50/1923 Sb. na ochranu republiky rozšiřoval trestné činy proti republice, zejména pak 

také zostřoval postih, zvyšoval trestní sazby a ve velké míře připouštěl trest smrti 

(mnohdy jako trest jediný, bez možné alternativy). Současně byl přijat zákon  

č. 232/1948 Sb. o Státním soudu, na jehož základě vznikl Státní soud a Státní 

prokuratura, které byly příslušné pro trestní věci stíhané na základě zákona č. 231/1948 

Sb., tedy souhrnně pro „trestné činy proti republice“.77 Výše zmíněné a nechvalně 

proslulé zákony pak ještě doplnil zákon č. 247/1948 Sb. o táborech nucené práce.  

Na jeho základě bylo možné člověka zbavit osobní svobody bez toho, aby k tomu došlo 

rozhodnutím soudu. O zařazení člověka do tábora rozhodovaly tříčlenné komise 

jmenované národními výbory. Okruh osob, které mohly být do tábora zařazeny, byl 

v zákoně vymezen tak široce, že mohlo docházet téměř k naprosté volnosti  

v rozhodování.78 Komunisté tedy získali na základě těchto zákonů obrovské možnosti  

k zásahům do osobní svobody nepřátel a jejich života vůbec. Takováto perzekuce se pak 

nevyhýbala ani rodinám potrestaných. Za dobu činnosti Státního soudu (1948-1952) jím 

                                                 
76 UTITZ, Bedřich. Neuzavřená kapitola: politické procesy padesátých let. Praha: Lidové nakladatelství, 
1990, s. 13. 
77 KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost: státní bezpečnost 1948-1956. Brno: Doplněk, 1999, s. 107-
108. 
78 Zákon č. 247/1948 Sb. ze dne 25. října 1948 o táborech nucené práce. 
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bylo odsouzeno za trestné činy politické povahy téměř 27 000 osob. Agendu Státního 

soudu a Státní prokuratury po jejich zrušení pak převzaly krajské soudy a krajské 

prokuratury, dále vyšší vojenské soudy a vyšší vojenské prokuratury a v době  

od 1. 1. 1953 do 31. 12. 1956 také Nejvyšší soud (případy, kdy rozhodoval jako soud 

prvního stupně pro těžké politické delikty). Státní soud a Státní prokuratura tak byly  

v rukou komunistů a StB nástrojem perzekuce, masové nezákonnosti a politické 

represe.79 

 

Zákon na ochranu lidově demokratické republiky byl v roce 1950 s určitými změnami 

„včleněn“ do nového trestního zákona, tedy do zákona č. 86/1950 Sb. Účel trestu byl 

pojat třídně, o čemž nás přesvědčí §17 odst. 1 uvedeného zákona: účelem trestu je  

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.80 Trestní zákon pak obsahoval ještě 

nechvalně známý §36, který upravoval zařazování do táborů nucené práce a kde se 

uvádí: kdo trestným činem projevil nepřátelství k lidově demokratickému řádu a za 

výkonu trestu neprokázal svou prací a svým chováním polepšení opravňující k naději,  

že povede řádný život pracujícího člověka, může být po odpykání celého trestu 

dočasného odnětí svobody zařazen do tábora nucené práce na tři měsíce až dvě léta.81 

V roce 1956 byl zákonem č. 63/1956 Sb. trestní zákon novelizován. Novela zrušila 

některé skutkové podstaty trestných činů, za něž se dříve uděloval trest smrti. Trest 

odnětí svobody na doživotí byl nahrazen trestem odnětí svobody na 25 let (odnětí 

svobody na 25 let bylo rovněž stanoveno alternativou tam, kde trestní zákon připouštěl 

pouze trest smrti).82 Taktéž došlo ke zrušení institutu zařazení do táborů nucené práce. 

V roce 1957 pak následovalo ještě přijetí jedné drobné novely, aby nakonec v roce 1961 

byl přijat zákonem č. 140/1961 Sb. nový trestní zákon. Divoká padesátá léta tedy 

můžeme charakterizovat jako léta, ve kterých docházelo k největším komunistickým 

represím proti skutečným i náhodně vybraným odpůrcům režimu. 

                                                 
79 FABŠIČOVÁ, Marta a Zdeněk VALIŠ. Státní prokuratura a Státní soud v dokumentech. In: VOREL, 
Jaroslav a Alena ŠIMÁNKOVÁ. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, Díl I. 
Praha: ÚDV, 2003, s. 15-16. 
80 Zákon č. 86/1950 Sb. ze dne 12. července 1950, trestní zákon. 
81 Tamtéž. 
82 Zákon č. 63/1956 Sb. ze dne 19. prosince 1956, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb. 
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2.1  Trestné činy a druhy trestů 

 

Jak již bylo uvedeno, zákon na ochranu lidově demokratické republiky zavedl nové 

trestné činy, značným způsobem zostřil postih a zvýšil trestní sazby. Zákon měl pět 

hlav, přičemž první čtyři byly věnovány trestným činům a sankcím za ně. Z trestných 

činů můžeme jmenovat například velezradu, sdružování proti státu, pobuřování proti 

republice a hanobení republiky, vyzvědačství, taktéž i vyzvědačství proti spojenci, 

ohrožení obrany republiky, útoky na život ústavních činitelů (dále tělesné poškození, 

spolčení k útokům, násilí na ústavních činitelích atp.), popuzování, zneužití úřadu 

duchovního nebo jiné podobné funkce, nedovolené ozbrojování, schvalování trestného 

činu, sabotáž, neoprávněné opuštění území republiky a neuposlechnutí výzvy k návratu 

a mnohé další.83 Z uvedeného je jasně patrné, že komunisté si tímto zákonem 

vypracovali opravdu smrtící nástroj k prosazování své politiky. Tento nástroj pak 

v jejich rukách roztočil mlýnská kola masové perzekuce a jen předznamenal blížící se 

divoká padesátá léta. Za trestné činy se dle výše zmíněného zákona odsuzovalo k trestu 

smrti, trestu odnětí svobody od několika měsíců až po doživotí. Tresty odnětí svobody 

se odpykávaly buď v tuhém vězení (přečin) nebo těžkém žaláři (zločin). Spolu s těmito 

hlavními tresty pak mnohdy docházelo ještě k ukládání trestů vedlejších. Těmi byly 

peněžitý trest, konfiskace jmění, zabrání, propadnutí, ztráta živnostenského oprávnění  

a ztráta oprávnění vykonávati povolání, ztráta čestných práv občanských (ta mimo jiné 

znamenala také ztrátu volebního práva, což opět nahrávalo komunistům do karet), ztráta 

státního občanství, uveřejnění rozsudku, vypovědění, zákaz pobytu nebo přikázání  

do donucovací pracovny.84   

 

Přijetím nového trestního zákona v roce 1950 došlo k pohlcení zákona na ochranu 

lidově demokratické republiky právě touto normou. Zákon byl rozdělen na obecnou  

a zvláštní část. Systém sankcí byl založen na dualismu (tresty a ochranná opatření). 

Hlavními tresty byly stále trest smrti a trest odnětí svobody doplněné nápravným 

opatřením. Vedlejšími tresty pak ztráta státního občanství, ztráta čestných práv 

občanských, vyloučení z vojska, ztráta vojenské hodnosti, propadnutí jmění, peněžitý 

                                                 
83 Zákon č. 231/1948 Sb. ze dne 6. října 1948 na ochranu lidově demokratické republiky. 
84 Tamtéž. 
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trest, zákaz činnosti, vyhoštění, zákaz pobytu, uveřejnění rozsudku a propadnutí věci. 

Vedlejší trest bylo možné ukládat jen vedle trestu hlavního. Nesmíme také zapomenout 

na již zmiňovaný §36 a institut zařazení do tábora nucené práce. Velký politický 

význam měla systematika zvláštní části. Ta byla rozdělena do deseti hlav. Pro ochranu 

zájmů dělnické třídy se proto na prvním místě objevila ochrana republiky (trestné činy 

proti republice). Tato hlava nás zajímá nejvíce, proto se na ní blíže podíváme. 

Rozdělena byla do pěti oddílů na trestné činy proti základům republiky, proti 

bezpečnosti republiky, proti obraně vlasti, proti ústavním činitelům a trestné činy 

zvláště ohrožující pořádek ve věcech veřejných. Těmto oddílům také odpovídaly trestné 

činy jako hojně užívaná velezrada, sdružování a pobuřování proti republice, sabotáž, 

vyzvědačství, opuštění republiky, hanobení ústavního činitele, zneužití náboženské 

funkce, nepřátelské jednání proti republice a jiné. U velké části těchto trestných činů se 

pak mohl ukládat nejvyšší trest či doživotí, někde byl trest smrti jedinou variantou 

(např. kvalifikované skutkové podstaty u velezrady či vyzvědačství), byť dle §29 bylo 

možné tento absolutní trest zmírnit.85 Další hlavy již není třeba dále rozebírat.  

 

V roce 1956 byla přijata výše zmíněná novela trestního zákona (zákon č. 63/1956 Sb.), 

která odstraňovala zjevné a nejzávažnější nedostatky dřívější úpravy. Nejvíce se změny 

dotkly zvláštní části trestního zákona a oblasti sankcí. Tresty napříště neměly být tak 

tvrdé. V předchozí části kapitoly jsem uváděl nahrazení doživotního trestu trestem 

odnětí svobody na 25 let, a také alternativu k trestu smrti v podobě trestu odnětí 

svobody na 25 let. Došlo tedy k zavedení fakultativnosti trestu smrti. V některých 

skutkových podstatách došlo ke zpřesnění (např. velezrada), některé byly zrušeny  

(např. nepřátelské jednání proti republice). Na druhé straně ale také došlo k zavedení 

některých trestných činů nových (vniknutí na území republiky, spekulace, příživnictví  

a jiné).86 Další etapou bylo přijetí trestního zákona č. 140/1961 Sb., na základě kterého 

došlo k dalším změnám. Ty už zde ale dále nebudu nerozebírat. Na okraj bych jen 

uvedl, že účel trestu již nezdůrazňoval zneškodnění nepřátel pracujícího lidu,  

ale potřebu chránit společnost před pachateli trestných činů. Dokresluje to §23 

                                                 
85 Zákon č. 86/1950 Sb. ze dne 12. července 1950, trestní zákon. 
86 GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo hmotné. In: BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch ŠIMÍČEK. 
Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, 
Mezinárodní politologický ústav, 2009, s. 566. 
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citovaného zákona: účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, 

zabránit odsouzenému v páchání další trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl 

řádný život pracujícího člověka a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti.87 

 
2.2  Trest smrti 

 

Absolutní trest byl v politických procesech velmi účinnou zbraní, která byla hojně 

využívána v boji proti „skutečným“ nebo domnělým nepřátelům komunistické strany  

a pracujícího lidu vůbec.  Proto jsem se rozhodl věnovat mu samostatnou podkapitolu. 

Abychom si mohli uvědomit sílu absolutního trestu v politických procesech, je třeba se 

podívat na malé srovnání. V posledních letech Rakouska – Uherska, tedy v letech  

1874 – 1917, bylo v českých zemích vykonáno 24 poprav.88 Za krátkého trvání první 

republiky, tedy v letech 1918-1938, bylo v Československu vykonáno 20 poprav. 

K tomu je třeba ještě uvést, že dalším 422 odsouzeným k absolutnímu trestu byla 

udělena prezidentská milost. Navíc pro tzv. politické trestné činy byly vykonány  

4 absolutní tresty, z čehož tři v době zvýšeného ohrožení republiky fašistickým 

Německem (tyto tresty byly uděleny za vojenskou zradu).89 S touto etapou našich dějin 

pak ostře kontrastuje období vlády komunistické strany. Komunisté pak od časů svého 

nástupu k moci až po začátek šedesátých let používají absolutního trestu jako zbraně, 

kterou ničí nepřátele lidově demokratického režimu, zastrašují společnost a pomocí níž 

si upevňují svou moc. Údaje o počtech popravených či počtech odsouzených 

v politických procesech se různí. Celkem však bylo z politických důvodů popraveno 

kolem 250 lidí. Pro srovnání, jen za prezidentského období Klementa Gottwalda  

(14. 6. 1948 – 14. 3. 1953) došlo k 189 politicky motivovaným justičním vraždám.90 

 

O rozsudcích trestu smrti rozhodovaly příslušné stranické orgány, ať už bezpečnostní 

komise ÚV KSČ, či později přímo politický sekretariát ÚV KSČ. Bezpečnostní komise 

                                                 
87 Zákon č. 140/1961 Sb. ze dne 8. prosince 1961, trestní zákon. 
88 UTITZ, Bedřich. Neuzavřená kapitola: politické procesy padesátých let. Praha: Lidové nakladatelství, 
1990, s. 9 – 10. 
89 VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš BABKA. Československá justice v letech 1948-1953 
v dokumentech, Díl II. Praha: ÚDV, 2004, str. 237. 
90 Tamtéž. Justiční vraždu pak definoval NS ve věci obžalovaného JUDr. Pavla Vítka ze dne 7. 12. 1999, 
sp. zn. 7 Tz 179/99. 
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projednávala všechny politické případy, u nichž prokuratura navrhovala trest smrti. 

Rozhodnutí bezpečnostní komise byla pro soudy závazná. V krajích byly zřízeny 

obdobné orgány, tzv. bezpečnostní pětky a v okresech bezpečnostní trojky. 

Bezpečnostní komise jako ústřední orgán jim k jejich práci dodávala závazné pokyny.91 

Zřízeny byly na základě usnesení bezpečnostní komise ÚV KSČ z 2. února 1949.  

U bezpečnostních pětek byli nejprve členy tajemník KV KSČ, krajský bezpečnostní 

tajemník, bezpečnostní referent KNV, krajský velitel StB, krajský velitel SNB a po 

reorganizaci v roce 1950 pak tajemník KV KSČ, předseda KNV, krajský velitel SNB, 

krajský bezpečnostní tajemník působil jako zapisovatel a dle potřeby byl zván krajský 

prokurátor.92 U bezpečnostních trojek to byli tajemník OV KSČ, předseda ONV  

a okresní velitel SNB.93 KB5 projednávaly a schvalovaly přípravy všech důležitých 

procesů. Oblast jejich působení se týkala zejména trestných činů dle zákona na ochranu 

lidově demokratické republiky a následně nového trestního zákona, deliktů proti 

zemědělské politice strany či trestných činů církevních hodnostářů. Ve věcech, v nichž 

byl navrhován absolutní trest, si KB5 vyžádala zprávu o obžalovaném (politický profil) 

od základních a okresních organizací KSČ s důrazem na posudek OV KSČ.  

Po projednání případu pak zástupce prokuratury podal v dopise adresovaném 

ministerstvu spravedlnosti zprávu o daném případu i o návrhu výše trestu. MS k případu 

zaujalo postoj a informovalo bezpečnostní komisi ÚV KSČ. Teprve po souhlasu 

bezpečnostní komise ÚV KSČ a následném rozhodnutí MS o průběhu procesu a výši 

trestů mohla být daná věc projednána v hlavním líčení před soudem.94 Krajské 

bezpečnostní pětky zanikly spolu s okresními bezpečnostními trojkami na podzim 1951.  

 

Na organizování procesů, při kterých byl žádoucí trest smrti, se také podílela „Komise 

K“, která vznikla na MS za dob působení A. Čepičky v roli ministra spravedlnosti  

(1948 – 1950). Ta rozhodovala o trestu smrti nebo udělení milosti. V jejím čele stál 

ministr národní bezpečnosti L. Kopřiva (v roce 1953 nahrazen na ministerstvu  

                                                 
91 RŮŽIČKA, Daniel. Politické procesy v ČSR v 50. letech. In: [online]. [cit. 2012-09-04]. Dostupné z: 
http://www.totalita.cz/proc/proc_slanskyr_04_02.php. 
92 RŮŽIČKA, Daniel. Bezpečnostní pětky. In: [online]. [cit. 2012-09-04]. Dostupné z: 
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/petky.php. 
93 RŮŽIČKA, Daniel. Bezpečnostní trojky. In: [online]. [cit. 2012-09-04]. Dostupné z: 
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/trojky.php. 
94 BURSÍK, Tomáš. Trest smrti - několik poznámek na okraj. In: LIŠKA, Otakar a kolektiv. Tresty smrti 
vykonané v Československu v letech 1918-1989. Praha: ÚDV, 2006, s. 33. 
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i v komisi K. Bacílkem), dalšími členy pak byli Š. Rais, K. Klos, K. Šváb  

a O. Závodský.95 V politických procesech se tak do velké míry uplatňovala praxe 

kabinetní justice, tedy takové justice, kde se o výroku o vině i trestu rozhoduje jiným 

orgánem než soudem před procesem nebo v jeho průběhu.96 Soudy tak byly de facto 

degradovány pouze na to, aby daly procesům, rozsudkům a trestům jakýsi právní 

nádech a rámec pro veřejnost. Důvěrné a tajné směrnice jak postupovat v určitých 

kategoriích případů tak ve skutečnosti dostávaly při uplatňování přednost před 

zákonem. V dobové hantýrce byly tyto směrnice označovány jako cyklostylované 

právo.97 

 

S novelou trestního zákona z roku 1956 pak dochází k určitým změnám v justici. Došlo 

k již zmiňovanému zrušení některých skutkových podstat trestných činů, za které bylo 

možno udělit trest smrti, došlo ke zrušení trestu odnětí svobody na doživotí a k zavedení 

fakultativnosti trestu smrti. Zákon č. 64/1961 Sb. o trestním řízení soudním pak zaváděl 

povinnost přezkoumání každého rozsudku, kterým má být uložen absolutní trest.98  

Přes to všechno ovšem i v této době zůstávají stranické a státní instituce s justičními 

orgány velmi úzce propojené. 

 

Trest smrti jako takový zrušila až Česká a slovenská federativní republika dnem  

1. července 1990 na základě zákona č. 175/1990 Sb. ČSFR se tak připojila ke státům, 

které odstranily absolutní trest de facto i de iure.99 

 
2.3 Výkon trestu 

 

Výkon trestu na politických nepřátelích tvoří samostatnou kapitolu komunistické 

perzekuce. Ve vazbě těžce zkroušený „třídní nepřítel“ je odsouzen v zinscenovaném 

procesu, aby byl následně, pokud má to štěstí a neskončí na šibenici, donucen pít kalich 

hořkosti až do dna při výkonu trestu. K tomu je pak ještě nutno připočíst ještě perzekuci 
                                                 
95 HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. Praha: Univerzum, 1990, s. 176. 
96 Tamtéž, s. 178. 
97 Tamtéž, s. 180. 
98 Zákon č. 64/1956 Sb. ze dne 19. prosince 1956 o trestním řízení soudním. 
99 VOREL, Jaroslav. Trest smrti – minulost a současnost. In: LIŠKA, Otakar a kolektiv. Tresty smrti 
vykonané v Československu v letech 1918-1989. Praha: ÚDV, 2006, s. 12. 



62 
 

rodiny a příbuzných. Další etapa pronásledování pak mnohdy nastává ještě po návratu 

z vězení. Pro výkon trestu byla charakteristická jedna zásada, a to sice že výkon trestu 

musí být prováděn třídně. Pro ilustraci uvádím slova někdejšího ministra spravedlnosti 

Š. Raise, která pronesl k dělnickým prokurátorům. „Prokurátor hlavně musí dbát na to, 

aby výkon trestu byl prováděn třídně […] Zejména musí dohlížet na to, aby trest  

u třídních nepřátel plnil v prvé řadě svůj úkol represivní. Třídní nepřátelé musí být 

neprodyšně izolováni od ostatní masy vězňů. Členové Sboru vězeňské stráže v nich musí 

vidět nejen nepřátele našeho státu a našeho zřízení, nýbrž přímo své osobní nepřátele, 

jimiž tito lidé ve svém nitru skutečně jsou.“100 Před únorem 1948 byli mezi 

odsouzenými ve věznicích především kriminální delikventi, kolaboranti odsouzení za 

retribuce, a také Němci rovněž odsouzení mimořádnými lidovými soudy. V Jáchymově 

pak pod dohledem sovětů pracovali němečtí váleční zajatci. Ti ovšem nebyli souzeni. 

Příchod politických vězňů101 do věznic a táborů znamenal z hlediska režimu změnu 

stupnice nebezpečnosti. Na základě „třídního přístupu“ nebo „třídního výkonu“ se 

velice zlepšilo postavení kriminálních vězňů. Bylo jim přisouzeno postavení 

nevědomých obětí kapitalistické společnosti. Zloději či vrahové se na zcestí přeci 

dostali ne vlastní vinou, kdežto například národně socialistický dělník vědomě zradil 

svou třídu. Vrahové se také často stávali pomocníky dozorců v lágrech či zastávali jiné 

další funkce, jejichž prostřednictvím jim bylo umožněno týrat politické vězně (či to 

často po nich také bylo vyžadováno). Ti totiž zastupovali „reakci“, kterou dle Gottwalda 

bylo třeba rozdrtit. Političtí vězni však nebyli jen ti odsouzení dle zákona č. 231/1948 

Sb. či podle politických paragrafů zákona č. 86/1950 Sb. (trestní zákon, zejména první 

hlava zvláštní části). Politickými případy bylo např. i zatýkání kulaků i přesto, že bylo 

používáno vesměs paragrafů z obecné či ekonomické oblasti.102 Uplatňování třídního 

postupu při výkonu trestů vzešlých z politických procesů je tak další smutnou ukázkou 

snahy  

o morální a fyzickou destrukci demokraticky smýšlejících lidí, čehož strana chtěla 

dosáhnout za každou cenu a neštítila se proto použít jakýchkoli prostředků.  

                                                 
100 HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. Praha: Univerzum, 1990, s. 237. 
101 Pojem politický vězeň nebyl oficiálně uznáván, tito vězni byli označováni jako vězňové protistátní (viz 
HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. Praha: Univerzum, 1990, s. 254). 
102 HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. Praha: Univerzum, 1990, s. 237 – 248. 
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2.3.1  Výkon trestu odnětí svobody 

 

Politický vězeň odsouzený k trestu odnětí svobody zpravidla netušil, co se s ním bude 

dále dít. Jedním si však mohl být jistý. Jako příslušníka ostře ohraničené skupiny 

obyvatel ho pochopitelně nečekalo obyčejné vězení. V příštích letech se měl setkávat 

s brutalitou dozorců, vlastním utrpením, tvrdou a svým způsobem otrockou prací  

a dalším útiskem. Toto všechno mělo odpovídat Raisově požadavku, aby výkon trestu 

byl prováděn třídně a plnil ponejvíce úkol represivní. Ve věznicích a lágrech na to 

samozřejmě byli připravení. Život v těchto zařízeních pak mohl v určité míře 

připomínat poměry z nacistických koncentračních táborů. 

 

Již po únoru 1948 začala být zřizována zvláštní oddělení i tábory pro vězně, kterým byl 

určen mimořádný režim. Takovým oddělením bylo například oddělení D-1 na 

plzeňských Borech (tzv. „Kreml“, ženskou obdobou pak byl tzv. „Hrad“ jako oddělení 

pardubické ženské trestnice). Hlavním rysem Kremlu byla brutalita v zacházení s vězni. 

Tato brutalita byla často vystupňována až do extrému. Na seznamu těžce trýzněných 

z tohoto oddělení najdeme například generály Mrázka s Přikrylem či hokejistu 

Modrého. Vězňové byli později z Kremlu přemístěni na Leopoldov, který měl 

oprávněnou pověst vyhlazovacího střediska. V roce 1952 měla vězeňská strava dle 

odhadů lékařů pouhých 600 kalorií. K tomu připočtěme špínu, zimu, častou izolaci  

na samotkách, šikanování dozorci, bití a trestání za jakékoliv sebemenší „provinění“ 

podle velmi pružného „kázeňského řádu“ například posláním do korekce103. O různých 

výhodách (dopisy, návštěvy, balíčky) se odsouzeným mohlo jen zdát a často ani 

nevěděli, že nějaké výhody vůbec mají. Zkrátka vedení třídního boje s třídním 

nepřítelem jak se patří. Mezi těžce trýzněné osoby zde patřili generálové Pešek, 

Kutlvašr, Pelich, Nosál a opět Mrázek, či například bývalý sociálně demokratický 

senátor Dundr odsouzený v procesu s Miladou Horákovou. Z dalších věznic a táborů 

uvádím například Mírov, Valdice, Ilavu, kárný tábor v Mořině (tzv. „český 

Mauthausen“), tábory na Jáchymovsku (Rovnost, Svornost, Bratrství, Barbora aj.)  

či Příbramsku (Bytíz, Vojna aj.) a mnohé další. Podmínky víceméně podobné, lišily se 

                                                 
103 Tzv. vězení ve vězení, většinou betonová (často podzemní) cela s různým režimem a zařízením dle 
druhu věznice či lágru. Malé okno, pryčna (někdy ani to ne), jídlo jednou za tři dny a podobně. 
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dle toho, jaký směr zrovna razil momentální velitel tábora. Výkon trestu tedy z nejvíce 

ovlivňoval hlavně vězeňský personál, ve velké míře tvořený sadistickými psychopaty. 

Političtí vězňové ovšem nebyli v táborech vystavováni jen represi, ale také převýchově. 

Ideologická osvěta, politická školení i několikrát týdně. Vše samozřejmě povinně pod 

hrozbou kázeňských trestů.104 Z uvedeného je patrné, jaké poměry panovaly  

ve věznicích a táborech a čemu byli nespravedlivě odsouzení lidé vystavováni  

po dlouhá desetiletí. 

 
2.3.2 Výkon trestu smrti 

 

Výkon absolutního trestu byl tragickým završením divadelní hry zvané politický proces. 

Samotné popravy byly vykonávány v Praze, avšak do roku 1954 rovněž i v jiných 

městech (oficiální centralizace do Prahy, prakticky k ní však docházelo již od počátku 

roku 1953). Po vzniku federace se pak absolutní trest vykonával také v Bratislavě. 

Popravovalo se na venkovních prostranstvích, přičemž takovou šibenici vlastnila každá 

krajská věznice. Trest vykonával kat a dva pomocníci z řad občanů. Po roce 1954 došlo 

ke změně, neboť všechny popravy byly vykonávány ve zvláštní místnosti v suterénu 

věznice č. 2 (popravčí cela) v Praze na Pankráci. Popravčí už byl také občanským 

zaměstnancem ministerstva vnitra (konkrétně Správy nápravných zařízení).105 

 

Podle § 29 trestního zákona č. 86/1950 Sb. byl trest smrti vykonáván oběšením a v době 

zvýšeného ohrožení státu zastřelením. V první polovině padesátých let se poprava 

vykonávala oběšením na oprátce zavěšené na kladce na vztyčeném prkně. Odsouzenec 

byl přiveden k vysokému prknu, na krk mu byla nasazena oprátka a v podpaží byl 

připoután řemenem, pomocí kterého ho kat vytáhl vzhůru. Poté řemen uvolnil  

a odsouzenec zůstal viset pouze na oprátce a pomalu se uškrtil. Takový způsob oběšení 

byl obzvláště krutý a nelidský, protože odsouzený si při pověšení nestrhl vaz, nýbrž 

zemřel na následky udušení. Předsmrtná agónie odsouzených trvala osm až čtrnáct 

minut. Po roce 1954 bylo od tohoto krutého způsobu upuštěno, nové popravčí zařízení 

                                                 
104 HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. Praha: Univerzum, 1990, s. 237 – 257 a 289 – 296. 
105 VOREL, Jaroslav. Trest smrti – minulost a současnost. In: LIŠKA, Otakar a kolektiv. Tresty smrti 
vykonané v Československu v letech 1918-1989. Praha: ÚDV, 2006, s. 23 – 26. 
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se již obešlo bez dřevěných dílů a bylo o něco humánnější. Odsouzenci byla na krk 

nasazena oprátka zavěšená na železném háku či trubce zapuštěné ve zdi. Poté kat zatáhl 

za páku a otevřel poklop propadla pod odsouzencovýma nohama. Touto metodou mělo 

dojít k rychlému zlomení vazu a tedy smrti. Ne vždy to ovšem vyšlo, takže snadno 

mohla nastat znovu až patnáctiminutová agónie.106 

 

Jak již bylo řečeno, v Praze se popravovalo ve věznici na Pankráci.  Odsouzeni zde 

čekali na výkon trestu ve třetím patře samovazebního oddělení (III A). V roce 1950 byl 

ve věznici zaveden zvláštní režim. Dozor byl zesílen, okénka ve dveřích otevřená, z cel 

byl odstraněn všechen nábytek, sklo v oknech nahradil plexiglas natřený bílou barvou. 

Na cele také celou noc zůstávala svítit lampa. Ani před popravou však odsouzenci 

neměli „klid“. Často bývali hluboko v noci trýzněni, kdy bývali probuzeni a vyzváni, 

aby se připravili na popravu. Za hodinu pak strážný přišel se zprávou, že se poprava 

odkládá. Poprava se tak mnohdy změnila v cynické divadlo pro estébáky.107 Dlouhé 

čekání na smrt od vynesení rozsudku po samotnou exekuci způsobovalo velké duševní 

utrpení odsouzenému. Často se pak stávalo, že odsouzený byl přiváděn na šibenici již 

v nenormálním duševním stavu. Půl hodiny před výkonem trestu byl odsouzený 

odveden do suterénu pod vězeňskou nemocnicí, kde čekal až do doby, kdy byl 

předveden na nádvoří ozářené velice silnými reflektory. Odsouzenci byl znovu přečten 

rozsudek, a poté popravčí na pokyn prokurátora trest vykonal. Popravčí po vykonané 

popravě podal hlášení, lékař po čtvrthodině tělo ohledal a ohlásil prokurátorovi,  

že nastala smrt. Po půlhodině od popravy bylo tělo sejmuto, uloženo do rakve  

a odvezeno k pitvě. Po roce 1954 nastala změna. Jak bylo výše uvedeno, popravy byly 

vykonávány v popravčí cele v suterénu pankrácké věznice, změnil se způsob popravy  

a odsouzený již nečekal na samotný výkon tak dlouho, protože zamítnutí žádosti  

o milost a rozhodnutí, že trest bude vykonán, se odsouzenému sděloval bezprostředně 

                                                 
106 VOREL, Jaroslav. Trest smrti – minulost a současnost. In: LIŠKA, Otakar a kolektiv. Tresty smrti 
vykonané v Československu v letech 1918-1989. Praha: ÚDV, 2006, s. 23 – 26 a DRAHOTA, Leoš. Naše 
šibenice 16 - Novodobé věšení. In: [online]. [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: http://www.moskyt.net/nase-
sibenice-16-novodobe-veseni. 
107 HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. Praha: Univerzum, 1990, s. 230. 
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před výkonem (před změnou se toto oznamovalo den před popravou a podruhé ještě 

před samotným výkonem trestu).108 

 

Ani po smrti však oběti vykonstruovaných procesů neměly klid. Jako by onen třídní 

výkon zasahoval i do nakládání s tělesnými ostatky. Po výkonu absolutního trestu byly 

tyto ostatky dopraveny do Ústavu soudního lékařství, kde byla provedena pitva. Pokud 

příbuzní žádali o jeho vydání těla, byli odkázáni na Pohřební službu hl. města Prahy.  

Ta potřebovala souhlas státní prokuratury, aby tělo mohlo být zpopelněno. Potvrzení 

sloužilo zároveň jako povolení pro Ústav soudního lékařství, aby mrtvolu mohl vydat 

pohřební službě. V takovém případě se konala kremace v krematoriu v pražských 

Strašnicích za přítomnosti nejbližších příbuzných a dohledu StB. Urna s popelem  

po kremaci však vydána stejně nebyla, byla uložena do společného hrobu u krematoria. 

Pokud nikdo z blízkých příbuzných o vydání ostatků nežádal, byly uloženy do 

očíslované rakve, přičemž ta se obvykle odvážela k pohřbení do společného hrobu na 

hřbitov v pražských Ďáblicích. Někdy však také bývaly ostatky likvidovány  

a zpopelňovány utajeně. Například popel z popravených na základě procesu s Rudolfem 

Slánským a spol. rozsypali estébáci kdesi na zledovatělé silnici v polích za Prahou.  

S již několikrát uvedeným rokem 1954 přichází změna. Popravené osoby, na nichž měla 

zájem Generální prokuratura, byly spalovány výhradně v motolském krematoriu  

v Praze. Kremace se prováděly na písemný příkaz Generální prokuratury a za dohledu 

příslušníka StB, který byl zmocněn k převzetí urny s ostatky zpopelněné osoby. Ten ji 

poté převezl a uložil na určeném místě v pankrácké věznici č. 2. Pozůstatky se však 

pozůstalým stále a zásadně nevydávaly. O vykonaném trestu smrti byl sepsán zápis, 

který byl odevzdán zvláštní matrice na MV-SNZ. Matrika měla informace o popravě 

zaslat pozůstalostnímu soudu a matrikáři v místě narození a bydliště, ovšem bez udání 

příčiny smrti. Od roku 1958 pak bylo možné urny s popelem uvolnit, ovšem s jedinou 

výjimkou. Tou byli lidé popravení podle I. hlavy trestního zákona. Jejich urny mohly 

být příbuzným vydány až po pěti letech.109 

                                                 
108 VOREL, Jaroslav. Trest smrti – minulost a současnost. In: LIŠKA, Otakar a kolektiv. Tresty smrti 
vykonané v Československu v letech 1918-1989. Praha: ÚDV, 2006, s. 23 – 26. 
109 BURSÍK, Tomáš. Trest smrti - několik poznámek na okraj. In: LIŠKA, Otakar a kolektiv. Tresty smrti 
vykonané v Československu v letech 1918-1989. Praha: ÚDV, 2006, s. 31 – 33. 
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Na samotný závěr celé této kapitoly věnující se trestům vynášených v politických 

procesech poznamenávám, že posledním popraveným na základě takovýchto procesů 

byl Vladivoj Tomek. Ten byl odsouzen k trestu smrti za velezradu (§ 78 odst. 3 zákona 

č. 86/1950 Sb.) a popraven 17. listopadu 1960 v 11:40 hod. ve věznici v Praze na 

Pankráci.110 

                                                 
110 LIŠKA, Otakar. Slovo o milostech a dalších archivních materiálech. In: LIŠKA, Otakar a kolektiv. 
Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918-1989. Praha: ÚDV, 2006, s. 37. 



68 
 

3.  Proces s Karlem Kutlvašrem 

 

Zinscenovaný proces s generálem Karlem Kutlvašrem patří mezi nejvýznamnější 

procesy (navíc byl prvním z těch skutečně velkých) vedené proti generalitě a vysokým 

armádním důstojníkům. Boj proti účastníkům protifašistického odboje začala 

komunistická strana realizovat takřka ihned po únoru 1948. Hlavní snahou bylo očistit 

armádu od nepřátel režimu, přesvědčených demokratů a důstojníků se vzorem  

v T. G. Masarykovi. Dále pak od osob neuznávajících sovětské vojenské zkušenosti, 

stavějících se k nim kriticky či projevujících neochotu zavádět je v československé 

armádě. Komunisté totiž potřebovali mít v armádě oporu, takže bylo třeba jí ovládnout. 

Na nátlak SSSR se pak snažili vybudovat lidově demokratickou armádu, jejíž 

důstojnický sbor bude tvořen ze samých politicky uvědomělých osob se správným 

třídním původem. Čistky v armádě byly skutečně masivní. V první etapě těchto čistek 

(1948 – 1950) se tak mezi oběti zařadila velká většina válečných hrdinů, ať již na 

základě svého působení v západním či domácím a nekomunistickém odboji. Tito lidé 

pak byli osočováni ze spolupráce se západními imperialistickými mocnostmi (nejčastěji 

jejich zpravodajskými službami), ze spolupráce s Gestapem nebo ze snahy svrhnout 

lidově demokratický režim (čili zamezit budování socialismu a zemi předat do spárů 

kapitalistů). V armádě docházelo nejprve k propouštěním či penzionováním, poté pak 

k vykonstruovaným politickým procesům, po nichž zůstávaly tresty smrti, dlouhá odnětí 

svobody v lágrech a jiných pracovních táborech, totálně rozprášený důstojnický sbor 

dříve hrdé a charakterní armády a samozřejmě tragicky ovlivněné osudy jednotlivců  

a jejich rodin. Politické čistky vyřadily do roku 1951 více než 4800 důstojníků a došlo 

tak k faktické destrukci důstojnického sboru. Jen samotný Ludvík Svoboda připojil svůj 

podpis na 4740 propouštěcích dekretů za doby svého působení na ministerstvu národní 

obrany.111 Takové množství nucených odchodů znamenalo, že armáda přestávala plnit 

svou úlohu. Místo osvědčených lidí s vojenským vzděláním a válečnými či odbojovými 

zkušenostmi nastoupili stranou vybraní funkcionáři převážně z řad dělníků či ti,  

co požívali stranické důvěry. Většina víceméně nezkušená a neznalá vojenských 

záležitostí. Po roce 1948 začala StB ve velkém měřítku připravovat provokace ne 

                                                 
111 SLANINA, Josef a Zdeněk VALIŠ. Generál Karel Kutlvašr. Praha: Naše vojsko, 1993, str. 74. 



69 
 

nepodobné tzv. mostecké aféře. K tomu přidejme smyšlená doznání vynucená hrubým 

násilím a ponižováním. Konkrétně v Kutlvašrově případě bylo uměle vyvoláno 

„spiknutí“, do jehož čela byl generál dosazen. Následovala série procesů, došlo 

k několika popravám a odsouzením k dlouholetým žalářům. Do května roku 1951 se 

výrobou takovýchto procesů zabývalo obranné zpravodajství v rámci ministerstva 

národní obrany (později 5. oddělení Hlavního štábu), poté přešlo pod pravomoc 

ministerstva národní bezpečnosti a následně po jeho zrušení do pravomoci ministerstva 

vnitra. V témže roce začala druhá etapa politickým procesů s příslušníky armády. Tato 

etapa se lišila zejména v tom, že k obětem se přidali i komunističtí funkcionáři. Byl to 

důsledek politických záměrů SSSR, jelikož nejvyšší sovětští představitelé žádali, aby se 

hledali (a hlavně nacházeli) nepřátelé i uvnitř strany. Největší „rybou“ byl náměstek 

ministra národní obrany a předtím náčelník obranného zpravodajství B. Reicin. 

V procesu s R. Slánským byl odsouzen k trestu smrti a popraven.112 

 

Po této krátké exkurzi do procesů s představiteli armády se vrátím k osobě Karla 

Kutlvašra a procesu s ním a jeho skupinou. Jméno tohoto generála je spojeno 

s klíčovými etapami československé státnosti. Nejenže se zasloužil o vznik ČSR,  

ale také se podílel na budování československé armády a aktivně se účastnil boje proti 

německé okupaci.113 

 
3.1  Od narození po první republiku 

 

Karel Kutlvašr se narodil 27. ledna 1895 v Michalovicích u tehdejšího Německého 

Brodu jako šesté dítě manželů Josefa a Marie Kutlvašrových. Po ukončení měšťanky 

začal studovat na obchodní škole v Německém Brodě, kterou ukončil v roce 1911 

s vyznamenáním. Následně nastoupil do svého prvního zaměstnání k firmě Jenč 

v Humpolci. V této firmě vydržel pracovat do března roku 1913, poté totiž vyrazil  

ve svých 18 letech na zkušenou do světa. Karel Kutlvašr se rozhodl pro Rusko, 

konkrétně Kyjev. V Kyjevě žila a pracovala početná česká komunita. Kutlvašr si zde 

                                                 
112 KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: 
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našel místo u firmy Vielwert a Dědina, která se zabývala výrobou hospodářských 

strojů.114 

 

Již následující rok zastihla mladého Kutlvašra v Kyjevě první světová válka. Postavení 

Čechů a Slováků se v Rusku značně zkomplikovalo, neboť byli v postavení státních 

příslušníků nepřátelského státu. Po počátečních neshodách a peripetiích bylo dovoleno 

Čechům a Slovákům žijícím v Rusku a hlásícím se do ruských služeb utvoření 

samostatné České družiny. Na manifestační schůzi, kde byl oznámen souhlas 

k vytvoření vojenského oddílu, se hned mezi prvními dobrovolníky přihlásil i tehdy 

devatenáctiletý Kutlvašr. Předurčil tak na dlouhá léta dopředu svůj životní osud. Z řad 

České družiny nakonec vzešlo mnoho generálů a vyšších důstojníků pozdější 

československé armády. Kutlvašr se stejně jako mnoho jeho spolubojovníků podrobil 

vojenskému výcviku a později začal být využíván jako rozvědčík ve válečných akcích 

s vědomím, že v případě zajetí jej čeká smrt. V roce 1915 byl povýšen na svobodníka  

a vyznamenán křížem sv. Jiří (IV. stupeň). O rok později již jako desátník složil 

důstojnickou zkoušku a posléze byl za hrdinství v boji s nepřítelem povýšen na 

praporčíka. Začala se tak psát jeho důstojnická kariéra, která následně nabrala 

neobyčejně rychlý vzestup. Krátce před památnou bitvou u Zborova (1917) byl tehdy již 

podporučík Kutlvašr jmenován velitelem 4. roty 1. pluku československých legií 

v Rusku. Přijal bez výjimek (stejně jako tisíce dalších dobrovolníků) Masarykův 

program samostatného československého státu. Vojákům v Rusku však nebylo dopřáno 

se ihned po válce vrátit domů, do nově zrozeného Československa. V revolucemi 

zmítané zemi byli vtaženi do bojů s bolševiky a donuceni místo na západ táhnout na 

východ. Koncem srpna 1918 byl Kutlvašr povýšen na kapitána, v říjnu téhož roku na 

majora a 25. února 1919 z rozhodnutí ministra války Milana Rastislava Štefánika 

jmenován podplukovníkem. Ve 24 letech to bylo vskutku nebývalé vojenské postavení. 

Svou Ruskou anabázi ukončil mladý podplukovník 6. prosince 1919, když se ve 

Vladivostoku nalodil na japonskou transportní loď. Do rodné země se pak vrátil v únoru 

roku 1920. 

 

Po návratu do vlasti byl ustanoven velitelem všech ruských legionářů a současně  
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i velitelem levého břehu Vltavy. Na konci července 1920 se pak oženil s Jelizavetou 

Jakovlevovou. Od října téhož roku velel 1. pěšímu pluku Mistra Jana Husi, který byl po 

unifikaci s prvním čsl. střeleckým plukem dislokován do Českých Budějovic. Kutlvašr 

chtěl pokračovat ve vojenské kariéře, což vyžadovalo doplnění znalostí na vojenských 

školách. Absolvoval několik kursů, v červenci 1923 byl povýšen na plukovníka  

a jmenován velitelem 2. pěší brigády v Chomutově. Znalosti doplňoval také na školách 

v zahraničí – konkrétně ve Francii. Ve věku 33 let byl Karel Kutlvašr jmenován 

brigádním generálem. Koncem října 1934 převzal velení 4. divize v Hradci Králové  

a setrval zde až do roku 1939. Podílel se na budování československého opevnění dle 

vzoru francouzské Maginotovy linie. Ve smutném roce 1938 se pak dvakrát ocitá 

v první linii, když velí během květnové a následné zářijové mobilizace úseku od 

Náchoda po moravskou hranici. Po mnichovské dohodě je rozhodnutý nepodrobit se  

a zůstat v pevnosti Adam u Žamberka. Přesto se ale nakonec rozhoduje podvolit 

politickému rozhodnutí a plní rozkaz k opuštění pohraničí. Nad Československem se 

stahují mračna, brigádní generál Karel Kutlvašr je však rozhodnut vzdorovat a zapojit 

do odboje.115  

 
3.2 Přes protektorát do poválečného období 

 

Několik měsíců (konkrétně od 1. listopadu 1939) po vyhlášení protektorátu byl Karel 

Kutlvašr zaměstnán jako ústřední rada vyšší správní služby v Masarykových domovech 

v Praze – Krči. Od samotného začátku okupace se aktivně zapojil do protinacistického 

odboje v rámci organizace Obrana národa. Od generála Aloise Eliáše měl za úkol bránit 

Prahu v případě ústupu Němců, či připravit povstání, které by pomohlo postupu 

spojenců. Že se tento úkol podařilo splnit až po šesti letech, se už generál Eliáš 

nedozvěděl. Na konci roku 1942 se zapojil do činnosti ilegální skupiny Lípa 

organizované kolem spisovatele Jaroslava Kvapila. S touto skupinou byl ve styku až do 

roku 1944, kdy v jejích řadách došlo k masivnímu zatýkání. Díky svým kontaktům 

z předchozí ilegální činnosti v řadách Lípy se dostal až k podplukovníkovi generálního 
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štábu Františku Bürgeru – Bartošovi. Od tohoto okamžiku se stal Kutlvašr členem další 

ilegální skupiny Bartoš. V létě roku 1944, kdy probíhala ofenzíva Rudé armády na 

východě, došlo na západní frontě k dlouho očekávané invazi spojenců. Bürger 

s Kutlvašrem museli počítat s tím, že válka by mohla být rozhodnuta na podzim. Začali 

proto s intenzívní přípravou k úderu proti nacistům na domácí frontě – tedy zejména 

v Praze. Válka se ovšem ke svému konci neměla, a tak muselo dojít ke zpomalení 

příprav z obav před prozrazením. Intenzívní činnost se znovu rozběhla na počátku roku 

1945. V květnu téhož roku se pak Kutlvašr stal vojenským velitelem Prahy, respektive 

Pražského povstání. Dne 8. května 1945 pak přijal od generála Toussainta kapitulaci 

německých branných sil. Tato událost pak poznamenala zbytek jeho života. Ironií osudu 

pak bylo setkání se s jeho protějškem, generálem Toussaintem, ve věznici Leopoldov. 

 

Po válce se Kutlvašr vrátil do armádních služeb. Ještě v květnu roku 1945 byl jmenován 

prozatímním velitelem V. sboru v Brně. V srpnu téhož roku byl odeslán na zdravotní 

dovolenou, která se protáhla až do počátku následujícího roku. Do armády se však ještě 

vrátil, v únoru roku 1946 byl ustanoven velitelem III. sboru v Plzni. Už v této době byl 

Kutlvašr pod dohledem Reicinova 5. oddělení Hlavního štábu a několikrát vyslýchán. 

V říjnu následujícího roku se znovu stěhoval. Tentokráte zpátky do Brna jako zástupce 

velitele 3. vojenské oblasti (velitelem zde byl generál Zdeněk Novák, od roku 1945 člen 

KSČ). Rovněž byl dokonce povýšen na divizního generála. Ovšem po únorových 

událostech došlo i na něj a v armádě již neměl místo. Již 29. února 1948 zaslal  

A. Čepička (tehdy generální sekretář Ústředního akčního výboru Národní fronty) 

ministru národní obrany L. Svobodovi seznam 30 generálů určených k odchodu z činné 

služby. Kutlvašrovo jméno se nacházelo na devátém místě. Oficiálně byl Kutlvašr 

zproštěn činné služby 29. dubna 1948. Odchod z armády byl však pouze začátkem jeho 

perzekuce. Významný generál se totiž stal třídním nepřítelem.116 

 
3.3 Proces 

 

„Jsem si vědom toho, že svým jednáním jsem se provinil proti zájmům lidově 
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demokratické republiky […] nemohl jsem souhlasiti s praktikami komunistické strany, 

které mi připomínaly odezvu totalitního německého režimu […] to byly momenty, které 

rozhodly, že jsem se nepostavil proti plánovaným úmyslům převratu […] jako důstojník 

byl jsem si vždy vědom svých stavovských povinností, což jsem ostatně prokázal účastí 

jak v prvním, tak v druhém odboji […] že jsem byl de facto v čelo tohoto hnutí postaven 

někým jiným bez mého vědomí z větší části …“ 

    Z protokolu o výslechu Karla Kutlvašra, 18. prosince 1948 

 

Po generálově odchodu z armády se pozornost o něj ještě zvýšila a Reicinovo  

5. oddělení Hlavního štábu (a později StB) mu bylo neustále v patách. Takřka na 

každém kroku ho měl hlídat za tím účelem nasazený agent s krycím jménem „Školník“. 

Kontrola pošty, odposlechy, získávání důvěrníků z okolí sledovaného – to vše patřilo 

k naprosto běžným metodám. Netýkalo se to jen Kutlvašra, takzvaným generálským 

sledováním bylo zasaženo mnoho těchto důstojníků (namátkou generálové Boček, Píka, 

Ferjenčík, Klapálek, Moravec a mnozí další). Na každého byly založeny zvláštní desky, 

do kterých se ukládaly veškeré informace o sledovaných osobách. Tyto informace se 

pak zpravodajsky vyhodnocovaly. Později se mezi důvěrníky (informátory) začali 

objevovat i agenti – provokatéři. Ti měli sledovaného jakýmkoli způsobem zatáhnout 

do protistátní činnosti (ve většině případů smyšlené), zkompromitovat ho a následně tak 

umožnit jeho zatčení. Obětí takového provokatéra se stal právě i Kutlvašr. Tím 

provokatérem byl podplukovník Josef Hruška, který na pokyn Reicinova oddělení 

vytvořil údajnou odbojovou skupinu „Pravda zvítězí“ (název navrhl pplk. Mysík z  

5. oddělení HŠ), jejímž cílem mělo být připravení a provedení protikomunistického 

puče. Bylo to vlastně jednoduché. Státní bezpečnost či 5. oddělení Hlavního štábu 

založilo protistátní skupinu, přičemž jakmile se dostatečně rozrostla, provedlo se 

zatýkání a došlo k likvidaci nejaktivnějších členů. Boj s reakcí a odhalování 

potenciálních nepřátel tak rozšiřovalo ve společnosti atmosféru strachu a nedůvěry.  

I pplk. Hruška svou roli zvládnul dokonale, byť to byla role poslední. Ve stejném 

procesu byl totiž odsouzen k trestu smrti a dne 24. května 1949 popraven. 

 

Vraťme se ale zpět k samotné provokaci pplk. Hrušky, která je důležitá pro uvedení do 

případu. Hruška se od první chvíle existence protistátní skupiny Pravda zvítězí snažil 
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zaměřit jí tak, aby zajistila zbytky roztříštěné reakce a stmelila je v organizaci 

početnější a schopnou akce namířené proti státu. Postupně se skupina rozrůstala, takže 

účel celé provokační akce, tedy dokázat, že se organizuje vojenský odpor proti 

vládnoucí garnituře a dělnické třídě zaměřený na likvidaci lidově demokratického 

zřízení, se postupně naplňoval. Důstojníci vyloučení z armády se často ocitali na samém 

existenčním dně, takže provokatéři k nim měli usnadněnou cestu. Kutlvašr se v podobné 

prázdnotě octnul také, ovšem vlákat ho do pasti nebylo tak jednoduché a svým 

způsobem se to dle mého názoru nikdy zcela nepodařilo. Reicinovo 5. oddělení HŠ 

potřebovalo důkazy, v ideálním případě jasné a nesporné. Díky Kutlvašrově chytrosti se 

takových důkazů nedostávalo. V konečné fázi tak pro zatčení, obvinění a následné 

odsouzení stačilo jen Hruškovo svědectví o Kutlvašrově fyzické přítomnosti na jedné  

z „důležitých“ schůzek. Ta se odehrála 16. prosince 1948. Den poté byl zatčen Hruška  

a následně v sobotu 18. prosince 1948 krátce před jedenáctou hodinou i Kutlvašr. 

Zajišťovací a později vyšetřovací vazba je mu započítána už od 11.00 hodin. Na  

5. oddělení HŠ generála převzal vyšetřovatel mjr. Raban, další výslechy pak vedl  

mjr. Souček. Nepřítel byl nalezen a zadržen, zbývalo tedy najít další usvědčující 

důkazy. Zde je třeba říci, že Kutlvašr sám vyšetřovatelům poněkud usnadnil práci, 

neboť při víře v nezávislost vyšetřujících orgánů a zejména pak soudů vypovídal velice 

přímo a stylem, který lze rozpoznat z výňatku z protokolu uvedeného na začátku této 

podkapitoly. Ještě do konce roku 1948 pak bylo zatčeno kolem dvou set osob. Z nich se 

postupem času vyprofilovalo třináct obětí vhodných k označení za „štáb“ organizace 

Pravda zvítězí. Do jeho čela byl pak postaven divizní generál ve výslužbě Karel 

Kutlvašr, jinak také „populární osoba mezi reakčními kruhy v Československé republice 

i v zahraničí“ . Navíc mu také uškodila jeho účast v Pražském povstání. Údajně si měl 

počínat tak, aby podíl Rudé armády na osvobození Prahy byl co nejmenší. Dále umožnil 

Němcům „ozbrojený“ ústup (v protokolu z 8. května 1945 nic takového není) na západ 

směrem k americké armádě. V neposlední řadě jednal s K. H. Frankem a vlasovci (takže 

věděl, jaká byla jejich účast na osvobození Prahy). Složení kapitulační listiny do jeho 

rukou bylo završením předchozího jednání. Ostatně již v květnu roku 1945 obdrželo 

ministerstvo zahraničních věcí sovětskou nótu požadující odstranění a potrestání osob, 

které podepsaly kapitulaci Němců (tedy především gen. Kutlvašr a kpt. Nechanský), 

protože umožnily přechod německých vojáků do americké zóny, což posílilo 
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potenciálního nepřítele SSSR. Samotný sovětský velvyslanec Zorin konstatoval,  

že velení Rudé armády nemá k těmto lidem důvěru.117 

 

Po skončení vyšetřování vypracovala státní prokuratura obžalobu. I přesto, že byl 

skutkový děj velmi rozsáhlý, byla obžaloba vypracována již několik dní po obdržení 

trestního oznámení. Ostatně, nebylo to nic až tak neobvyklého. Vojenský úsek státní 

prokuratury se řídil zásadou A. Čepičky o spolupráci státních zástupců 

s bezpečnostními orgány ještě před podáním trestních oznámení. Orgány StB tak 

jednoduše upravily trestní oznámení podle předem připraveného návrhu úseku státní 

prokuratury. Na tzv. předporadě na ministerstvu spravedlnosti byl vypracován scénář 

procesu. Byla určena doba jeho trvání, výše trestů, vybrán předseda senátu a prokurátor. 

Taktéž byla ujednána politická linie procesu, využití sdělovacích prostředků  

či organizované veřejnosti (tzn. kdo, kdy, odkud a jaký počet lidí bude pozván 

v případě, že proces bude veřejný). V případě procesu s Kutlvašrem a spol. bylo 

stanoveno, že hlavní líčení proběhne 17. února 1949 s vyloučením veřejnosti, budou 

vyneseny tři tresty smrti a dále kromě jednoho samá doživotí. Samotný scénář ale 

dodržen nebyl. Z ne zcela jasných důvodů byl proces krátce před svým začátkem 

odložen na neurčito. Hlavní líčení nakonec proběhlo až ve dnech 12. – 16. května 1949 

před Státním soudem v Praze. Původně (dle obžaloby ze 7. února 1949) se mezi 

obžalované řadili divizní generál ve výslužbě Karel Kutlvašr, podplukovník ve výslužbě 

Josef Hruška, štábní kapitán ve výslužbě Ervín Novotný, podplukovník ve výslužbě 

Jaroslav Nedbálek, Karel Bacílek ml., Ladislav Strejc, Josef Slanina, Jan Morava, 

Zdeněk Loch, Josefa Straširybková, Boris Kovaříček, Jozef Demeter a Miroslav Gregar. 

K nim se později připojili podplukovník Jaroslav Picka, štábní kapitán František 

Brejcha, vojenský akademik Václav Hojer, vojín Josef Brkl a vojín František 

Hlinovský. Obžaloba je kromě Hlinovského vinila ze zločinu velezrady dle §1 odst. 2,3 

zákona č. 231/1948 Sb. a zločinu vyzvědačství dle §5 odst. 1,2 téhož zákona  

a navrhovala tresty dle §1 odst. 3 a §§48 a 52 rovněž výše uvedeného zákona. U Picky, 

Brejchy a Hojera došlo k úmyslnému zveličení obžaloby, protože bylo potřeba,  

aby mezi obžalovanými byli i osoby vojenské v aktivní službě. To totiž odůvodňovalo 

složení smíšeného senátu za předsednictví vojenského soudce z povolání. Toto zveličení 

                                                 
117 SLANINA, Josef a Zdeněk VALIŠ. Generál Karel Kutlvašr. Praha: Naše vojsko, 1993, str. 75 – 85. 
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bylo následně redukováno během přelíčení, ihned po výsleších byla trestní věc proti 

třem výše jmenovaným vyloučena k samostatnému projednání. Samotnému soudu 

předsedal plukovník J. Metlička, přísedícími soudci z povolání byli krajští soudci  

J. Novák a V. Michal, soudce z lidu zastupovali plukovník V. Kohout a A. Součková  

a jednání se také účastnili major Š. Pecka (znalec z oboru vojenského zpravodajství)  

a V. Písecký (znalec z oboru politického zpravodajství). Žalobu pak zastupoval 

náměstek státního prokurátora gen. J. Vaněk. Ten také obžalobu včetně dlouhého 

odůvodnění přednesl.118 Obžalovaným bylo předkládáno za vinu, že: 

I. v době od konce února do druhé poloviny prosince 1948 v Praze, na jiných 

místech ČSR a v Bavorsku se spolčili vzájemně i s jinými osobami a vešli v přímý 

styk s cizí mocí a cizími činiteli za tím účelem, aby zničili samostatnost a ústavní 

jednotnost republiky, odtrhli od republiky část jejího území, zničili lidově 

demokratické zřízení a společenskou a hospodářskou soustavu republiky, 

zaručené ústavou, násilím znemožnili ústavní činnost prezidenta republiky, 

zákonodárného sboru a vlády, a za těmito účely byly sbírány a organizovány 

pomocné síly a hromaděny zbraně a střelivo, přičemž čin byl spáchán za zvláště 

přitěžujících okolností; 

II.  v téže době tamtéž se spolčili vzájemně i s jinými osobami a vešli v přímý  

i nepřímý styk s cizí mocí a cizími činiteli za účelem vyzvídání státního tajemství 

v úmyslu vyzraditi je cizí moci a státní moci cizí moci přímo i nepřímo skutečně 

vyzradili, přičemž se dopustili takového činu jako členové organizace, jejím 

účelem je vyzvídati státní tajemství, po delší dobu, ve značném rozsahu, 

způsobem zvlášť nebezpečným a za jiných zvláště přitěžujících okolností a u obv. 

1) – 4) (Kutlvašr, Hruška, Novotný, Nedbálek, pozn. aut.) povinnost uchovávati 

státní tajemství byla výslovně uložena.119 

Jakékoliv vysvětlování či snad hájení bylo marné. Soud to nezajímalo, protože rozsudky 

byly k jednotlivým jménům připsány už 7. února 1949. Nikdo z obžalovaných totiž 

nemohl tušit, že o nich bylo rozhodnuto na poradě bezpečnostní pětky počátkem února  

a soud ve své podstatě plní pouze roli jakéhosi zprostředkovatele, tlumočníka, instituce 

dávající výsledku jednání bezpečnostní pětky právní rámec. Hlavní líčení bylo pak 

                                                 
118 Tamtéž, str. 85 – 94. 
119 VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš BABKA. Československá justice v letech 1948-1953 
v dokumentech, Díl III. Praha: ÚDV, 2004, str. 20. 
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vedeno dosti nervózně a nepřesvědčivě. Můžeme to dovozovat z ojedinělé zprávy 

znalce z oboru politického zpravodajství dr. Píseckého.120 Ten ve své „zprávě o průběhu 

hlavního přelíčení proti Kutlvašrovi a spol.“ výslovně uvádí, že:  

„Další stinnou stránkou bylo zasahování ministra spravedlnosti do průběhu procesu  

a přímo okaté řízení tohoto. Tak během přelíčení dne 13. května 1949 byl předseda 

senátu plukovník dr. Metlička dvakráte odvolán z jednací síně během přelíčení na 

ministerstvo spravedlnosti na porady. Jest sice pravdou, že toto přelíčení bylo 

neveřejné, ale přesto toto odvolání pozorovali všichni obžalovaní […] jest správné, že 

ministerstvo spravedlnosti věnuje procesům státně důležitým zvýšenou péči, ale tato 

péče nesmí být očividná i během procesu […] závažnou vadou bylo samotné 

vyhlašování rozsudku. Po skončení průvodního řízení a závěrečných řečech obhajoby 

bylo řízení v sobotu dne 14. května 1949 asi o 14. hodině přerušeno s tím, že rozsudek 

bude vyhlášen v pondělí dne 16. května 1949 o 11. hodině dopoledne […]  

ale k vyhlášení rozsudku nedošlo, nýbrž toto vyhlášení bylo přeloženo na týž den.  

O 14. hodině, kdy byl opět již porotní sál naplněn, bylo prohlášení rozsudku odloženo 

na 18. hodinu. Toto dvojí nepochopitelné odložení rozsudku, když již tento byl v poradě 

soudu usnesen, taktéž bylo velmi nepříznivě kritizováno […] kontrola je nutná, ale musí 

býti prováděna s citem pro ústavní předpisy.“121 

Písecký dále kritizoval i přísný trest pro obžalovaného Hrušku. Píseckého zprávu tak 

můžeme směle považovat za jednu z nejkritičtějších v rámci politických procesů, navíc 

od autora, který se procesu přímo zúčastnil jako znalec. Tato konstruktivní kritika však 

nezůstala bez odměny, což bylo velmi příznačné pro tehdejší dobu. Vraťme se ale 

k procesu a rozsudkům nad účastníky. Dne 16. května 1949 vynesl soud rozsudek, 

v němž byl Kutlvašr uznán vinným ze zločinu velezrady dle §1 odst. 2 zákona  

č. 231/1948 Sb. a odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí. Trojice obžalovaných 

Hruška, Kovaříček a Bacílek ml. dostala absolutní trest. Novotný, Strejc, Slanina, 

Morava, Loch, Straširybková, Gregar, Demeter a Nedbálek byli odsouzeni 

k mnohaletým trestům odnětí svobody v těžkém žaláři (Nedbálek dopadl z odsouzených 

nejlépe, měl si odsedět „pouze“ dva roky). Přestože měl být proces neveřejný, byl 

rozsudek vynesen za přítomnosti veřejnosti, a to dokonce veřejnosti neorganizované. 

                                                 
120 SLANINA, Josef a Zdeněk VALIŠ. Generál Karel Kutlvašr. Praha: Naše vojsko, 1993, str. 95 – 106. 
121 VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš BABKA. Československá justice v letech 1948-1953 
v dokumentech, Díl III. Praha: ÚDV, 2004, str. 50 – 54. 
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Překvapení aktérů bylo zřejmé, nervozita a rozpaky předsedy senátu při vyhlašování 

rozsudku a jeho odůvodnění pak jen dokreslilo toto absurdní divadlo. Kromě 

odsouzeného Gregara, který rozsudek přijal, podali všichni ostatní prostřednictvím 

svých obhájců odvolání proti vynesenému rozsudku. Odvolání ostatních obžalovaných 

bylo pak usnesením Nejvyššího soudu v Brně ze dne 23. září 1949 zamítnuto a rozsudek 

v plném rozsahu potvrzen. Obžalovaní byli povinni nahradit rukou společnou  

a nerozdílnou útraty odvolacího jednání. Rozsudek tak nabyl ještě tohoto dne právní 

moci a odsouzení následně trest nastoupili.122 U odsouzených Hrušky, Kovaříčka  

a Bacílka ml. byl trest vykonán následujícího dne o páté hodině ranní.123 

 

Kutlvašr tedy, zbaven své vojenské hodnosti a občanských práv, nastoupil svůj 

doživotní trest. Původně měl být vězněn na Borech, ovšem hrozilo prý nebezpečí útěku, 

takže byl ještě v srpnu 1949 přemístěn do trestnice na Mírově. Počátkem roku 1951 byl 

převezen do vojenské trestnice v Opavě. Odtud byl v květnu 1952 vzat do vyšetřovací 

vazby Krajského soudu v Ostravě, aby byl nakonec po téměř třinácti měsících zde 

přesunut na Leopoldov u Trnavy, kde strávil největší část ze svého trestu (do května 

1959). V Leopoldově se Kutlvašr setkal se svým velitelským protějškem z Pražského 

povstání, generálem Toussaintem. Ten byl odsouzen už 26. října 1948 na doživotí. 

Německý generál měl však ve vězení nesrovnatelně lehčí živobytí. Nakonec byl v roce 

1961 vyměněn do Německa za dva československé státní příslušníky. Oproti tomu 

Kutlvašr, jehož zdravotní stav během věznění častokrát nebyl vůbec dobrý, musel snášet 

mnohá příkoří. Přes to všechno ale stále zůstával hrdým masarykovským vojákem. 

Kutlvašr měl mezi „svými“ vězni přirozenou autoritu a byl velice uznáván. To se 

samozřejmě nemohlo líbit příslušným orgánům, takže Kutlvašr byl i ve vězení pod 

neustálým dohledem Státní bezpečnosti, které dodával zprávy bezpočet důvěrníků.124 

 

Po sedmi letech věznění podal Kutlvašr žádost o revizi svého případu (protokolárně 

podaná 9. srpna 1956). Krajský prokurátor neshledal u odsouzeného Kutlvašra důvod 

k obnově, neboť „…Kutlvašr ve své žádosti neuvádí skutečností nebo důkazů dříve 
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nalézacímu soudu neznámých.“ Postoupil proto dne 29. července 1957 trestní spisy ve 

věci Kutlvašr a spol. Krajskému soudu v Praze s návrhy na zamítnutí žádosti 

odsouzených (spolu s Kutlvašrovou žádostí byly projednávány i žádosti jiné, týkající se 

osob Novotného, Nedbálka, Strejce, Demetera a Gregara). Na závěr pak uvádí,  

že námitky všech odsouzených, že uložené tresty jsou neúměrně vysoké, není podle 

jeho názoru možno zkoumat v rámci obnovy, nýbrž jedině v řízení o milost.125 Léta za 

mřížemi tak nekončila, naopak měla ještě dlouho pokračovat. Kutlvašr se ale nakonec 

přeci jen dočkal. K patnáctému výročí osvobození Rudou armádou a přijetí nové ústavy 

vyhlásil prezident Novotný rozsáhlou amnestii, takže 10. května 1960 došlo i na 

pětašedesátiletého a nemocného Karla Kutlvašra. Konečný účet činil 11 let, 4 měsíce  

a 22 dní. Jako každý amnestovaný politický vězeň musel podepsat následující 

prohlášení: „Prohlašuji, že po svém propuštění z výkonu trestu zachovám naprostou 

mlčenlivost o všem, co jsem se během výkonu svého trestu dozvěděl. Jsem si vědom 

toho, že všechny moje poznatky během výkonu trestu získané jsou součástí státního 

tajemství a že se vystavím trestnímu stíhání pro protistátní trestný čin, kdybych tento 

svůj slib mlčenlivosti jakkoli porušil. Prohlašuji, že nemám proti správě NPT žádné 

požadavky s výjimkou nevyúčtovaných peněžních odměn, které mi budou zaslané 

dodatečně.“ 

Na „svobodě“ byl pětašedesátiletému Kutlvašrovi komisí pro sociální zabezpečení 

přiznán starobní důchod ve výši 230 Kčs. Dále bylo podle názoru komise možné si další 

peníze přivydělat jako noční hlídač. Kutlvašr si tedy našel „odpovídající“ práci jako 

hlídač vystavovaných uměleckých děl v Jízdárně Pražského hradu. Ovšem odtud musel 

brzy odejít, jelikož byl hodně na očích, lidé ho poznávali, a to se komunistům nelíbilo. 

Nakonec tedy získal místo vrátného v Nuselském pivovaru. Karel Kutlvašr zemřel 

náhle, 2. října 1961, při lékařské prohlídce u profesora Niederleho v Motole. Dlouholetý 

žalář se na Kutlvašrovi podepsal zkornatěním věnčitých cév. Rozloučení se zesnulým 

generálem se uskutečnilo 6. října 1961 v obřadní síni krematoria v pražských 

Strašnicích. Urna s popelem je uložena na Olšanských hřbitovech v Praze, přičemž hrob 

nalezneme nedaleko bočního vchodu z ulice Jana Želivského. O několik let později byl 

pak do stejného hrobu uložen i popel generálovy manželky Jelizavety.126 

                                                 
125 VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš BABKA. Československá justice v letech 1948-1953 
v dokumentech, Díl III. Praha: ÚDV, 2004, str. 59 – 60. 
126 SLANINA, Josef a Zdeněk VALIŠ. Generál Karel Kutlvašr. Praha: Naše vojsko, 1993, str. 113 – 114. 
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3.4 Rehabilitace 

 

Ještě během Kutlvašrova věznění jsou známé Jelizavetiny snahy o rehabilitaci svého 

muže. Během XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu (14. – 26. února 1956) 

totiž došlo k odhalení nezákonností a kultu osobnosti, což trochu pootevřelo vrátka 

možným přezkumům. Jelizaveta Kutlvašrová požádala o pomoc advokáta  

JUDr. Hlouška, který „hájil“ generálovy zájmy v procesu v roce 1949. Ovšem veškerá 

snaha přišla vniveč, jelikož se neobjevily žádné nové skutečnosti odůvodňující podání 

návrhu na obnovu trestního řízení. Kutlvašr se za svého života rehabilitace nedočkal. 

Jeho manželka však za očištění jeho jména a vojenské cti bojovala i po generálově 

smrti. V roce 1965 se opět pokusila podat návrh na obnovu řízení, přičemž opět 

neuspěla. Spolu s dalšími navrhovateli se odvolávala na to, že činnost tehdy obviněných 

byla vyprovokována Josefem Hruškou, popraveným z procesu v roce 1949. Městský 

soud v Praze tvrzení navrhovatelů nepřijal a 13. října 1965 jej ve svém usnesení odmítl. 

Nové možnosti, jak zvrátit nespravedlivý rozsudek, nastaly až v druhé polovině 

šedesátých let. Tehdy totiž byla završena revize trestní věci Josefa Hrušky, která v jeho 

případě vyústila dne 4. dubna 1966 ve zproštění obžaloby (rozhodoval Městský soud 

v Praze). Nakonec se však přece dočkali i jiní. Nejprve Nejvyšší soud uznal, že závěry 

Městského soudu v Praze ze dne 13. října 1965 nebyly správné. Usnesení městského 

soudu poté zrušil a nařídil ve věci znovu jednat a rozhodnout. Městský soud tak učinil – 

nejprve 30. dubna 1968 při svém jednání zrušil rozsudek bývalého Státního soudu 

v Praze a povolil tak obnovu trestního řízení, aby následně na zasedání 15. – 16. května 

v senátu složeném z předsedy Svitáka a soudců Beneše a Lavičky, přesně po 

devatenácti letech, konečně zprostil Karla Kutlvašra oné absurdní obžaloby z roku 

1949. Spolu s Kutlvašrem byli na tomtéž zasedání zproštěni obžaloby i E. Novotný,  

J. Nedbálek, L. Strejc a J. Slanina.127 Ještě na konci téhož roku (20. prosince) pak byli 

zproštěni viny K. Bacílek ml., Z. Loch a J. Demeter. Skoro o rok později  

(29. října 1969) došlo i na B. Kovaříčka a M. Gregara. Tito dva však byli uznáni 

vinnými za trestné činy podle jiných paragrafů.128 

                                                 
127 Tamtéž, str. 115 – 119. 
128 VOREL, Jaroslav, Alena ŠIMÁNKOVÁ a Lukáš BABKA. Československá justice v letech 1948-1953 
v dokumentech, Díl III. Praha: ÚDV, 2004, str. 17 – 19. 
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Karel Kutlvašr byl plně rehabilitován teprve po listopadu 1989. V roce 1991 byl 

povýšen in memoriam do hodnosti armádního generála – tedy do nejvyšší hodnosti 

československé armády. Následujícího roku mu pak byl udělen Řád Milana Rastislava 

Štefánika. Těchto dvou ocenění se už ale nedožila ani Jelizaveta Kutlvašrová – 

generálova manželka zemřela v roce 1980. Kutlvašrův příběh se tedy završil až po 

revoluci. Budiž tedy, stejně jako mnoho ostatních podobných, mementem pro další 

generace. 
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4.  Proces s Jaroslavem Karlem 

 

V následující kapitole bych rád přiblížil osudy pana Jaroslava Karla, který byl jedním 

z mnoha perzekvovaných komunistickým režimem. S tímto statečným člověkem jsem 

měl možnost si o letech dávno minulých popovídat osobně. Na základě tohoto 

rozhovoru jsem se rozhodl jeho životní příběh sepsat. Informace, které na následujících 

řádkách budu prezentovat, vycházejí z autentických vzpomínek pana Karla – nejsou 

tedy právněhistorickou studií. Rozhovor se uskutečnil u pana Karla doma v Klatovech 

dne 2. října 2012. Doplňující informace byly získány z knihy Miloše Doležala „Chtěl 

jsem být blanickým rytířem“ a z reportáže, kterou pro Post Bellum natočila Eva 

Palivodová. 

 
4.1  Od narození po protektorát 

 

Jaroslav Karl se narodil 18. června 1929 v Plzni. Jeho otec tam tehdy pracoval jako 

prokurista u firmy Kodet. V roce 1933 se však s rodinou přestěhoval do Klatov, kde si 

pronajal malý obchod s textilem. Malý Jaroslav pak zde strávil dětství a nakonec  

i dospěl. V Klatovech se po vychození obecné školy dostal na reálné gymnázium,  

do primy nastoupil v prvním roce druhé světové války. V tercii se spolu se svým 

příbuzným Jirkou málem stali obětí psychicky narušeného třídního učitele, který je 

skoro oběsil. J. Karl pocházel z věřící rodiny, možná proto vstoupil ještě před vznikem 

protektorátu do oddílu katolických skautů. Starší členové tohoto oddílu se už v roce 

1939 stali členy ilegální organizace Černý lev. Sám J. Karl se k této organizaci přidal 

v roce 1944, když mu bylo 15 let. „M ěl jsem na starosti sledování pohybu vojsk, jak co 

vypadá v kasárnech, co tam přijíždí za tanky a vozidla různý, a nebo na kterou stranu 

zas odjíždějí, a to se potom hlásilo hned Američanům.“  Koncem války se povedla také 

akce, při které došlo k oznámení spojencům, že na klatovském nádraží stojí německý 

vlak naložený ekrazitem. Zprávu podal spojencům vysílačkou páter Kohout z Týnce. 

Druhý den ráno se nad městem objevili američtí hloubkaři a vlak jejich bombardování 

neunikl. Konec války se blížil a s ním i osvobození, které měli v Klatovech na starosti 

američtí vojáci. Starší členové Černého lva spolu s vedoucím oddílu J. Anderlem byli 
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později za svou činnost vyznamenáni generálem Klapálkem, dostali Československý 

válečný kříž 1939-1945. 

 
4.2 Z totality do totality 

 

Po válce byl mladý Jaroslav plný ideálů. Jako student se seznamoval se spisy Karla 

Marxe a v roce 1947 dokonce uvažoval o vstupu do komunistické strany (do které by 

mohl vstoupit v 21 letech). Jako člen oddílu katolických skautů uvažoval o přestupu  

ke Spartakovým skautům práce (SSP, komunistický oddíl, ve znaku měl srp a kladivo).  

„V té době však vyšla knížka „O komunistické morálce“ od pana Zise. Já si jí koupil, 

četl jsem jí, a to mi vyléčilo. Když jsem tam četl o třídní nenávisti, tak jsem si říkal 

nenávist, to je špatná vlastnost, tak třídní nenávist nemůže být dobrá vlastnost. A potom, 

slušně řečeno, mravné je všechno to, co prospívá proletářské společnosti a pomáhá 

ničit třídního nepřítele. A co je mravné dnes, neznamená, že musí být mravné zítra.  

A dával tam potom příklad. Když byla vzpoura proti carismu v 19. století v Rusku, tak 

bylo mravný, aby se komunisté spojili s buržoazií, a bylo mravné v roce 1917 bojovat 

proti buržoazii. A to mě vyléčilo.“  V roce 1948 Jaroslav maturoval, po písemkách mu 

však bylo oznámeno, že pro svůj buržoazní původ, tedy jako syn velkokapitalisty 

nebude připuštěn k maturitě. Svou roli hrálo taktéž i vyznání, neboť byl označován za 

„fanatického věřícího a člena 2. katolického reakčního oddílu“. Nakonec však přeci jen 

odmaturoval. Došlo k tomu na přímluvu ředitele školy a někdejšího poslance J. Vítovce 

(ten o pár let později uštvaný komunisty zemřel). Po maturitě se rozhodoval mezi 

medicínou a AMU (dirigování), nakonec však padla volba na teologii, místo Prahy však 

došlo na České Budějovice. Budějovický seminář byl nicméně v roce 1950 zrušen (akce 

státu proti církvím). Jaroslav se tedy rozhodl přeci jen podat přihlášku na medicínu.  

Na stranický zásah však nebyl přijat s odůvodněním, že „neprojevil dříve zájem  

o přírodní vědy“ . Na radu známého tak nakonec podal přihlášku do kurzu fyzikální 

terapie, který vedlo ministerstvo zdravotnictví. Podařilo se mu přemluvit kádrovou 

pracovnici (bývalou uklízečku na ministerstvu) a do kurzu byl přijat. Později na 

ministerstvu zjistili, že Jaroslav je bývalý bohoslovec. Vyučující tak začali dostávat 

instrukce, aby ho u zkoušky nenechali projít. První pokus nastal při zkoušce z patologie. 

Jaroslav na těžké otázky odpověděl, po něm jdoucí mladý komunista ale nikoliv. Jelikož 
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onen komunista musel projít a na Jaroslavovy znalosti byli svědkové, zkoušku tedy 

splnil také. Druhý vyhazov měl nastat při maturitě z kineziologie. Na základě instrukcí 

od soudružky Rezkové z ministerstva měl Jaroslava od maturity vyhodit  

prof. Hněvkovský. Ten však takové instrukce odmítl a souhlasil jen s přidělením velmi 

těžké otázky. Otázka zněla na úhel, při kterém dochází k vymknutí loketního kloubu. 

S touto otázkou se však Jaroslav popral znamenitě, prof. Hněvkovský ho dokonce 

požádal o svolení publikovat přípravu z „potítka“ ve svých vysokoškolských skriptech. 

Navzdory všem snahám o vyhazov se tedy Jaroslavovi podařilo kurz dokončit. Pár dní 

po maturitě (1. října 1951) nastoupil na základě povolávacího rozkazu k pomocným 

technickým praporům. Sloužil nejprve krátce v Libavé, a poté ve Šternberku u 

Olomouce. U PTP pracoval převážně jako elektrikář. „A tam si pro mě přišli páni 

z ministerstva lásky (MNB, pozn.). Ale až za rok prakticky, na konci září.“  Dne 29. září 

1952 byl tak Státní bezpečností J. Karl zatčen. Před svým zatčením dokonce uvažoval  

o odchodu do emigrace i přesto, že hranice byly střežené. Útěk si však rozmyslel, neboť 

nechtěl vystavit perzekuci svou rodinu. Té však členové rodiny stejně neunikli. Sestra 

byla několik let vězněna v Plzni za údajnou špionáž pro Vatikán, její muž (tedy švagr  

J. Karla), bývalý armádní důstojník Karel Janota, byl odsouzen k patnáctiletému trestu 

odnětí svobody. 

 
4.3 První věznění 
 

„Pametajte si, odtialto len nohami vopred!“ 

oznámení bachaře vězňům po jejich příjezdu do Leopoldova 

 

Jak už bylo zmíněno, pro J. Karla si přišli estébáci přímo k jeho útvaru. V křovinách  

u silnice byli připraveni vojáci se samopaly, aby se snad dotyčný o něco nepokusil. 

„Naložili mě do auta, zavázali celou hlavu, sundali brejle pochopitelně, akorát mi 

nechali nos volnej. Odvezli mě do Olomouce, tam jsem přespal.“ Druhý den 

vyšetřovanému oznámili, že pojede do Popradu. Místo toho však zamířili na Šumavu. 

„Najednou mi říkají, nechcete se vyčurat? Říkám ne, já nepotřebuju. A furt mi nutili 

vystoupit. Říkám si, já vystoupím, odvedou mě kousek od silnice a našijou to do mě  

a řeknou zastřelen na útěku. Tak jsem prostě nevystoupil.“  Nakonec tedy auto dorazilo 
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do Plzně. Zde byl J. Karl držen zhruba rok ve vyšetřovací vazbě. „Hned na začátku 

jsem zjistil, že prakticky budou už asi úplně všecko vědět, poněvadž já byl se švagrem  

a se sestrou zavřený úplně poslední asi rok po tom, co byli zatčení jiní z tý skupiny.“ 

Každodenní nekonečné výslechy a psychický nátlak dlouho nepřinášely požadovaný 

výsledek. „Já měl v uvozovkách výhodu, že se nemlátilo. Ale bylo to únavný, den co den 

tolika hodin a pořád dokolečka. Třeba jednu věc za měsíc znova a znova a porovnávali 

výpovědi.“ Po nějaké době byl J. Karl volán k výslechu až odpoledne, přičemž na celu 

se vracel až po večeři. Když si o ní řekl, tak dostal ešus namodralého mléka a kus 

chleba. Tak to chodilo několik dní. „Jednou jsem se vrátil a uvědomil jsem si, že jsem 

vlastně papouškoval toho vyšetřovatele, a taky to podepsal. Pak mi došlo, že oni mi 

něco dávají do toho mlíka. Začal jsem to mlíko vylívat do záchodu a jednou jsem si to 

špatně vypočet, zrovna když se bachař díval špehýrkou. Ten to samozřejmě hlásil. 

Druhý den jsem šel normálně a další dny už ne. Fakt je ten, že jsem po tom zblbnul 

dokonale.“ U J. Karla tak došlo s největší pravděpodobností k použití drog, což nebylo 

v té době při výsleších nic neobvyklého. Vyšetřovaný byl poté tak zmatený, že neznal 

ani svoje jméno a i u soudu se hlásil pouze číslem. „M ěl jsem dokonale vygumováno. 

Jediné, co mě probudilo z celýho líčení, byl začátek řeči prokurátora. On říkal, vážený 

senáte, vážení soudruzi soudci, zde vidíte vraha nevinných korejských dětí, matek  

a starců. Když totiž pátrali v mojí minulosti, tak zjistili, že jsem měl jít do Koreje jako 

ošetřovatel.“ J. Karl v Koreji samozřejmě nikdy nebyl. Prokurátor své tvrzení však 

přesto „dokázal“. Vyšší vojenský soud v Praze tak J. Karla odsoudil za velezradu  

a vyzvědačství (J. Karl měl být špionem Vatikánu a dále pak ještě americké rozvědky  

a belgické dělnické křesťanské mládeže – jocistů) k trestu odnětí svobody na 17 let. 

Prokurátor však navrhoval trest smrti. S tím také vyšetřovaný počítal. „Vyšetřovatel mě 

netituloval jinak, než ty kurvo vatikánská, ty svině imperialistická, ty budeš viset. A já 

mu nakonec uvěřil. Teprve později jsem si uvědomil, že opravdu platí, že stokrát 

opakovaná lež se stává pravdou. Šel jsem k soudu skutečně s vědomím, že budu 

oběšenej. V den soudu jsem si pak s takovým oddechem řek, tak Jardo, nejpozději za 

čtrnáct dní budeš viset. A byl jsem nejenom klidnej, já už jsem se těšil na to.“ Proto se  

J. Karl ani neodvolával, těšil se totiž, že bude viset. 

 

Trest si odsouzený odpykával ve věznici v Leopoldově. Leopoldov byl mimo jiné 
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známý tím, že vězňové zde dostávali opravdu málo jídla. J. Karl vzpomíná, že obzvláště 

citelné to bylo při pobytech v korekci, přičemž pobyty v korekci byly celkem časté. 

Korekcí v Leopoldově byla cela s betonovým lůžkem a potrhanou dekou. Jídlo zde 

vězeň dostával každý třetí den, a to navíc jen poloviční porci. Vězňové se tak vraceli 

z pobytu v korekci, který trval většinou od několika dní po měsíc (byly i případy delších 

korekcí), velmi zesláblí. Jako vězeň vykonával J. Karl různé práce, od draní peří, které 

na jeho rukou zanechalo následky, přes zpracovávání různé zeleniny a ovoce k mnoha 

dalším činnostem. V době svého pobytu v Leopoldově poznal taktéž mnoho velkých 

osobností. Spisovatele V. Renče, J. Zahradníčka, J. Kostohryze, ale také genenerály  

K. Kutlvašra s J. Syrovým. Na posledně jmenovaného má nejednu vzpomínku. 

„Jednou, to jsem opravdu sklonil čepici před ním. Byl volanej jednou na velitelství, tam 

mu přečetli, že prezident mu uděluje milost, promíjí zbytek trestu cestou milosti. A aby 

to podepsal. On to nepodepsal. Tak ho odvedli nazpátek, on přišel na celu a já jsem se 

ho ptal tady na to. Říkám, proč jsi to, prosím tě, nepodepsal? On říká, to bych podepsal, 

že je pravda to, za co jsem byl odsouzenej.“ Dalšími osobami byli také třeba A. Mach129 

nebo G. Husák. Tomu dokonce zachránil ruku při práci na lisu. „V té době ve slovenské 

Pravdě se do něj obul tehdejší ministr vnitra. Sepsul tam Husáka a ten z toho vyvodil, 

 že už se v životě z kriminálu nedostane. A začal z toho bláznit. Vlezlo mu to do hlavy  

a blbnul prostě.“  G. Husák na tuto záchranu nikdy nezapomněl a kolikrát zval  

J. Karla na návštěvu, ten tam ale nikdy nešel. Známost se mu ale v době normalizace 

hodila. Pamětník také potvrzuje, že Husák byl celý život fanatickým a přesvědčeným 

komunistou. J. Karl byl propuštěn (stejně jako jeho švagr) na amnestii v květnu 1960. 

„P řed odchodem mě pokoušel zase ten Hvízdavej Dán (por. Eliáš, bachař, pozn.), a ten 

mi říká, my se raz eště stretnem. A když jsem se pak vrátil, po druhý, co jsem byl 

zavřenej, tak čo som vám vravel.“  

 
4.4 Druhé věznění 

 

Pobyt na „svobodě“ neměl pro J. Karla dlouhého trvání. I po propuštění byl totiž dále 

sledován a čekalo se na sebemenší záminku. Navíc byl v Klatovech označen  

                                                 
129 Alexandr „Šaňo“ Mach, bývalý ministr vnitra Slovenského štátu a velitel Hlinkových gard. 
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za nežádoucí osobu. Pracoval krátkou dobu na melioracích v Klatovech. Po propuštění 

z Leopoldova vážil pouhých 48 kg, takže byl velmi zesláblý pro manuální práci. Přesto 

mu však parťáci dokázali pomoci a dostat ho z nejhoršího. Ovšem již v roce 1961 si pro 

něj (i pro jeho švagra) přišla StB. Oba dva byli krajským soudem v Plzni odsouzeni za 

rozvracení republiky. J. Karl dostal dva roky plus zbytek původního trestu. Vrátil se do 

Leopoldova, ale už v roce 1962 byl přesunut do Valdic, kde si odpykával svůj trest  

i jeho švagr. Zde opět vykonával různou práci. Ve valtickém vězení byl dokonce tajně 

vysvěcen biskupem J. Ch. Korcem na kněze. Na svobodu se dostal na základě 

prezidentské milosti v roce 1965. „Zavolali si mě, abych to podepsal (milost, pozn.). 

Bylo tam psaný, stručně řečeno, že budu do konce života provádět řitní alpinismus panu 

prezidentovi a já nevím, co všecko možný. Já jsem říkal, že jsem nežádal, tak nevím, 

proč bych to měl podepisovat. Prezident se rozhodnul, dal mi amnestii, tak já děkuju  

a tím to je vyřízený. A prokurátor mi říká, tak to vás nemůžeme pustit. Já říkám, to se 

nedá nic dělat. Otočil jsem se, a šel jsem. Otevřel jsem dveře a říkám bachaři, aby mě 

odved nazpátek na pracoviště.“ Ani přes následné naléhání J. Karl nepodepsal, a tak byl 

odveden zpět na pracoviště. O několik hodin později však byl přeci jen propuštěn.  

Do Klatov dorazil druhý den a musel se hlásit na místním oddělení bezpečnosti. 

Několikrát se pokoušel dosáhnout na rehabilitaci, nejvíce snah se soustředilo do roku 

1968. Všechny žádosti však byly zamítnuty a J. Karl se tak rehabilitace dočkal až 

v prvních letech po revoluci, a to včetně potvrzení, že nikdy nepodepsal spolupráci 

s StB. 

 

Po propuštění pracoval nejprve jako dispečer v odborném učilišti Tesly Praha v Bystřici 

nad Úhlavou. Poté se mu podařilo přes známost sehnat místo v Zemědělském stavebním 

podniku v Klatovech. „Já byl, starej kriminálník, vedoucí národohospodářské evidence 

zemědělského stavebního podniku,“ dodává s úsměvem. Po anabázi v tomto podniku 

nastoupil jako terapeut do Dětské psychiatrické léčebny v Běhařově. „Samozřejmě jsem 

byl pořád hlídanej. Já už se musel chechtat. Jednou jsem se potkal se spolužákem tady 

v Klatovech na rohu náměstí, začali jsme se bavit a najednou vidím ve výkladní skříni 

obličej nějakýho chlapíka, už penzista, normální donašeč. Tak jsem se na něj otočil  

a říkám, pojďte, pane, blíž, ať slyšíte, co mluvíme. Abyste mohl informovat pana 

Smolíka (náčelník StB v Klatovech, pozn.), zase bude korunka. A hned odprejsknul.“ 
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Bezpečnost mu nedala pokoj ani v následujících letech a nepřestala prakticky až do 

revoluce. „V letech 1974 nebo 1975 jsem tři čtvrtě roku chodil na výslechy, z volný 

nohy.“ V roce 1979 nastoupil jako ošetřovatel do Psychiatrické léčebny v Praze – 

Bohnicích, kde vydržel až do pádu režimu. Jako kněz však mohl legálně působit až po 

pádu režimu. Od srpna 1990 byl děkanem v Bechyni, v roce 1993 poté odešel do 

důchodu. Své povídání uzavírá slovy: „Já jsem jednou byl ve škole, v Bechyni když jsem 

byl, a tam jsem mluvil o těch časech. A když jsem skončil, to byli osmáci, deváťáci, 

všichni poslouchali pozorně, ale jeden kluk si takhle zamnul ruce a povídá, šéfe, to byl 

bezva thriller. Nepochopili. Ale dneska už ne, dneska už je po tolika letech ta generace 

přece jenom jiná. Dneska už to berou vážně. Umí se ptát, chtějí vysvětlení.“  Jedním 

duchem ale dodává: „Málo kdo to ale chápe.“  

 

Jaroslav Karl byl aktivním členem organizace K 231 v Klatovech, dle svých slov tento 

klub v Klatovech sám pomáhal zakládat. Po revoluci se stal členem Konfederace 

politických vězňů, přičemž stále je v ní aktivní. V současnosti žije v domku  

v Klatovech, kde také za jeho laskavého svolení vznikl rozhovor, který byl podkladem 

pro předchozí řádky. 
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5.  Rehabilitace 

 

Politické represe a perzekuce komunistického režimu dosahovaly nejvyššího stupně 

hned v prvních letech poválečného Československa. Léta 1948 – 1954 jsou tak spojena 

s největší vlnou masové nezákonnosti. Nápravu zločinů nejen z těchto let si pak režim 

nesl jako dědictví, s nímž se až do svého pádu v roce 1989 nikdy plně nevyrovnal. 

Ostatně i sami komunisté hovoří o událostech v této temné době jen jako o chybách  

a omylech, které měly tragické následky. Ani porevoluční, údajně transformovaná 

komunistická strana se se svou minulostí stále nevyrovnala a minimálně její stalinistické 

křídlo si jí odmítá připustit. Odpověď na otázku, proč komunisté nedokázali dovést 

nápravu do konce, je jednoduchá. Snahy o nápravu podléhaly momentálním politickým 

vlivům a zájmům. Navíc souběžně stále vznikaly nové akty nezákonností a perzekuce 

(byť již v mírnější podobě). Rehabilitace měla zrušit nespravedlivé rozsudky, smazat 

vinu odsouzených a odškodnit je, umožnit návrat postižených do občanského života, 

najít viníky odpovědné za projevy nezákonnosti a politické procesy a přivést je 

k politické a trestní odpovědnosti, zamezit opakování těchto jevů. Nicméně způsob, 

jakým se náprava měla provést, nevedl k tomu, aby se tyto úkoly splnily. Ani jediný 

bod tak nemohl být logicky ve své podstatě naplněn. Rehabilitace jako politický termín 

se v projevech vedoucích komunistických funkcionářů začala objevovat v roce 1953 po 

Stalinově smrti. Oficiální pojetí rehabilitace ale nebylo zdaleka takové, jaké bychom si 

pod tím termínem mohli představovat. Podepsala se na tom samozřejmě vedoucí role 

strany a faktická neexistence dělby moci ve státě.  Strana si vyhradila právo rozhodovat 

o rozsahu rehabilitace a u velkých procesů dokonce o jejím výsledku. Rehabilitační 

řízení tak probíhala podle politických usnesení a směrnic. V revizi velkých případů 

mělo komunistické vedení samozřejmě konečné slovo. Mezi těmi, co prováděli onu 

rehabilitaci, se navíc stále vyskytovalo velké množství přímých účastníků výroby 

politických procesů.130 

 

V průběhu padesátých a šedesátých let bylo ustaveno několik komisí pro rehabilitaci.  

                                                 
130 KAPLAN, Karel. Druhý proces: Milada Horáková a spol. - rehabilitační řízení 1968-1990. Praha: 
Karolinum, 2008, str. 11 – 15. 
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Práci těchto komisí hodnotilo ÚV KSČ. Jednalo se o komise založené a řízené 

vrcholnými představiteli strany, ve většině případů složené z komunistů a zabývající se 

takřka výhradně procesy se svými bývalými spolustraníky. Nekomunisté stáli na okraji 

zájmu, byť především jich se měla rehabilitace týkat. Proto dnes může působit řešení 

otázek, zda má nebo nemá být komunistům potrestaným komunisty vráceno členství ve 

straně, absurdně ve srovnání s tím, kolik nevinných lidí komunistická zvůle zasáhla.131 

 

Zkrátka, průběh a výsledky rehabilitace byly vždy řízeny momentálním politickým 

zájmem, ne objektivně právem a snahou najít spravedlnost tak, jak by tomu skutečně 

mělo být. Revize politických procesů u nás proběhla ve třech etapách, a to sice 1955 – 

1957, 1963 – 1967 a 1968 – 1975. Ani jedna etapa nebyla dotažena do konce, tudíž 

rehabilitace zůstala nedokončená. Nastoupená cesta v roce 1968 byla utnuta příchodem 

tzv. normalizace132, která po čase rehabilitační snahy zcela zastavila. Až pád režimu 

v roce 1989 otevřel cestu k rehabilitaci v plném slova smyslu. Ta se uskutečnila na 

základě zákona č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci a jeho pozdějších novelizacích 

zákony č. 47/1991 Sb. a č. 633/1992 Sb.133  

 

Na následujících řádcích se pokusím přiblížit činnost rehabilitačních komisí, 

prostřednictvím kterých se vedení strany chtělo vypořádat s problémem nazvaným 

rehabilitace. Zmíním se také o polednovém vývoji roku 1968, zejména pak o zákoně  

č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci. Stěžejní publikací k této kapitole je Kaplanova 

kniha „Druhý proces: Milada Horáková a spol. - rehabilitační řízení 1968-1990“. 

 
5.1  Barákova komise 

 

Náznaky první rehabilitační vlny můžeme datovat do let 1953 – 1954, přičemž první 

                                                 
131 VOREL, Jaroslav a Alena ŠIMÁNKOVÁ. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, 
Díl I. Praha: ÚDV, 2003, str. 165. 
132 Období od srpna 1968, resp. dubna 1969 do listopadu 1989. Došlo při něm ke zmrazení 
demokratizačního procesu v Československu a likvidaci většiny jeho výsledků. Obnova neostalinismu, 
postupné otupování politického odporu, období neutěšeného ekonomického vývoje, devastace životního 
prostředí a úpadku morálky (více viz www.totalita.cz). 
133 KAPLAN, Karel. Druhý proces: Milada Horáková a spol. - rehabilitační řízení 1968-1990. Praha: 
Karolinum, 2008, str. 11 – 15. 
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impulzy pocházely z Moskvy. U nás dobíhaly ke svému konci politické procesy vedené 

jako monstrprocesy a připravované v předchozích letech.  Už v polovině roku 1954 se 

začaly vyskytovat pochyby o jejich správnosti. Komunistické vedení tak pod tlakem 

okolností rozhodlo o přezkoumání některých politických procesů po vzoru SSSR  

a některých dalších zemí jeho bloku. V prosinci 1954 začal tajemník předsednictva  

ÚV KSČ Antonín Novotný připravovat ustavení komise, která se prověřením procesů 

měla zabývat. Návrh na její složení včetně vymezení úkolů (přezkum některých 

soudních případů od roku 1948 z hlediska výše trestu) předložil na schůzi politického 

byra dne 10. ledna 1955. Politbyro pak svým usnesením určilo složení komise, její 

pracovní plán a vyřešilo další organizační otázky. Členy byli funkcionáři, kteří se dříve 

aktivně účastnili nezákonností ve formě politických procesů. V čele této tzv. komise 

„A“ stál tehdejší ministr vnitra a náměstek předsedy vlády Rudolf Barák (odtud 

Barákova komise). Dalšími členy pak byli K. Košťál (bývalý vyšetřovatel při 

politických procesech), J. Litera (náměstek ministra spravedlnosti), E. Švach (náměstek 

generálního prokurátora) a K. Innemann (člen ÚV KSČ, jediný neměl přímou účast na 

procesech). Relativně brzy pak došlo k odvolání Košťála, jelikož jeho podíl na 

procesech s vedoucími komunisty byl i straně na obtíž. Dál tedy pracovala komise  

ve čtyřech. Z hlediska své činnosti se měla komise zabývat především soudními případy 

bývalých komunistických funkcionářů. Vlastní vyšetřování tato komise ale neprováděla. 

Rozhodovala o návrzích, které jim předkládaly pracovní skupiny složené z pracovníků 

ministerstva vnitra, justice a stranického aparátu. Rozhodnutí komise pak dostávalo 

komunistické vedení, jehož slovo bylo konečné. Hlavním znakem této komise tedy byla 

její podřízenost politbyru ÚV KSČ. Byla tedy jakýmsi nástrojem tohoto vedení strany 

(vedení strany také samozřejmě rozhodovalo o tom, kterými případy se komise bude 

zabývat). Komisi bylo zapovězeno dotýkat se procesu se Slánským, ovšem snaha 

vynechat tento proces z jakéhosi přezkumu vyšla vniveč. Pod dalším tlakem okolností 

tak byla v dubnu roku 1956 ustavena další komise – tzv. Barákova komise „C“ pro 

prověření případu Slánského a spol. Jejími členy pak byli vedle Baráka ještě Innemann, 

Bakula a Mlejnek. Barákovy komise s malými výjimkami splnily politické zadání, které 

obdržely od komunistického vedení. Dosáhly de facto pouze toho, že omezily okruh 

viníků nezákonností na několik funkcionářů StB. Dva z nich, Doubek a Kohoutek, byli 

dokonce zatčeni a odsouzeni za nezákonnosti ve vyšetřování. U Slánského a spol. došlo 
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(vyjma J. Franka) k potvrzení trestů a jakémusi „překvalifikování“ jejich zločinů,  

což v podstatě mělo mít za následek pouze to, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.  

Jak již bylo uvedeno, komise posuzovala zejména výši trestů, její činnost byla poplatná 

době. Většinou potvrdila správnost rozsudků, některé rozsudky pak zmírnila. Barákovy 

komise ukončily svou činnost v září 1957, ve stejném měsíci došlo k projednání jejich 

zprávy na politickém byru, které zmíněnou zprávu schválilo. O pár dní později (2. října) 

se dostala na program jednání ÚV KSČ, kde přítomní rovněž zprávu schválili. 

 

Revize tedy skončila velice hanebně. Komise prozkoumaly kolem 300 případů, z nichž 

některé neuzavřely. Nové projednání a snížení trestů navrhly pouze u 52 případů.  

Jen ojediněle došlo ke schválení rehabilitace. Podobně končily i revize procesů, které 

pod dohledem funkcionářů KSČ prováděly soudní instituce. Celkem se tedy bylo 

zabýváno 6978 případy. U 50 osob byly původní rozsudky uznány jako neoprávněné,  

ve 210 případech soudy uznaly vinu, ale vysoké tresty snížily. Ve zbylých případech 

došlo k potvrzení původních rozsudků.134 

 
5.2 Kolderova komise 

 

Práce Barákovy komise měla i po jejím ukončení přeci jen nějaký přesah. Komunistické 

vedení totiž díky ní mělo dostatek důkazů o nezákonnostech, výrobě procesů  

a vykonstruovaných trestných činech. Komunisté se však nechtěli podívat pravdě 

zpříma do očí a snad ze strachu zvolili cestu kličkování a oddalování spravedlivé 

nápravy. Roli v tom samozřejmě hrály jak mocenské (stranické), tak i osobní zájmy. 

Jednou z možností, jak se vyhnout rehabilitacím byl institut amnestie. Ten umožňoval 

hromadně propustit (snížit trest atp.) mnoho vězňů bez jakéhokoliv prověření jejich 

případů. Odsouzený a nyní propuštěný tak zůstával nejen v očích veřejnosti vlastně stále 

vinen. První hromadná amnestie proběhla v souvislosti se zvolením A. Novotného 

prezidentem v roce 1957. Vztahovala se na 4811 vězňů (především trestné činy 

kriminální povahy, u politických jen v případě, že zbývalo do konce trestu méně než půl 

roku). Větší rozsah měla amnestie z roku 1960. K 9. květnu byla většina z 8708 

                                                 
134 Tamtéž, str. 16 – 41. 
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tehdejších politických vězňů amnestována (další část se pak dostala domů o dva roky 

později při nové amnestii). Početná amnestie (i když dávkovaná) však stejně 

nezabránila snahám o rehabilitaci. Komunisté tak ve své podstatě tyto snahy pouze 

oddálili.135 

 

Novotný, stejně jako další řada vrcholných představitelů strany, prosazoval názor,  

že strana udělala v roce 1957 za politickými procesy tečku a tuto problematiku již není 

třeba otevírat. Poté, co ze SSSR přišlo další odhalení Stalinových zločinů, se však  

i u nás začaly misky vah přiklánět na stranu dalšího pokusu o rehabilitaci. Dalším 

impulsem bylo zatčení předsedy první rehabilitační komise R. Baráka. Ten byl 

Novotným označen za hlavního viníka první hanebné revize (ve své podstatě to pouze 

umožnilo vedoucím komunistům přenést na něj vlastní odpovědnost).136 V srpnu roku 

1962 tak nakonec politické byro schválilo návrh na přešetření nejdůležitějších procesů 

proti osobám, které zastávaly význačné politické funkce. V září téhož roku pak po 

schváleném návrhu A. Novotného zahájila činnost druhá rehabilitační komise. 

Předsedou byl vlivný komunista Drahomír Kolder (tajemník ÚV KSČ, člen vedení 

strany), dalšími členy pak A. Dubček, J. Lenárt, P. Majling, V. Prchlík, L. Štrougal,  

P. Hron, B. Laštovička, H. Leflerová, V. Škoda a M. Mamula. Velmi často se pak 

jednání komise zúčastňovali J. Urválek a K. Innemann i přesto, že nebyli řádnými 

členy. Úkolem komise bylo kromě zmíněného přešetření navrhnout ústřednímu výboru 

závěry jak po linii soudní, tak po linii stranické. Krátce po zahájení své činnosti komise 

navrhla komunistickému vedení, aby Generální prokuratura a Nejvyšší soud 

prozkoumaly, zda byly procesy zákonné a následně posoudily správnost vynesených 

rozsudků jako takových – tedy v úplnosti prověřit právní stránku procesů. Pracovat 

měly tyto instituce v kolegiích (GP) a prezidiích (NS). Členy těchto kolegií a prezidií 

byli ovšem v řadě případů komunisté, kteří se na výrobě nezákonných procesů přímo 

podíleli (např. Urválek, Flajzar a Stýblo za prezidium NS a Švach za kolegium GP). 

 

Stejně jako Barákova komise neměla ani komise vedená Kolderem provést důslednou 

rehabilitaci. Spíše se měla omezit na opravení některých nesprávných výsledků své 

                                                 
135 Tamtéž, str. 42 – 46. 
136 Barák byl nakonec ve vykonstruovaném procesu odsouzen k 15 letům vězení. Propuštěn z vězení byl 
v roce 1968. Do politiky se už nevrátil. 
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předchůdkyně. Prověřovala tedy pouze procesy s vedoucími komunisty a řídila se 

pokyny politického byra. Prvořadý byl zájem strany. Přesto tu můžeme spatřovat mezi 

těmito komisemi nepatrný rozdíl. Barákova zastávala názor, že dojde k poškození 

strany, pokud se veřejně sdělí poznaná pravda o procesech. V Kolderově komisi se však 

objevovaly i názory, že straně pomůže doznání nezákonnosti procesů. K tomuto obratu 

přispěl i fakt, že Kolderovu komisi tvořili především členové ÚV KSČ, kteří nebyli 

přímo spojeni s procesy, jež měli prověřovat. Taktéž v odpovědnosti zašla dále. 

Barákova komise se omezila na odpovědnost příslušníků StB a obranného 

zpravodajství, Kolderova ji rozšířila i na vedoucí komunistické funkcionáře, byť zatím 

jen v omezené míře. 

 

Závěrečná zpráva Kolderovy komise byla schválena ÚV KSČ 3. a 4. dubna roku 1963. 

Bylo zjištěno, že procesy byly z velké většiny vykonstruované, pracovníci bezpečnosti 

hrubě porušovali socialistickou zákonnost a používali nezákonné metody při 

vyšetřování a další své činnosti, byla „potvrzena“ Barákova vina na postupech 

předchozích šetření jeho komise a v neposlední řadě se uvádělo, že k hlavním příčinám 

nezákonností se řadí také porušování stanov strany. Měsíc po schválení závěrečné 

zprávy, 7. května 1963, pak předsednictvo ÚV schválilo také závěrečné doporučení 

komise a de facto tak ukončilo její činnost. Z doporučení vyplývaly úkoly příslušným 

stranickým a státním institucím – vyřešit členství ve straně, zajistit náhrady za věznění, 

sociálně zabezpečit příbuzné soudně rehabilitovaných funkcionářů strany. Dále pak 

zavést stranické (!) řízení s pracovníky bezpečnosti a justice, kteří při výrobě 

politických procesů používali nezákonných metod. Závěry včetně finální zprávy 

Kolderovy komise sice nepřekonaly dosavadní náhled na politické procesy ze strany 

komunistických funkcionářů, nicméně přesto znamenaly výraznější posun na cestě 

směrem k rehabilitaci, byť k objektivnímu posouzení problému opět nedošlo. Ovšem  

v konečné fázi měly tyto závěry mnohem širší dosah, než se původně plánovalo.137 

                                                 
137 KAPLAN, Karel. Druhý proces: Milada Horáková a spol. - rehabilitační řízení 1968-1990. Praha: 
Karolinum, 2008, str. 47 – 76. 
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5.3  Barnabitská komise 

 

Jak bylo již zmíněno, Kolderova komise i přes zjevné nedostatky ve své činnosti  

a svých závěrech dokázala prosadit rehabilitaci (ve velmi omezené míře a jen  

u komunistů) a předložit důkazy o nezákonnostech, které se v období největších 

politických procesů děly (opět nezákonnosti jen na komunistech).138 Její závěry měly 

být opět onou tečkou za politickými procesy. Se závěry této komise se ale nebyli 

schopni ztotožnit tzv. slovenští buržoazní nacionalisté (G. Husák, L. Novomeský  

a další), jejichž obvinění z buržoazního nacionalismu bylo prací komise i přes některá 

drobná zmírnění v podstatě potvrzeno a oni tak zůstali stranou veškeré nápravy. Po 

dubnovém sjezdu ÚV KSČ (1963) proto zpochybnili konec prověřování procesů. 

Husák, jeden z vůdčích představitelů této skupiny lidí, zaslal ÚV KSČ velmi rozsáhlý 

dopis, ve kterém sice vyjadřoval souhlas s většinou závěrů schválených na posledním 

sjezdu, ale také hlavně nesouhlas s tím, že nadále zůstávalo platné obvinění 

z buržoazního nacionalismu výše zmíněné skupiny lidí. Požadavek plné rehabilitace si 

začal záhy získávat více a více spojenců a brzy se dostal na Slovensku na přední místa 

všech politických problémů. Rehabilitace byla rovněž také spojována s požadavkem 

vyvození osobní i politické odpovědnosti.139 Jak uvádí Kaplan, tak značná část 

slovenských komunistů považovala likvidaci obvinění z nacionalismu za rehabilitaci 

postavení Slovenska ve státě a strany v KSČ.140 

 

Narůstající slovenský tlak nemohl být přehlížen, proto nakonec A. Novotný předložil 

předsednictvu ÚV KSČ návrh na ustavení komise, jejímž úkolem mělo být „objektivně 

politicky a ideově zhodnotit oprávněnost kritiky buržoazního nacionalismu, která byla 

vynesena na IX. sjezdu KSS a po něm“ .141 Předsednictvo 23. června 1963 návrh 

schválilo a komisi ustavilo. Komise pracovala v bývalém klášteře barnabitek (proto 

barnabitská). Do jejího čela byl jmenován Jozef Lenárt (po jmenování předsedou vlády 

                                                 
138 VOREL, Jaroslav a Alena ŠIMÁNKOVÁ. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, 
Díl I. Praha: ÚDV, 2003, str. 169. 
139 V souvislosti s tím došlo k odvolání předsedy vlády Viliama Širokého a na Slovensku k vystřídání  
K. Bacílka v nejvyšší stranické funkci A. Dubčekem. 
140 KAPLAN, Karel. Druhý proces: Milada Horáková a spol. - rehabilitační řízení 1968-1990. Praha: 
Karolinum, 2008, str. 78. 
141 Tamtéž. 
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nahrazen 17. září téhož roku V. Kouckým), dalšími členy pak byli V. Bilak, M. Lúčan, 

J. Való, V. Šalgovič, B. Graca, P. Colotka, R. Cvik, J. Macek, I. Skála,  

J. Kladiva, J. Šimek a M. Klír. Novotný jako odpůrce rehabilitace buržoazních 

nacionalistů očekával, že komise bude zastávat stejné názory a řádně doloží 

oprávněnost kritiky nacionalismu na Slovensku. V komisi sice působili straničtí 

funkcionáři (takže se nelišila od předchozí Barákovy a Kolderovy), nicméně 

spolupracovala s ní také řada expertů, ať už historiků, právníků či ekonomů. Ti všichni 

pak studiem materiálů začali dospívat k závěru, že všechna obvinění byla jen smyšlená. 

To však bylo pro Novotného a další nepřijatelné. Zoufalým pokusem, jak ještě 

stanovisko komise zvrátit, bylo její rozšíření o stoupence Novotného M. Sabolčíka  

a B. Laštovičky. Ani tito dva však nic nezmohli, a tak komunistické vedení dostalo na 

stůl závěrečnou zprávu s výsledky, které byly s původním očekáváním v jasném 

rozporu. 

 

Závěrečnou zprávu projednal ÚV KSČ ve dnech 18. – 19. prosince 1963. Její přijetí 

znamenalo, že kritika buržoazního nacionalismu byla mylná a obvinění komunistů 

označené za buržoazní nacionalisty neoprávněné, přičemž se ukázalo, že procesy s touto 

skupinou lidí byly vykonstruované. Jediné, co se v komisi neprosadilo, bylo zajištění 

návratu rehabilitovaných do funkcí stejných úrovní, jaké zastávali v době zatčení.142 

Každopádně dříve označovaní buržoazní nacionalisté ale byli zbaveni svého cejchu, což 

bylo nejpodstatnější. Umožnilo jim to totiž se opět naplno zapojit do politického života. 

Největším takovým příkladem návratu je samozřejmě G. Husák. Tento fanatický 

komunista a symbol normalizace se pak v roce 1975 dostal na vrchol své politické 

dráhy – stal se prezidentem republiky. 

 
5.4 Polednový vývoj roku 1968 

 

Schválení závěrečné zprávy barnabitské komise sice udělalo jakousi tečku za 

buržoazním nacionalismem, nicméně myšlenky na další rehabilitaci zůstávaly. Příhodná 

doba k jejich rozvoji začala nastávat na přelomu let 1967 a 1968 v souvislosti  

                                                 
142 Tamtéž, str. 77 – 79. 
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s tzv. Pražským jarem143 a startováním demokratizačního procesu144 ve státě. Mezi 

hlavní součásti tohoto procesu patřila bezesporu i rehabilitace. Rostl počet lidí 

dožadujících se objasnění událostí z konce 40. a dále 50. let. Stále častěji se objevovaly 

požadavky vyvození trestní odpovědnosti všech zainteresovaných (komunističtí 

funkcionáři, příslušníci bezpečnosti, soudů a prokuratury). Stále více a více sílily hlasy 

volající po rehabilitaci obětí komunistické perzekuce, a to všech obětí, nejenom těch 

dříve či stále vlastnících stranickou knížku. V době uvolňování tuhosti režimu se pak 

veřejnost dozvídala o obětech perzekuce i ze sdělovacích prostředků, což mělo na její 

názory velký vliv.145 

 

Určitým zlomem byl též dubnový akční program KSČ. Ten totiž sliboval důslednou 

rehabilitaci obětí předchozích masových nezákonností, a to jak obětí z řad komunistů, 

tak prvně i nekomunistů. Hned v úvodu byla zmíněna potřeba překonání společenské 

krize, způsobené nedůsledným a zdlouhavým odstraňováním chyb a metod padesátých 

let. Nakonec bylo jasně uvedeno, že ÚV KSČ podporuje návrh, aby problémy právních 

důsledků (v souvislosti s rehabilitací) byly upraveny zvláštním zákonem. Jak se dohodli, 

tak nakonec skutečně učinili. Národní shromáždění přijalo 25. června 1968 zákon  

č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci. Tento ojedinělý krok byl dosud největším ze všech 

předchozích. Zákon byl však i přes svůj nepochybný význam přijat v celkem okleštěné 

podobě. Řada organizací (Sdružení bývalých politických vězňů K231, Svaz 

protifašistických bojovníků atp.) totiž požadovala mnohem rozsáhlejší všeobecnou 

rehabilitaci. Mělo dojít např. ke zrušení všech rozsudků z politických procesů z let 1948 

– 1968, odškodnění všech obětí, zbavení funkcí v procesech činných soudů atd. Žádný 

takový návrh však nenašel živnou půdu.146 Za zmínku ještě také stojí, že byl 

připravován i zákon o mimosoudní rehabilitaci, který by se vztahoval na mnohem větší 

počet občanů, než ten o rehabilitaci soudní. Zůstal však pouze v přípravném řízení. 

                                                 
143 Období politického uvolnění v Československu v roce 1968. Nastává po plenárním zasedání ÚV KSČ, 
kdy na jeho konci (5. 1. 1968) byl 1. tajemníkem ÚV KSČ zvolen Alexander Dubček. Konec nastává 
vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa (noc z 20. na 21. srpna 1968). 
144 Snaha uvolnit režim pomocí reforem nastartovaných během Pražského jara. 
145 VOREL, Jaroslav a Alena ŠIMÁNKOVÁ. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, 
Díl I. Praha: ÚDV, 2003, str. 169. 
146 KAPLAN, Karel. Druhý proces: Milada Horáková a spol. - rehabilitační řízení 1968-1990. Praha: 
Karolinum, 2008, str. 80 – 81. 
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Zákon o soudní rehabilitaci nabyl účinnosti 1. srpna 1968. Již v jeho úvodu se píše, že:  

„Odčinění křivd, k nimž v minulosti došlo porušováním zákonnosti na úseku trestního 

soudnictví, je základním předpokladem pro obnovení obecné a plné důvěry 

v socialistickou zákonnost a spravedlnost. Zejména je třeba, aby se urychleně dostalo 

plné rehabilitace občanům, kteří byli odsouzeni a potrestáni jako škůdci socialismu,  

ač se na zájmech socialistické společnosti trestnou činností neprovinili.“ Následuje ale 

druhý odstavec, který si můžeme vykládat jako určitou brzdu rehabilitačního procesu. 

V něm se uvádí: „Nelze však odstraňovat akty revoluční zákonnosti, oslabovat  

či dokonce popírat socialistický právní řád. Rehabilitace nemůže se týkat nepřátel 

socialistické výstavby, kteří trestnými činy proti republice nebo jinou trestnou činností 

porušili platné zákony a byli podle nich právem potrestáni.“147 I přes tuto „drobnost“ 

měla norma význam hned v několika rovinách, které shrnuje Kaplan. Ten uvádí,  

že zákon konečně odstranil stranickou rehabilitaci (tzn. omezení se na bývalé 

komunistické funkcionáře) a prvně se vztahoval i na nekomunisty. Taktéž díky němu 

přešlo provádění rehabilitace do rukou justice. V rámci ní prováděly rehabilitaci 

zvláštní rehabilitační útvary Generální prokuratury a krajských prokuratur a tříčlenné 

rehabilitační senáty krajských soudů, respektive pětičlenný Nejvyššího soudu. 

V rehabilitačních útvarech navíc nesměly působit osoby účastnící se původních 

soudních řízení přezkoumávaných procesů. Dalším zajímavým prvkem pak bylo to,  

že se neuplatňovala rehabilitační praxe, ve které měly rozhodující slovo účelově zřízené 

komise (došlo tak k osvobození od přímého politického tlaku vedoucích komunistů). 

Rovněž došlo k poklesu StB v mocenském systému (poprvé od února 1948), díky 

demokratizačnímu procesu pak i k narušení dosavadního způsobu uplatňování vedoucí 

role strany. V neposlední řadě zákon prohlásil neplatné zařazování osob do táborů 

nucené práce, určil pravidla pro zahlazení trestů, náhradu škody a započítávání doby ve 

vězení do důchodového pojištění a zabýval se i vymezením odpovědnosti (včetně 

jmenování trestů) pracovníků bezpečnosti či justice, kteří v původním řízení hrubým 

způsobem porušili své povinnosti. Tento rehabilitační zákon tak lze označit za klíčový 

bod třetí rehabilitační etapy.148 Než se však mohl kolotoč rehabilitací rozběhnout na 

plné obrátky, přišel vpád vojsk Varšavské smlouvy do země. Nastala doba normalizace 

                                                 
147 Zákon č. 82/1968 Sb. ze dne 25. června 1968 o soudní rehabilitaci. 
148 KAPLAN, Karel. Druhý proces: Milada Horáková a spol. - rehabilitační řízení 1968-1990. Praha: 
Karolinum, 2008, str. 82 – 83. 
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a s ním spojené zastavení demokratizačního procesu, který byl do té doby nevídaný. 

Mohutná rehabilitační vlna začala zpomalovat a nakonec zůstala nedokončená. 

 

Ale zpátky k posrpnovým událostem. Byť by se mohlo zdát, že vpádem zahraničních 

armád do Československa učiní rehabilitacím okamžitou přítrž, nebylo tomu tak. 

Dokonce docházelo ještě ke stupňování žádostí o přezkumy nezákonných procesů. V §6 

zákona o soudní rehabilitaci byla uvedená lhůta pro podávání návrhů k přezkumnému 

řízení. Ta činila jeden rok a uplynula 1. srpna 1969 (tedy rok od účinnosti zákona). 

Evidovaných návrhů bylo 23 306 (tvůrci zákona však předpokládali, že číslo dosáhne 

k 70 tisícům). Tvrdý nástup normalizace se na řešení většiny z těchto návrhů značně 

projevil. Zmíněný nástup odnesli nejprve hlavně příznivci obrodného procesu  

a rehabilitace vůbec. Obrovské politicky motivované čistky postihly Nejvyšší soud, 

Generální prokuraturu, ministerstva vnitra či spravedlnosti a mnoho dalších orgánů  

a institucí. Do rozhodování o rehabilitacích se začal promítat postoj nových kádrů 

schvalujících vstup vojsk a za tímto účelem také správně loajálních. Do rehabilitačních 

řízení se tak začaly navracet některé praktiky z padesátých let (tvrdé uplatňování 

principu třídní a politické justice). V rehabilitačním řízení se posuzovalo, zda došlo 

k porušení tehdy platných zákonů a jejich tehdejšího výkladu. Politické špičky zkrátka 

dělaly vše proto, aby se počet skutečně rehabilitovaných co nejvíce snížil a v podstatě 

došlo k ukončení rehabilitačního procesu jako takového.149 Hřebíčkem do rakve 

rehabilitace se pak stal zákon č. 70/1970 Sb. ze dne 8. července 1970, kterým se mění a 

doplňuje zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci. 

 

Tento zákon de facto zlikvidoval liberálně pojatý předcházející. Na základě něj začalo 

dokonce docházet k rušení některých již uznaných rehabilitací. Hlavními svědky 

přešetřování těchto rehabilitací bývali vyšetřovatelé StB z 50. let, kteří samozřejmě 

potvrzovali, že se žádné nezákonnosti neděly a vyšetřování probíhalo řádně a podle 

všech platných předpisů. Taktéž tento zákon ukládal povinnost hradit náklady 

přezkumného řízení (paušální částka 600 Kčs) pokud došlo k zamítnutí žádosti  

o přezkum.150 Výsledkem bylo tedy nejen omezení prostoru pro řádné rozhodování  

                                                 
149 Tamtéž, str. 80 – 106. 
150 VOREL, Jaroslav a Alena ŠIMÁNKOVÁ. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, 
Díl I. Praha: ÚDV, 2003, str. 218 – 219. 
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u dosud neposouzených případů, ale hlavně získání možnosti otevřít již rehabilitací 

dříve ukončené řízení. 

 

Na závěr této podkapitoly zbývá již jen uvést pár čísel. Z výše zmíněných 23 306 

případů jich soudy k září roku 1969 stihly vyřešit 6598. V důsledku postupu podle 

zákona o soudní rehabilitaci bylo úplně rehabilitováno 1251 osob, 83 osobám byl snížen 

trest, ve 115 případech došlo k zastavení trestního stíhání. Odškodnění bylo přiznáno 

828 osobám (celková výše činila 22,728 milionu Kčs – 8,499 milionu v hotovosti, 

zbytek ve formě dluhopisů Investiční banky). V následujících letech se pak už naplno 

projevila postupující normalizace.151 

 
5.5 Pillerova komise 

 

Krátce po lednovém skončení zasedání ÚV KSČ v roce 1968 se v důsledku 

společenských událostí začaly množit hlasy kritizující práci Kolderovy komise. Kritika 

se snášela hlavně na nedokonalé provedení stranické a soudní rehabilitace (čili 

odmítnutí stranické rehabilitace pro několik bývalých komunistických funkcionářů jako 

např. Taussigová, Šváb, Slánský a další) a taktéž na vymezení odpovědnosti za procesy 

s komunistickými funkcionáři (opět pouze za ně). Ustavení nové, v pořadí již čtvrté, 

skupiny tak na sebe nenechalo dlouho čekat. Na začátku dubna 1968 ÚV KSČ posvětil 

vznik této komise. Do jejího čela byl dosazen Jan Piller (dlouholetý komunistický 

funkcionář). Dalšími členy pak byli M. Sedláková, M. Miková, bývalí ministři  

F. Krajčír a J. Uher, O. Rákosník, M. Hladký, L. Hoffman, J. Rypl, J. Frýbert, Š. Infner 

a K. Kaplan (ten byl po první schůzi zvolen tajemníkem komise). Vedle těchto členů 

měla komise ještě spoustu dalších pomocníků v rámci odborné skupiny. Tento rozsáhlý 

pracovní tým pak tvořili právníci, ekonomové, historikové a další odborníci, povětšinou 

příznivci reformních snah v polednovém vývoji.152 

 

Hlavním úkolem komise bylo zabývat se stranickou a soudní rehabilitací několika 

                                                 
151 KAPLAN, Karel. Druhý proces: Milada Horáková a spol. - rehabilitační řízení 1968-1990. Praha: 
Karolinum, 2008, str. 101 – 102. 
152 KAPLAN, Karel. K politickým procesům v Československu 1948-1954: dokumentace komise ÚV KSČ 
pro rehabilitaci 1968. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, str. 8 – 9. 
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komunistických funkcionářů odsouzených v procesech v padesátých letech. Procesy 

s nekomunisty tedy byly v původním zadání vyloučeny. Dalším úkolem pak mělo být 

již zmíněné určení odpovědnosti za politické procesy s komunistickými funkcionáři 

(mělo zde jít hlavně o odpovědnost těch, které minulo šetření Kolderovy komise, tedy 

např. A. Novotného). Již od samého začátku práce Pillerovy komise připadala jejím 

členům vytyčená činnost příliš úzká. Navrhli proto rozšíření své činnosti o další body – 

analýzu příčin nezákonností, určení politické odpovědnosti za nezákonné procesy, 

zkoumání dosavadního průběhu rehabilitace a vypracování návrhů, které měly do 

budoucna zabránit opakování takových nezákonností. Díky tomuto rozšíření působnosti 

bylo možné využít velký pracovní tým a prozkoumat velké množství dokumentů. 

Vzniklo kolem 40 studií k jednotlivým problémům, z nichž většinu z nich pak komise 

obdržela pro svou práci. V době největšího politického uvolnění se k veřejnosti dostalo 

mnoho informací a faktů o represích z let minulých. Sdělovací prostředky přinášely 

svědectví o perzekuci, zločinech StB, úloze sovětských poradců, justičních vraždách  

a vykonstruovaných procesech. To vše mělo nejen u veřejnosti, ale i v zahraničí velký 

ohlas.153 

 

První úkol, tedy stranickou rehabilitaci několika funkcionářů, vyřešila komise relativně 

rychle. U všech soudně rehabilitovaných vedoucích komunistů mělo dojít  

i k rehabilitaci stranické. Jediná výjimka nastala u J. Taussigové, u ní komise trvala na 

provedení disciplinárního řízení. Jak se komise dohodla, tak předložila toto rozhodnutí 

ÚV KSČ na jeho květnovém zasedání. Zde ovšem došlo k odporu několika členů, kteří 

hlasovat pro rehabilitaci (hlavně Slánského) odmítli. Komise byla donucena svůj návrh 

stáhnout a ÚV jí uložil věc znovu projednat a předložit až v závěrečné zprávě. Na té 

začala komise pracovat začátkem srpna 1968. Členové komise většinou zastávali názor 

zveřejnit celou pravdu tak, aby již žádná jiná případná komise nemohla jejich závěry 

zpochybnit. Přišel však vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa a s ním  

i konec demokratizačního procesu. Postupně se také začaly měnit názory členů komise. 

Již nebylo třeba zveřejňovat úplnou pravdu, nyní bylo třeba „pečlivě zvažovat“, co se 

má dozvědět veřejnost a co pouze stranické vedení. Kaplan uvádí, že u prvního úkolu 

(stranická rehabilitace několika funkcionářů) se členové shodli na opakování původního 
                                                 
153 VOREL, Jaroslav a Alena ŠIMÁNKOVÁ. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, 
Díl I. Praha: ÚDV, 2003, str. 170. 
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návrhu z května 1968. U druhého (vymezení odpovědnosti) již došlo naplno k projevení 

názorového posunu. Ten spočíval především v nesouhlasu s jednostranně definovanou 

odpovědností K. Gottwalda za politické procesy a úlohou sovětských poradců při jejich 

výrobě. I přes bouřlivé diskuse se první varianta závěrečné zprávy pracovní skupiny 

dostala na program jednání komise ve dnech 12. – 13. února 1969.154 

 

Při projednávání této varianty závěrečné zprávy se naplno projevil rozkol mezi členy 

komise. Většina členů komise jí totiž odmítla podepsat. Nejostřeji v tomto ohledu 

vystoupili bývalí ministři Krajčír a Uher. Ti vytýkali, že není pojata třídně, že je 

zaměřena proti SSSR a socialistickým zemím (čili je antisovětská a antisocialistická)  

a že sedm poúnorových let líčí příliš černě. „V ěci měly tehdy a mají i nyní třídní 

charakter […] soudruzi soustředili spoustu faktů proti zemím socialistického tábora 

[…] zpráva je příznivější pro kapitalistický tábor než pro tábor socialistický […] ve 

zprávě je to proti SSSR nabité […] jako by od roku 1948 nic jiného nebylo než 

procesy.“155 Pro zprávu v uvedené podobě naopak byli M. Miková, L. Hoffman,  

J. Frýbert a J. Rypl. Nakonec bylo rozhodnuto, že zprávu bude třeba upravit. Došlo 

k jejímu zkrácení a zmírnění některých ostrých pasáží stejně jako k přepracování částí 

pojednávajících o působení sovětských poradců v Československu. Druhou variantu 

této zprávy projednala komise ještě koncem února (ve dnech 26. a 27. 2.) téhož roku. 

S ní již členové komise souhlasili a předseda J. Piller se zavázal předat jí A. Dubčekovi, 

což také 20. března učinil. Na program jednání pléna ÚV KSČ už se však nedostala.  

Po dubnovém zasedání ÚV KSČ byl Dubček nahrazen G. Husákem. Dne 6. května pak 

předsednictvo ÚV KSČ závěrečnou zprávu odmítlo, ukončilo práci komise a pracovní 

skupinu rozpustilo. Část členů komise se od zprávy distancovala. Předseda Piller ji 

odmítl podepsat. 

 

Odkaz práce Pillerovy komise však poněkud přetrvával. Bylo ustanoveno ještě několik 

skupin, které měly rozdělanou práci dokončit. Žádná z nich však svůj úkol nesplnila. 

Zpráva Pillerovy komise se dopracovala nejblíže pravdě. Bohužel se jí však nepodařilo 

                                                 
154 KAPLAN, Karel. Druhý proces: Milada Horáková a spol. - rehabilitační řízení 1968-1990. Praha: 
Karolinum, 2008, str. 107 – 124. 
155 KAPLAN, Karel. K politickým procesům v Československu 1948-1954: dokumentace komise ÚV KSČ 
pro rehabilitaci 1968. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, str. 11. 
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odhalit naplno a předložit nejen členům ÚV KSČ, ale ani veřejnosti. V roce 1970 vydal 

Jiří Pelikán zprávu v zahraničí. Došlo také k jejímu přeložení do několika jazyků. 

V Československu však mohla vyjít až v roce 1990.156 

 
5.6 Kempného komise  

 

Zhruba dva roky po ukončení činnosti Pillerovy komise a odmítnutí její zprávy se už 

poněkolikáté dostalo na přetřes dokončení rehabilitace několika stranických 

funkcionářů.  Předsednictvo ÚV KSČ proto 23. dubna 1971 jmenovalo novou, poslední 

komisi, která měla vypracovat návrh na uzavření práce komise vedené J. Pillerem.  

Do čela byl postaven Josef Kempný, dalšími členy pak byli D. Kolder, O. Švestka  

a V. Šalgovič. Komise vypracovala návrh relativně rychle – už ve dnech  

18. a 19. května téhož roku došlo k jejímu schválení. V konečném výsledku se komise 

vrátila k závěrům Kolderovy komise z roku 1963. Zpráva Pillerovy komise byla naopak 

důrazně odmítnuta a zkritizována. Většina členů její pracovní skupiny se stala po roce 

1969 obětí politické perzekuce.157 

 

„Zpráva byla koncipována především tak, aby se podněcovala atmosféra antisocialismu 

a antisovětismu. Zároveň chtěla zdiskreditovat celý náš politický systém, vnitřní život 

strany a její vedoucí úlohu ve společnosti tak, aby si vytvořila platformu pro zdůvodnění 

našeho ‚vlastního demokratického socialismu a socialismu s lidskou tváří‘. Naprostým 

podceněním zodpovědnosti za práci komise, nezásadovým přístupem, umožnil  

s. J. Piller a někteří další odpovědní členové ve vedení, že takto tendenční a nepravdivá 

zpráva byla nelegálně dopravena a publikována v některých kapitalistických státech 

[…] Takto zfalšovaná zpráva pravicovými oportunisty se stala podkladem pro 

hysterickou protisocialistickou, protičeskoslovenskou a protikomunistickou kampaň […] 

Iniciativu v komisi převzaly revizionistické a pravicově oportunistické síly vedené 

Karlem Kaplanem. Tak se cíl a výsledky práce této komise zcela převrátily a komise ve 

velké většině přešla na platformu pravice. Ta organizovala vědomě útok proti straně, 

proti socialistickému zřízení a proti spojenectví se Sovětským svazem […] Cílem tohoto 

                                                 
156 Tamtéž, str. 11 – 15. 
157 Tamtéž, str. 14 – 15. 
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pamfletu, v němž se překrucovaly historické skutečnosti a jednostranně posuzovala 

fakta, bylo, přes politické procesy oslabit autoritu a důvěru strany […] Útočila proti 

straně a socialismu vůbec. Do vědomí lidí se snažila vnášet falešné mínění, že procesy  

a nezákonnosti jsou produktem naší socialistické cesty po únoru 1948 […] Dovršit své 

nekalé cíle se pravicově oportunistickým a revizionistickým silám nepodařilo díky 

včasné pomoci spojeneckých vojsk v srpnu 1968.“158 

 

Uvedené výňatky ze zprávy Kempného komise působí v dnešní době až děsivě.  

U některých skalních komunistů se však s těmito názory můžeme setkat dodnes. Pro 

úplnost je třeba dodat, že na těchto závěrech se velmi podepsala postupující 

normalizace. Běžné bylo i to, že zastánci důsledného vyrovnání se s minulostí a autoři 

opatření proti návratu takových masivních nezákonností a represí byli prohlašováni za 

nepřátele strany a režimu. Zločinecký režim byl za normalizace dále utužován a stále 

více konzervován, nejen z těchto důvodů už nebylo pro další rehabilitační snahy místo. 

 
5.7 Závěr 

 

Dveře k definitivní nápravě a učinění tečky za nepravostmi otevřel až pád 

komunistického režimu v listopadu 1989. Skutečně řádná rehabilitace byla provedena 

na základě zákona č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci a jeho pozdějších novelizacích 

zákony č. 47/1991 Sb. a č. 633/1992 Sb. V souvislosti s touto rehabilitační vlnou pak 

došlo díky restitučním zákonům i k navrácení zabaveného majetku zpět obětem 

politických procesů. Podle zákona č. 119/1990 Sb. bylo rehabilitováno zhruba kolem 

265 000 osob, které byly v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 pravomocně 

odsouzené za skutky spáchané po 5. květnu 1945, přičemž výčet těchto skutků najdeme 

v § 2 odst. 1 písm. a) – f) uvedeného zákona. Počet těchto rehabilitovaných je však 

pouze odhadovaný a určitě není zcela přesný. Došlo tedy k završení jedné dlouhé cesty 

– té rehabilitační. 

                                                 
158 KAPLAN, Karel. Druhý proces: Milada Horáková a spol. - rehabilitační řízení 1968-1990. Praha: 
Karolinum, 2008, str. 121 – 124. 
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6.  Reminiscence do současnosti 

 

Když po pádu komunistického režimu začalo docházet k rehabilitacím, začala s jejich 

postupným naplňováním vyvstávat otázka, jak se postavit oficiálně a zákonnou formou 

k totalitnímu režimu, v jehož područí strávila naše země dlouhých 40 let. K takovému 

kroku došlo až po rozpadu federace a vzniku samostatné České republiky.  

Dne 9. července 1993 byl přijat zákon č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického 

režimu a o odporu proti němu. Hned v úvodu tohoto zákona se říká, 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. Podle § 2 odst. 1 byl režim založený na 

komunistické ideologii, který rozhodoval o řízení státu a osudech občanů  

v Československu od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, zločinný, nelegitimní a je 

zavrženíhodný. Druhý odstavec se pak obdobně vypořádává i se samotnou stranou, když 

říká, že Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou  

a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své 

činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému. Odpor 

občanů proti režimu je považován za legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a hodný 

úcty. Velmi důležitým ustanovením tohoto zákona se stal § 5, který se posléze dostal až 

na pořad jednání Ústavního soudu. V tomto ustanovení se uvádí, že: Do promlčecí lhůty 

trestných činů se nezapočítává doba od 25. února 1948 do 29. prosince 1989, pokud  

z politických důvodů neslučitelných se základními zásadami právního řádu 

demokratického státu nedošlo k pravomocnému odsouzení nebo zproštění obžaloby.159 

Ústavní soud ve svém nálezu160 shledal, že toto ustanovení protiústavní není  

                                                 
159 Výše zmíněné výňatky je lepší pro souvislost prostudovat přímo v zákoně č. 198/1993 Sb.  
o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. 
160 Nález Pl. ÚS 19/93, Sb. n. u. ÚS sv. 1 a n. (také č. 14/1994 Sb.). 
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a vypořádal se tak s možným retroaktivním působením. Podle ÚS je nezbytnou součástí 

pojmu promlčení vůle, snaha a ochota státu trestný čin stíhat. Bez tohoto předpokladu 

nemůže být naplněn jeho obsah ani smysl. Pokud stát určité pachatele stíhat nechce, je 

promlčení samo o sobě fiktivní a běh promlčecí lhůty neexistuje.161 

 

Snaha postihnout zločiny komunistického režimu se díky tomuto zákonu mohla více 

rozvinout. Dělo se tomu však ve dvou rovinách. První, snazší rovinou, jsou ty případy, 

kdy došlo v minulosti ke zjevnému porušení tehdy platných zákonů komunistickými 

představiteli (např. praktiky při výsleších, nezákonné vazby apod.). Ovšem s postupem 

času ubývalo důkazů, a tak mnoho případů nebylo možné dotáhnout do konce, byť bylo 

třeba jasně představitelné, co se asi dříve odehrálo. Druhou rovinu tvoří zejména 

případy soudců a prokurátorů, kteří zjevně zákony neporušili, přesto se však dopustili 

tzv. justiční vraždy (odsouzení obžalovaného k trestu smrti i přesto, že si soudce byl 

nebo musel být vědom toho, že se daná osoba ničeho nedopustila). K definování justiční 

vraždy došlo Nejvyšším soudem v kauze soudce Vítka.162 Soudce činný v politickém 

procesu je tak v tomto smyslu nepřímým pachatelem trestného činu vraždy. Pro přesné 

pochopení doporučuji prostudování celého rozsudku ve výše zmíněné kauze  

(sp. zn. 7 Tz 179/99). Stejný právní názor byl posléze aplikován i na prokurátory, kteří 

se účastnili dalších justičních vražd. Týkalo se to například bývalého prokurátora Karla 

Vaše (např. proces s Heliodorem Píkou) nebo bývalé prokurátory Ludmily Brožové – 

Polednové (proces s Miladou Horákovou). V těchto případech ale nakonec došlo 

k poněkud odlišnému posouzení. K. Vaš byl postaven před soud v roce 2001 a odsouzen 

k trestu odnětí svobody na sedm let163. Odsouzený se však odvolal a Vrchní soud 

v Praze posléze rozhodl o zastavení trestního stíhání z důvodu promlčení. Následné 

dovolání k Nejvyššímu soudu bylo zamítnuto jako neopodstatněné. Naopak  

u L. Brožové – Polednové se podařilo učinit spravedlnosti za dost. Její stíhání bylo sice 

nejdříve taktéž zastaveno pro promlčení, nicméně Nejvyšší soud případ164 bývalé 

prokurátorky vrátil Vrchnímu soudu v Praze, který následně přeci jen vyměřil šestiletý 

                                                 
161 KÜHN, Zdeněk. Zločin a trest. In: BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch ŠIMÍČEK. 
Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, 
Mezinárodní politologický ústav, 2009, s. 214 – 215. 
162 Rozhodnutí NS ve věci obžalovaného JUDr. Pavla Vítka ze dne 7. 12. 1999, sp. zn. 7 Tz 179/99. 
163 Věc JUDr. Karla Vaše, rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2001, sp. zn. 56T 7/2001. 
164 Usnesení NS ze dne 4. 6. 2008, sp. zn. 7Tdo 549/2008. 
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trest odnětí svobody. Ten byl posléze zkrácen na tři roky. Brožová – Polednová trest 

nastoupila v březnu roku 2009, 21. prosince 2010 jí však prezident republiky Václav 

Klaus udělil milost. Žádná ze souzených osob svých činů nikdy nelitovala, stejně tak 

z jejich strany nikdy nedošlo k omluvám pozůstalým.165 

 

Zatím poslední zákon (zřejmě definitivně) zásadní povahy vstoupil v platnost  

17. listopadu 2011. Je jím zákon č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti 

komunismu. Na základě tohoto zákona byl vymezen a uznán tzv. třetí odboj. V § 3 jsou 

formy odboje a odporu proti komunismu přímo vymezeny. Dále dochází  

i k pojmenování překážek bránících přiznání postavení účastníka odboje a odporu proti 

komunismu. Na základě žádosti občana (odbojář sám, pokud žije nebo jiná osoba, 

pokud odbojář již nežije – přesná specifikace v zákoně) k ministerstvu obrany může 

dojít k vydání osvědčení účastníka tohoto odboje. Proti rozhodnutí ministerstva se lze 

odvolat k tzv. Etické komisi ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti 

komunismu, která se pro tento účel na základě tohoto zákona zřizuje. Komise v těchto 

záležitostech spolupracuje s Ústavem pro studium totalitních režimů a s Archivem 

bezpečnostních složek. Podstatným ustanovením je také § 11, který se vrací 

k rehabilitaci. V tomto ustanovení se uvádí, že: Soud na návrh zruší trest uložený za 

trestný čin, na který se nevztahuje rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní 

rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, anebo rehabilitace podle § 6 zákona  

č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, 

prokáže-li se během řízení, že jednání odsouzeného bylo vedeno úmyslem oslabit  

či narušit anebo jinak poškodit komunistickou totalitní moc v Československu anebo  

k tomu vytvořit prostředky. Návrh lze podat nejpozději do 5 let ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona. Pro účely tohoto řízení a následného odškodnění se přiměřeně použijí 

ustanovení § 4 a následující zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci. Náhrada se 

vyplatí v hotovosti. Toto ustanovení se nevztahuje na trestné činy spáchané z pohnutek 

nízkých nebo nečestných.166 Dochází tak k určitému zpřesnění rehabilitace a doplnění 

předchozích zákonů. Je celkem smutné, že k přijetí tohoto zákona došlo až po dlouhých 

                                                 
165 KÜHN, Zdeněk. Zločin a trest. In: BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch ŠIMÍČEK. 
Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, 
Mezinárodní politologický ústav, 2009, s. 220 – 227. 
166 Zákon č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu. 
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22 letech uplynulých od pádu komunismu. Mnoho odbojářů se tak svého ocenění 

nedočkalo. 

 

A co současní komunisté? Ti se se svou minulostí a zločiny doposud nevypořádali. 

Maximálně dochází k uznání jakýchsi chyb a omylů, které měly tragické následky. 

Odstřihnutí se od minulosti ovšem provedeno nebylo, a tak zůstávají ve své podstatě 

stále stejní. Budiž doba minulá tedy pro nás velkým mementem a nedopusťme její 

opakování. Nemuseli bychom se z toho totiž už dostat. 
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Závěr 

 

Když se člověk dostane na konec nějaké cesty, bývá obvyklé bilancovat. Proto se 

pokusím o určité bilancování i já. Ve své diplomové práci jsem dospěl k závěru  

a přemýšlím, jak nejlépe vystihnout to, co měl čtenář možnost číst na předcházejících 

řádcích. Při psaní práce jsem se dostal ke spoustě, alespoň pro mne, zajímavých 

informací o nedávno minulé etapě našich dějin. A na základě dosaženého poznání si 

říkám, že tato etapa poznamenala náš národ takovým způsobem, který bychom si snad 

radši ani nepřipouštěli. 

 

Události doby nedávno minulé nemůžeme smáznout mávnutím kouzelného proutku –  

v našem případě tedy sametovou revolucí. Skončila sice po dlouhých čtyřiceti letech 

doba nesvobody, došlo k pádu totalitního režimu, ovšem nedošlo k jakési „výměně“ 

lidí. Lidé se nedají změnit ze dne na den. Během vlády komunistické strany docházelo 

totiž k soustavnému - a já se stále domnívám, že i systematickému – křivení charakteru 

obyvatel země. Pokles společenské morálky byl tak značný, že ani dnes, už bezmála 

čtvrtstoletí od sametové revoluce, se náš národ nedokázal s tímto vyrovnat. Kolik času 

k tomu bude potřebovat? Dokáže to vůbec? Otázky, na které asi nedovede nikdo 

odpovědět. Známá psychologická poučka říká, že lidé si snáze pamatují to dobré  

a rychleji zapomínají na to špatné. Je to přirozené, nač se tížit tím, co nás trápilo.  

Je třeba to ale úplně neodvrhnout, protože jen tak docílíme toho, abychom stejné chyby 

nezopakovali. Proto dnes trochu s obavami sleduji morální vývoj obyvatel naší země  

a nadšený nejsem. Dávné křivení charakteru si vybírá svou daň zrovna v době, ve které 

to nejméně potřebujeme. Z morálního marastu ale vede cesta jen skrze každého občana 

této země. Hesla „nějak bylo, nějak bude“ a „on to někdo nějak udělá“ neplatí. Musíme 

si pomoci sami. 

 

V úvodu této práce jsem si vytyčil určitou obsáhlejší charakteristiku politických 

procesů. Nejen však procesů samotných, zajímal mě širší pohled na tuto problematiku. 

Právní řád, vývoj a transformace justice, pozadí procesů, metody používané při tvorbě 

procesů, druhy těchto vykonstruovaných akcí, vliv na společnost. Domnívám se,  
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že tento cíl byl splněn. Nedošlo jen k jakémusi vytržení procesů z kontextu právních 

dějin, ale došlo k soubornému pohledu na ně. Pojem trestu a jeho uplatňování slouží 

k dotvoření kompletního obrazu politického procesu. Politický proces totiž nekončí 

rozsudkem. Soudní rozhodnutí je třeba vykonat. Mechanismus procesů byl jasně 

demonstrován na případu dvou konkrétních osob. Jeden případ, resp. životní osud, byl 

rekonstruován na základě informací čerpaných z knih, druhý pak z vyprávění pamětníka 

pana Jaroslava Karla. Chtěl jsem totiž nabídnout i osobní zkušenosti a pohled žijícího 

člověka tak, aby bylo jasně patrné, že o komunistické perzekuci se pouze nečte, nýbrž je 

možné jí poznat zprostředkovaně, tedy „skoro“ na vlastní kůži. Sám mohu potvrdit,  

že získat informace z knih či archivních záznamů je jedna věc, ovšem poslechnout si 

zážitky od bezmála čtyřicet let perzekvovaného člověka dává nabytým znalostem úplně 

jiný rozměr. Poněkud obsáhleji jsem zkusil pojednat o vývoji a průběhu rehabilitačních 

snah. Rehabilitace, stejně jako reminiscence událostí souvisejících s procesy  

do současnosti, pak podle mého názoru dotváří komplexní pohled na problematiku 

procesů a vývoj politické i společenské situace. 

 

Osobní názor na pozůstatky komunistického režimu a přesah jeho následků do 

současnosti nechť si udělá každý sám. Je třeba však mít na paměti, že v našem případě 

politické procesy nejsou výmyslem, že jsou faktem, a jako takové je třeba je brát.  

A nedopustit jejich opakování. 
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Seznam zkratek 

 

AV (NF) - Akční výbory Národní fronty 

CIA  - Central Intelligence Agency (Ústřední zpravodajská služba) 

ČSFR  - Česká a Slovenská Federativní Republika 

GP  - Generální prokuratura 

HŠ  - Hlavní štáb 

JUDr.  - Juris utriusque doctor, akademický titul pro doktora práv 

JZD  - Jednotné zemědělské družstvo 

K231  - Klub 231 (klub bývalých politických vězňů)  

KB5  - Krajská bezpečnostní pětka 

KNV  - Krajský národní výbor 

KSČ  - Komunistická strana Československa 

KSS  - Komunistická strana Slovenska 

KV KSČ - Krajský výbor Komunistické strany Československa 

KV StB - Krajské velitelství Státní bezpečnosti 

MNB  - Ministerstvo národní bezpečnosti 

MLS  - Mimořádný lidový soud 

MNV  - Místní národní výbor 

MS  - Ministerstvo spravedlnosti 

MV – SNZ - Ministerstvo vnitra – Správa nápravných zařízení 

NPT  - Nápravně pracovní tábory 

NS  - Nejvyšší soud 

OB3  - Okresní bezpečnostní trojka 

OBZ  - Obranné zpravodajství 

ONV  - Okresní národní výbor 

OV KSČ - Okresní výbor Komunistické strany Československa 

PŠP  - Právnická škola pracujících 

PTP  - Pomocné technické prapory 

RVHP  - Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SNB  - Sbor národní bezpečnosti 
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SNP  - Slovenské národní povstání 

SSP  - Spartakovi skauti práce 

SSSR  - Svaz sovětských socialistických republik 

StB  - Státní bezpečnost 

TNP  - Tábory nucené práce 

USA  - United States of America (Spojené státy americké) 

ÚS  - Ústavní soud 

ÚV KSČ - Ústřední výbor Komunistické strany Československa 
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Resumé 

 

Title of thesis: Political Trials in 1950s 

 

The purpose of my thesis is to describe the political trials in continuities. It means the 

evolution of political situation, evolution of legal order, political trials themselves, 

rehabilitation and the present view of the phenomenon of political trials. 

 

The thesis comprises of six chapters. Chapter One deals with comprehensive view of 

the political trials, but not only on the political trials themselves. It mainly focuses on 

legal order, evolution of the judiciary, the background of the political trials, methods 

used in creating political trials, types of political trials and influence on society. The 

chapter is subdivided into seven subchapters. These subchapters describe legal order, 

persecution, political trials (in general), types of political trials, activity of Soviet 

advisors, methods and the judiciary. 

 

Chapter Two deals with the concept of punishment, its application and execution. The 

chapter consists of three subchapters. Subchapter One focuses on criminal offenses and 

the types of punishments. Subchapter Two focuses on the capital punishment and  

Subchapter Three explains execution of punishment (capital punishment and custodial 

sentence). 

 

Chapter Three deals with the trial with Karel Kutlvašr. I would like to present the 

mechanism of the trial with a specific person. Information has been drawn from the 

books, and documents. The chapter is subdivided into four subchapters. These 

subchapters illustrate the life of Gen. Karel Kutlvašr, the trial and his rehabilitation. 

 

Chapter Four deals with life of Jaroslav Karl, living witness of communist jails  

(or camps). Mr. Karl told me about his experiences. He is 83 years old and still living in 

Klatovy, Western Bohemia. The chapter is subdivided into four subchapters and these 

subchapters focuse on life of Mr. Karl. 
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Chapter Five deals with evolution and course of rehabilitation. Rehabilitation is 

associated with trials and follows them. The chapter consists of  seven subchapters. 

Subchapters concentrate on the work of rehabilitation commissions (Barák's 

commission, Kolder's commission, Barnabitská's commission, Piller's commission and 

Kempný's commission). Evolution after January 1968 is important as well and 

Subchapter Four deals with it. 

 

Last chapter (Chapter Six) deals with reminiscence to the present. It's a specific view of 

the crimes of communism after the Velvet Revolution in 1989. This chapter is not 

subdivided into subchapters. 

 

The main aim of the thesis was to provide the reader with the important information 

about the political trials. I think this aim was reached.  
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