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1 ÚVOD 

 Období let 1948 – 1989 je charakterizováno rozměrnou škálou 

nezákonností, které spočívají v porušování základních lidských práv 

 a svobod, včetně porušování zásadních hodnot demokratického systému. 

K největší vlně represí došlo na samém počátku komunistického reţimu, 

přičemţ léta 1948 – 1954 patří k nejtemnějšímu období v dějinách reţimu. 

V té době hojně uţívané represívní nástroje nebyly jiţ nikdy v tak velkém 

rozsahu pouţity. Součástí tohoto útlaku byly politické procesy, které byly 

vedeny proti skutečným či domnělým odpůrcům reţimu a jejich prvotním 

účelem bylo upevnění nastupujícího reţimu a potlačení jakéhokoli odporu, 

ať uţ ze strany skutečných nebo potencionálních nepřátel.  

Trvání a povaha politických procesů byly výsledkem mnoha faktorů, 

 kde ústřední roli hrálo konsekventní propojení politiky a soudnictví, kde 

jasně dominovala politika a pak svrchované a nikým nekontrolované 

postavení bezpečnostního aparátu. Legitimní základ tomuto systému podával 

novelizovaný právní řád zaloţený na prvenství zájmu socialistického státu 

nad právy a svobodami jednotlivce.  

O velkých politických procesech, tzv. monstrprocesech, jiţ bylo napsáno 

mnohé. Odborná historická, ale i právní literatura přináší mnoho informací 

 o těchto případech. Historická literatura je doplňována autentickým 

svědectvím a výpověďmi pamětníků, kteří jsou převáţně z řad obětí těchto 

politických procesů. Smyslem této práce není popisovat či parafrázovat 

jeden z mnoha známých procesů, ale zachycení procesu se skupinou ZVON, 

který byl co do počtu odsouzených osob značným, i kdyţ ne tak veřejnosti 

známým a medializovaným.  
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Část práce je věnována politickým procesům z obecnějšího hlediska 

 a je zaměřena na rozdělení politických procesů, jejich smysl, cíl, hlavní 

vlny procesů a nechybí ani trestněprávní úprava a rozbor Zákona na ochranu 

lidově demokratické republiky ze dne 6. října 1948 a zvláštní pozornost 

 je věnována právním úpravám, které jsou blízce spojeny s případem 

odbojové organizace ZVON.  

Celou jednu kapitolu věnuji ţenám, které byly vězněny v době 

komunistické diktatury.  Dotýkám se zde podmínek, ve kterých byly nuceny 

ţít, ale i jejich osobní svědectví z vyšetřovacích vazeb, kdy vyšetřovatelé 

pouţívali brutální metody, které měly obţalované přimět k přiznání.  

Na první, převáţně teoretickou část, navazuje část druhá, věnující se 

procesu s ilegální odbojovou organizací ZVON se zaměřením na Vlastu 

 a Josefa Charvátovi. Na tomto procesu je demonstrován konkrétní průběh 

tehdejších politických procesů.  

Podklady pro tuto práci tvoří z valné většiny archivní spisy a dobová 

dokumentace zahrnující právní předpisy a výpovědi pamětnic. 
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2 POLITICKÉ PROCESY 

2.1 Příčiny a smysl politických procesů 

 Politické procesy patřily k přirozeným jevům komunistického reţimu 

a byly dokonce jednou z podmínek jeho existence. V počáteční fázi totiţ 

vedoucí komunističtí funkcionáři byli přesvědčeni, ţe jejich moc není 

dostatečně silná. Bylo proto nutné si výsledek státního převratu pojistit, 

takto postupoval komunistický reţim v celém východním bloku 

 a nesmazatelně poznamenal historii Polska, Maďarska, Albánie nebo 

Rumunska a to vše pod dohledem Sovětského svazu. Stejně jako ostatní 

státy východního bloku je komunistická moc v Československu pouţívala ve 

svém zakladatelském období, mezi lety 1948 – 1954 jako stabilizační 

mocenský prvek, který si vyţádal téměř dvě stě tisíc obětí. Transformace 

mezinárodní politiky pro Československo byla obzvlášť obtíţná, jelikoţ se 

orientovalo na západ a ztráta mezinárodních kontaktů vedla k propuknutí 

několika hospodářských krizí. Dosavadní vazby se západním 

demokratickým světem se zpřetrhaly a Československo se v rámci 

sovětského bloku izolovalo od ostatního světa, coţ znemoţnilo jakoukoliv 

oficiální zahraniční pomoc. 

Procesy byly motivovány mezinárodními událostmi, konkrétně 

politikou Sovětského svazu, který v politicky motivovaných soudech viděl 

v první řadě cestu k všestranné společenské přeměně, která by umoţnila 

implementaci komunistických idejí do společensko-ekonomických vztahů. 

Sovětský svaz uplatňoval svůj záměr skrze oficiální organizace, jako byla 

Rada vzájemné hospodářské pomoci nebo Informační byro Komunistické 

strany. Sovětský svaz do národních politik promlouval také přímou cestou 

pokynů reprezentacím jednotlivých států, svými vyslanci, nebo poradci.  
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Dosavadní politický systém s principy demokracie se změnil v diktaturu se 

všemi důsledky. Mnoho procesů úzce souviselo s konkrétními kroky státní 

politiky a často slouţily jejich ospravedlnění. Sociální struktury se 

radikálními zásahy do společnosti deformovaly kvůli dohledu ve všech 

sférách ţivota a to i na pracovištích - státních podnicích a institucích, 

zájmové organizace podléhaly kontrole a jejich chod byl značně ovlivňován.  

Důleţité je zmínit se, ţe ani členové komunistické strany nebyli úplně 

v bezpečí, ale v porovnání s ostatními případy jsou případy stíhání spíše 

ojedinělé. Průběh politických procesů se napříč státy značně podobal, 

zatímco rehabilitace takovýchto vězňů probíhala nekonzistentně. Zaráţející 

je neochota české komunistické strany reagovat na změnu politických 

postojů v Sovětském svazu, zatímco ostatní státy přistoupily po smrti 

generálního tajemníka komunistické strany Josifa Vissarionoviče Stalina 

k rychlému propouštění vězňů a jejich rehabilitaci, tak české politické 

zastoupení se k těmto otázkám stavělo značně zdráhavě.   

Atmosféra strachu, která se šířila společností, poslouţila 

představitelům politické moci jako stabilizátor reţimu. I přesto, ţe dosud 

nejsou k dispozici přesnější údaje o politických procesech v jiných státech 

tehdejšího sovětského bloku, je jasné, ţe Československo stálo v podílu 

počtu obětí na počet obyvatel na předním místě. 
1
 

Politické perzekuce ale nebyly způsobeny pouze vnějšími vlivy, ale 

také domácím přechodem od demokratického zřízení ke komunistické 

diktatuře. Celý komunistický reţim byl postaven na silném centralizmu, 

                                           

1 KAPLAN, Karel: Komunistický režim a politické procesy v Československu 
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který soustřeďoval téměř veškerou moc do rukou několika málo politických 

elit. Tento fakt demonstruje přijetí nové Ústavy z května 1948, která sice 

ponechává oddělenou moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, ale fakticky 

tomu tak nebylo. Nová Ústava deklarovala určitá lidská práva a svobody, 

která byla nakonec porušována samotnými muţi zákona. 

Komunistický reţim se systematicky vypořádával s domnělými 

hrozbami a nepřehlédl ani církve a to v novele zákona z roku 1949, kdy 

zřizuje Státní úřad pro věci církevní, fungující jako orgán státního dozoru 

nad církvemi a zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboţenských 

společností státem. 

Tyto společenské proměny se setkávaly s odporem jednotlivců i celých 

skupin občanů. Někteří z nich přesvědčivě a otevřeně vystupovali proti 

komunistickému reţimu, jiní tiše trpěli pod politickým útlakem. Státní 

bezpečnost mnohé z činů, které byly běţné v demokratickém systému, 

postihovala jako protistátní, a proto trestnou činnost. Dokonce tuto činnost 

podněcovala provokacemi, aby mohla potrestat občany, které povaţovala 

 za moţné nepřátele státu. 

 

2.2 Rozdělení politických procesů 

Karel Kaplan ve své knize
2
 dělí politické procesy dle povahy přečinu na 

čtyři odlišné kategorie. Kategorie soudních perzekucí politické povahy 

                                           

2
 DOUBEK, Bohumil, KAPLAN, Karel, ed. a KREMLIČKOVÁ, Ladislava, ed. StB o sobě: výpověď 

vyšetřovatele Bohumila Doubka. 2., upr. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 

PČR, 2002. 439 s. ISBN 80-902885-9-6. 
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obsahuje trestnou činnost, ať uţ skutečnu či vykonstruovanou, politického 

charakteru v nejuţším slova smyslu, která byla prvotně souzena podle 

zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, později 

podle hlavy první zvláštní části zákona č. 86/1950 Sb., trestního zákona, 

která tuto problematiku upravovala. Justičními orgány rozhodujícími 

v těchto procesech byl Státní soud a Státní prokuratura, jednalo se zpravidla 

o prvotní procesy v letech 1948 – 1952. Trestné činy v této kategorii byly 

prováděny s úmyslem destabilizovat politické zřízení v zemi a svrhnout 

tehdejší vládnoucí garnituru.  

Druhou kategorií jsou procesy s politickou motivací, kam spadají 

převáţně případy trestných činů hospodářského charakteru. Důvod 

takovýchto procesů byl prostý, vytvářet společenský tlak za účelem 

prosazování konkrétních politických zájmů. Do této kategorie spadají 

procesy se soukromými rolníky a zemědělci, kteří odmítali vstoupit do 

zemědělských druţstev. Stát se tímto způsobem také snaţil přenést 

odpovědnost za hospodářský úpadek na konkrétní skupinu osob a tím ji 

zdiskreditovat. Takto postiţení si nejčastěji vyslechli obvinění ze sabotáţe 

nebo obvinění z ohroţení jednotného hospodářského plánu. 

Další kategorie trestných činů popírá jedno ze základních lidských práv - 

svobodu projevu a obsahuje procesy spáchání verbálních deliktů, kdy 

důvodem stíhání osob byly protireţimní výroky, uráţky představitelů 

politické reprezentace nejen českého státu ale i jeho spojenců. Projednání 

těchto trestných činů bylo přiděleno niţším úrovním státní prokuratury, i 

kdyţ některé trestné činy naplňovaly definice stíhání z první kategorie. 
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Poslední kategorie je vymezena pro procesy s mimosoudním 

rozhodováním, které nebyly posuzovány řádným soudním systémem,  

ale speciálně zřízenými komisemi bez jakékoliv oficiální soudní moci. 

Cílem těchto procesů se mohl stát téměř kaţdý, jelikoţ mezi doporučenými 

důvody pro odeslání do pracovních bylo např. styky s cizinou, příbuzní 

v zahraničí, poslech cizího rozhlasu, majitel domu či vily, vyhýbá se práci 

nebo manţelka byla proti znárodnění. Takto odsouzení slouţili státu jako 

levná nekvalifikovaná pracovní síla, jelikoţ obyčejně mířili do táborů, 

kde vykonávali těţkou fyzickou práci. 

Mimo všechny kategorie jsou velká justiční divadla, reprezentována 

procesem s Miladou Horákovou, která byla označena jako vůdce 

záškodnickému spiknutí proti republice, na které navazovaly procesy 

na krajských a okresních úrovních. Tato témata byla jiţ dostatečně 

zpracována, a proto bych je zmiňovala pouze okrajově. 
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2.3 Trestněprávní úprava 

Komunistická strana při snaze vytvořit z Československé republiky 

centrálně plánovanou ekonomiku s orientací na Sovětský svaz potřebovala 

podepřít svoje kroky příslušnou právní úpravou. Vypracování nové ústavy 

bylo úkolem Ústavodárného shromáţdění, které ji předloţilo prezidentovi 

Benešovi v květnu roku 1948, ten ji však odmítl podepsat. Avšak po 

Benešově demisi v červnu ji ratifikoval nově nastupující prezident Klement 

Gottwald a tím vznikl lidově demokratický stát. Domnění legitimity nové 

Ústavy bylo podpořeno zakotvením lidských práv a svobod, bohuţel se 

jednalo pouze o prázdnou frázi.  

2.3.1 Zákon na ochranu lidově demokratické republiky 

Zákon na ochranu lidově demokratické republiky č. 231/1948  

je klíčovou právní normou podle které byli souzeni oponenti 

komunistického reţimu. Druhý zákon č. 232/1948 Sb., o Státním soudu, 

zřizuje Státní soud, před kterým byly souzeny přestupky proti výše 

jmenovanému zákonu, jestliţe za ně zákon ukládal odnětí svobody v délce 

trvání vyšší neţ 10 let nebo trest smrti. Státní soud se skládal z pětičlenné 

komise, která byla tvořena třemi justičními soudci a dvěma soudci z lidu. 

Prvek lidových soudců byl zakotven v zákoně č. 319/1948 Sb., o zlidovění 

soudnictví a zřejmě není nutné zdůrazňovat, ţe se jedná o další způsob 

prosazování politické vůle. Soudci z lidu měli rovné postavení  

se soudci z povolání a obvykle tvořili v senátech většinu. Rozhodujícím 

poţadavkem při jich výběru byla třídní příslušnost, která byla upřednostněna 

před vzdělaností a morálním kreditem.  Komise u soudů niţších úrovní byla 

tříčlenná a skládala se z jednoho soudce z povolání a dvou soudců z lidu.  

 Dle zákona o ochraně demokratické republiky bylo v období pouhých dvou 
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let souzeno téměř 27 000 osob. Proti komu byl tento soubor zákonů namířen, 

ukazovalo jiţ samotné čtení plného znění v Národním shromáţdění, kdy se 

objevovaly výrazy jako „třídní nepřítel“, či „burţoazie“. Po právní stránce 

byl nový zákon nejednoznačný a formulace jednotlivých skutkových podstat 

umoţňovaly širokou interpretaci a tím i zařadit zcela legální jednání pod 

skutkovou podstatu trestného činu. Není zřejmě nutné zdůrazňovat, ţe znění 

zákonů bylo přizpůsobeno politickým poţadavkům.  

Zákon se skládat z pěti hlav: Hl. I. – trestné činy proti státu (§ 1 - § 4), 

Hl. II. trestné činy proti vnější bezpečnosti státu (§ 5 -§ 13), Hl. III. – trestné 

činy proti vnitřní bezpečnosti státu (§ 14- §38), Hl. IV. – trestné činy proti 

mezinárodním vztahům (§ 39 - § 43) a Hl. V. – ustanovení společná a 

závěrečná (§ 44 - § 72).  

Nejčastěji aplikovaným ustanovením byl trestný čin velezrady, 

upravovaný v první hlavě zákona a jak jsem se jiţ zmínila, jednalo se 

 o právní úpravu se značně extenzivním výkladem. Osobě pravomocně 

odsouzené za čin velezrady byl uloţen trest odnětí svobody v délce 10 aţ 25 

let nebo při obzvláště závaţných případech k trestu smrti. Velezrada byla 

v tomto zákoně popisována jako jednání, které usiluje o zničení takových 

právních statků, jako celistvost a samostatnost republiky, charakteru lidově 

demokratického zřízení, společenského a hospodářského systému  

či ohroţení činnosti ústavních činitelů. Trest smrti měl být udělován 

v případech, kdy ke jmenovaným přečinům docházelo v období branné 

pohotovosti nebo ve chvílích, kdy s velezrádným jednáním bylo spojeno 

hromadění zbraní a střeliva nebo při kladení odporu bezpečnostním sloţkám. 

Kladení odporu bezpečnostním sloţkám bylo stíháno obzvláště tvrdě 

i v případech, kdy obvinění byla mnohem méně závaţná, neţ trestný čin 

velezrady, vţdy se ale jednalo o přitěţující okolnost. Problémem tohoto 
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zákona byl také pouze v demonstrativním a ne taxativním výčtu přitěţujících 

okolností, kdy bylo moţné téměř volně doplňovat další přitěţující okolnosti, 

jelikoţ neexistoval ţádný úplný seznam. Velezrádného jednání 

 se mohl dopustit i člověk nedisponující českým občanstvím, na rozdíl  

od prvorepublikových a současných zákonů. 

Mnoţící se emigrace do ciziny donutili zákonodárce zpřísnit postihy 

tohoto jednání. Nezákonné opuštění republiky bylo kvalifikováno jako 

zločin neoprávněného opuštění republiky a neuposlechnutí výzvy k návratu 

podle § 40. Emigranti byli označeni za zrádce, jejich majetek byl 

zkonfiskován, a pokud byli dopadeni, hrozil jim trest odnětí svobody 

aţ na dobu pěti let. Avšak útěk byl často kvalifikován jako velezrada (§ 1) 

nebo akt vyzvědačství (§ 5) a to díky širokým definicím trestných činů. 

Často státním ţalobcům stačilo poukázat, ţe dotyční emigranti měli 

v úmyslu poškodit republiku v zahraničí a její zájmy. V takových chvílích 

hrála značnou roli třídní příslušnost, zatímco příslušnost k pracující třídě 

vedla spíše k niţším trestům (zločin neoprávněného opuštění republiky 

a neuposlechnutí výzvy k návratu podle § 40), tak příslušnost k majetnějším 

vrstvám vedla k přísnějšímu nazírání na trestný čin a jeho následnou 

rekvalifikaci, jako na velezradu.  

Značnou roli v politických procesech hráli obvinění ze zločinu sabotáţe 

 a přečinu ohroţování jednotného hospodářského plánu z nedbalosti 

upravenou zákonem č. 231/1948 v paragrafech §36 - §38. Osoby, které 

svým výkonem veřejné funkce, úřadu, sluţby nebo povolání poruší 

povinnost vyplývající z jednotného hospodářského plánu, budou odsouzeni 

na jeden aţ pět let při úmyslném zavinění. Při kvalifikovaném jednání byl 

uplatňován tvrdší trest a to odnětí svobody na pět aţ deset let. Při takovéto 

definici by se nám mohlo zdát, ţe zákon je v pořádku, ale opak je pravdou, 
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jelikoţ prakticky byl namířen proti rolníkům a zemědělcům, 

kteří nesplňovali přísné a značně náročné dodávkové povinnosti. A opětovně 

při správné politické motivaci bylo moţné kvalifikovat činy obdobného 

charakteru jako velezradu. 

  



17 

 

2.4 Počty obětí politických procesů 

Politické procesy byly zařazovány podle oficiálních statistik k trestným 

činům proti republice.  Ty nejprve vymezoval zákon na ochranu lidově 

demokratické republiky a později zvláštní část první hlavy trestního zákona, 

který jsem uvedla v kapitole 2.3.1. Nejvíce trestných činů projednal státní 

soud v období října 1948 do konce roku 1952. Trestné činy proti republice 

byly projednávány a souzeny krajskými soudy, menší přestupky pak řešily 

soudy okresní.  

 Přesný počet politických procesů není znám, protoţe není přesně 

vymezen pojem politického procesu a můţe být tedy různě interpretován. Do 

této kategorie se často počítají soudní jednání, ve kterých byl výsledek 

politickou mocí jiţ předem stanoven, ale spadají sem i jednání, kde se jedná 

o shodu zájmů jurisdikce, aniţ by toto jednání bylo moţné jakkoli ovlivnit.  

Za spodní hranici počtu soudně perzekuovaných osob můţeme 

povaţovat ty osoby, které byly rehabilitovány zákonem vydaným v roce 

1990. Ve třetí kapitole publikace Karla Kaplana a Pavla Palečka
3
 nalezneme 

údaje, podle kterých se jednalo o 257 864 lidí, jeţ reţim postihl v době 

svého trvání mezi lety 1948 – 1989. Avšak tento počet nezahrnuje 3873 

osob odsouzených vojenskými soudy, ani dalších 1192 lidí, kdy příslušné 

instituce podaly stíţnost pro porušení zákona. Podle zákona 82/1968 Sb. 

bylo 1500 osob rehabilitovaných a tyto osoby také nejsou zahrnuty 

v celkovém počtu. Údaje výše uvedené dávají v součtu číslo 264 429 obětí. 

Ačkoliv je toto číslo značné, ani ono není stoprocentní  

a neposkytuje úplný obraz o soudní perzekuci. Jedná se pouze o  spodní 

                                           

3 KAPLAN, Karel: Komunistický režim a politické procesy v Československu, strana 39 
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hranici počtu obětí, jak jiţ bylo výše uvedeno, kterou můţeme statisticky 

prokázat.  

 Kromě politických procesů v pravém slova smyslu, existovaly 

i procesy, které byly motivované čistě politicky. Jejich oběti nebyly 

obviněny z protistátní činnosti, ale například z neplnění dodávek potravin, 

které byly stanoveny záměrně do takové výše, aby museli rolníci vstoupit 

 do zemědělských druţstev. Mnoţství takovýchto přestupků lze pouze 

odhadovat.  

 V publikaci Komunistický reţim a politické procesy 

 v Československu chybí politické tresty, jeţ byly uloţeny rolníkům, kteří 

odmítali kolektivizaci, za různé přestupky obvykle uměle vykonstruované, 

za odpor proti státní církevní politice, za slovní napadení veřejných činitelů, 

atd. A v neposlední řadě zde nejsou zahrnuti lidé vězněni bez soudů nebo 

transportováni do táborů nucených prací.  

 V politickém procesu, kterým se ve své práci zabývám, bylo ţalováno 

státní prokuraturou celkem 98 osob, které byly rozděleny do pěti skupin 

 a souzeny postupně dvěma senáty Státního soudu v Praze. V prvé řadě se 

jednalo o soud civilní, kterému předsedal JUDr. Jaroslav Novák, 

prokurátorem byl stanoven dr. Karel Číţek.  Druhým soudem byl soud 

smíšený, jehoţ předsedou byl plk. Dr. Štella a prokurátorem byl ustanovený 

Dr. Juraj Vieska. Manţelé Charvátovi byli zatčeni jako údajní členové 

ilegální odbojové organizace ZVON
4
 obviněni z přípravy ozbrojeného puče, 

ke kterému mělo dojít 17. 5. 1949.  

                                           

4
 Organizace československého protikomunistického odboje 
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2.5 Hlavní vlny politických procesů 

 V Československu proběhly dvě vlny politických procesů. První vlna 

se uskutečnila v letech 1948-1954, druhá pak na počátku sedmdesátých let. 

V prvním případě to bylo těsně po státním převratu, v tom druhém  

po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy roku 1968, kdy byl 

znovuoţivený reţim inspirovaný dobou let padesátých.  

 Obě vlny se od sebe lišily ve stupni a formě perzekuce. V první vlně 

byly daleko krutější tresty, zjevné aţ provokativní nezákonnosti a téměř 

všeobecně pouţívané fyzické násilí. Ve druhé vlně procesů se jiţ 

vyšetřovatelé báli vyšetřovací praktiky pouţívat v tak velkém měřítku 

 a s takovou brutalitou. I kdyţ je pravdou, ţe byly spíše dobře utajeny neţ 

dávány na odiv jako výstraha v letech padesátých.  

 V publikaci Komunistický reţim a politické procesy  

v Československu je uvedeno, ţe v letech 1970 – 1972 soud odsoudil za činy 

politické povahy 47 887 osob, zatímco v letech 1948 – 1954 se jedná asi  

o 95 600 osob, coţ je skoro dvakrát tolik. Mezi těmito vlnami, coţ odpovídá 

letům 1955 – 1969 vynesly soudy rozsudky nad 54 749 obţalovanými,  

na něţ se vztahovala rehabilitace podle zákona z roku 1990.   
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2.6 Cíle politických procesů 

 Historie politických procesů v Československu, jejich rozsah, 

zaměření a velký počet obětí svědčí o tom, ţe hlavním motivem bylo 

mocenskopolitické, ekonomické a kulturní prosazení cílů Komunistické 

strany v Československu a především záměrů Sovětského svazu.  

O záměrech strůjců politických procesů existuje několik teorií. Jedna z teorií 

je ta, ţe cílem politických procesů bylo zničit inteligenci jako elitu národa, 

další teorie prosazuje to, ţe hlavním cílem likvidace měla být střední třída, 

 a tedy rozbití tradiční struktury společnosti.  

 Politické procesy měly pro komunistickou moc nenahraditelné  

a nepostradatelné poslání, a to potrestat a odstranit ty, kteří nesouhlasili nebo 

se snaţili sabotovat oficiální politiku komunistické strany. Dalším úkolem 

bylo vytváření atmosféry strachu.  

 Oběti procesů nepocházely jen z jedné společenské vrstvy nebo 

skupiny obyvatel. Reţim postihl dělníky, rolníky, příslušníky inteligence, 

středních vrstev, kněze, účastníky odboje, důstojníky vojenských jednotek, 

emigranty, nakonec i komunistické funkcionáře, Čechy, Slováky, 

příslušníky národnostních menšin, bohaté i chudé, mladé i staré, ţeny 

i muţe. Sociální sloţení obětí politických procesů v letech 1948 – 1955 

odráţelo strukturu tehdejší československé společnosti.  
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2.7 Ženy a vězení 

 Ţeny byly stejně jako muţi do vězení posílány z různých důvodů, 

 ke kterým patřilo to, ţe byly příslušnicemi burţoazie, členkami 

 a sympatizantkami politických stran a spolků, ale vězněny byly i řádové 

sestry. 

Některé z ţen – vězeňkyň se zapojily do ilegální odbojové činnosti. Tyto 

ţeny doma ukrývaly agenty nebo pomáhaly lidem při nelegálním přechodu 

hranic. Mezi vězeňkyněmi byly však i takové, které se staly pouhými obětmi 

provokace StB, aniţ by se do jakékoli ilegální odbojové činnosti zapojily. 

Toto tvrzení mohu uvést na příkladu právě Vlasty Charvátové a Boţeny 

Tomáškové. Vlasta Charvátová se aktivně zapojila do odbojové organizace 

ZVON, jejímţ cílem bylo veřejně vojensky vystoupit proti komunistickému 

reţimu. Avšak mezi odsouzenými byla i Boţena Tomášková, jeţ byla 

Státním soudem odsouzena na 12 let vězení za to, ţe pohostila svého 

známého, který k ní přijel na návštěvu.  

 Na počátku padesátých let většina zdravých odsouzených muţů 

putovala do československého uranového gulagu na Jáchymovsko. Podle 

odhadů L. Petrášové prošel v letech 1949-1961 některým z osmnácti 

uranových pracovních táborů. 
5
 Pro odsouzené politické vězeňkyně byla 

zřízena podobná instituce, kterou byl státní vězeňský ústav v Pardubicích. 
6
 

                                           

5 PETRÁŠOVÁ, Ludmila: Vězeňské tábory v Jáchymovských uranových dolech 1949-1961. In: 

Za svobodu a demokracii III. Třetí (protikomunistický) odboj. Uspořádali Babka, Lukáš a Veber, 
Václav. Hradec Králové 20002, s.56 

 

6
 Podle výzkumu Zdeňka Pousty  nejvyšší procento z celkového počtu žen odsouzených Státních 

soudem v Praze tvořily úřednice, dělnice, následovaly je učitelky a studentky. POUSTA, 
Zdeněk: Pražské ženy jako oběť poúnorových soudních represí. In: žena v dějinách Prahy, 
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 Jaký je rozdíl mezi ţenou trestankyní a muţem trestancem? Podle 

Anne Applebaum, která se opírá o svědectví pamětnic, se ţeny v gulagu 

 „o sebe uměly lépe starat, uměly si lépe zašít oblečení a udržovat je, lépe 

dokázaly mít čisté vlasy. Zdálo se, že dokážou lépe vydržet s malým 

množstvím jídla, a že tak snadno nepodléhají pelagře
7
 ani dalším nemocím 

z podvýživy.“
8
 Dokázaly se také lépe spolehnout jedna na druhou a vytvářet 

tak velmi pevná přátelství. Podle Dagmar Šimkové má ţena na rozdíl 

 od muţe „nějak silněji vyvinutý instinkt přežití. Ať je kdekoliv, začne si 

budovat své vlastní prostředí, ví jak na to, snáší na nové hnízdo, věčně 

načepýřená a připravená rvát se s malými i velkými protivenstvími.  

Muž ve vězení je tragický zajatý ponížený lev plačící hluboko uvnitř.“ 
9
 

 Toto srovnání je ošidné, v ţádném případě nelze tuto věc stavět 

 před otázku „kdo s koho“. Je však nutné podotknout, ţe ţeny s ohledem na 

niţší počet odsouzených, to měly těţší. Jiná situace však nastala 

v šedesátých letech, kdy po amnestii v květnu 1960 byli političtí vězni 

izolováni uprostřed velké většiny odsouzených za kriminální trestné činy.  

 V řadě bodů je však osud uvězněných muţů a ţen v počátcích 

komunistické diktatury velice podobný. Především to byly tragické 

                                                                                                                                

sborník Documenta Pragensia XII, Scriptorium, Praha 1996, s.349 – 353.  

 

7 Pelagra je nemoc vzniklá z nedostatku vitaminu B3 

8
 APPLEBAUM, Anne: GULAG – HISTORIE. Beta – Dobrovský, Ševčík, Praha – Plzeň 2004, 

s.279 

9
 ŠIMKOVÁ, Dagmar: Byly jsme tam taky. Orbis, Praha 1991, s.16 
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hygienické podmínky, kvalitativně i kvantitativně nedostatečná strava 

 a těţká práce, která navíc byla i špatně ohodnocena.  

 Jak jiţ bylo zmíněno výše, většina odsouzených ţen putovala 

do Pardubic. Byly tu však i jiné útvary, ve kterých tyto ţeny pracovaly.  

 Podle publikace Tomáše Bursíka
10

 mnohé odsouzené ţeny měly první 

zastávku v Rakovníku, kde v pracovním útvaru Rakona – Rakovník 

pracovaly po dlouhou dobu. Jednalo se o cihelnu a od konce 40. let 

minulého století byla odloučeným vězeňským pracovištěm  

Věznice č. 2 Praha – Pankrác. Pracovní poměry v tomto pracovišti byly 

horší neţ v kterékoli venkovské cihelně. Vyráběly se tam dlaţdice, 

obkladačky, mozaika. Práce byla velmi těţká, vězeňkyně pracovaly 

v prašném prostředí, od pecí šel ţár, pracovaly s olovem a ani bydlení 

 a hygienické podmínky nebyly lepší. Ubytované byly v dlouhé obdélníkové 

hale s vysokým stropem, betonovou podlahou a eternitovou střechou. 

 U vstupní zdi se místo umyvadel nacházelo koryto s kohoutky, 

 ze kterého sice voda občas tekla, ale nebyla pitná, dala se pouţívat jen 

převařená. Na téţe zdi byla dvě veliká okna, která se táhla téměř aţ k  zemi, 

ale nedala se otevřít. Mezi okny stál velký stůl a lavice. Uprostřed stály dvě 

řady postelí, coţ byly dřevěné dvojáky - vţdy dvě a dvě spojené, poté 

následovala mezera třicet centimetrů, jeţ slouţila jako ulička a opět dva 

dvojáky. Tím pádem se v jedné úzké uličce musely pohybovat čtyři ţeny. 

Šatník se v místnosti nenacházel, ten byl nahrazen hřebíky přibitými 

na postelích. Kolem zdí se na uţších stranách nacházely další postele.  

                                           

10
 BURSÍK, Tomáš: Ztratily jsme mnoho času...Ale ne sebe! Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 

komunismu PČR. Praha 2006.  
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 Vězeňkyně ale netrápily pouze neutěšené ubytovací podmínky,  

ale i citelné sociální rozdíly. Tomáš Bursík v publikaci
11

 popisuje,  

jak vysokoškolsky vzdělané ţeny musely ţít v nelidských podmínkách vedle 

prostitutek, zlodějek a ţen odsouzených retribučními
12

 soudy.  

Práce pro mnohé z těch, které nebyly zvyklé na takovou dřinu, byla velice 

vyčerpávající, coţ se nutně muselo projevit na jejich zdravotním stavu.  

Vše se odehrávalo v primitivních pracovních podmínkách. Po práci ještě 

čekaly na odsouzené ţeny povinné brigády, při kterých musely škrábat 

brambory v kuchyni. Od splnění pracovních norem se odvíjely tzv. výhody. 

V podmínkách demokratického řízení státu má kaţdý vězeň právo 

 na pravidelnou návštěvu, psaní a doručování korespondence, 

plnohodnotnou stravu. Tady byly tyto věci brány jako odměna za splněnou 

práci. Aby vězeň dostal stravu, na jakou měl nárok, musel plnit svou práci 

na sto procent. Pokud neplnil, jeho stravovací dávka se sníţila. Naopak, 

pracoval-li více neţ na sto procent, byl přeřazen do vyšší kategorie. Toto 

diferenciované stravování zavedl v SSSR Naftalij A. Frenkel.  

 Fyzicky vyčerpávající práce byla charakteristická pro většinu 

pracovních táborů, avšak je těţko uvěřitelné, ţe toto bezpráví se dělo 

i na území Československa. Ţeny byly vyuţívány k těţké nekvalifikované 

                                           

11
 BURSÍK, Tomáš: Ztratily jsme mnoho času...Ale ne sebe! Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 

komunismu PČR. Praha 2006. 

12
 Mimořádné soudy vedené ve zkrácených jednáních. Tresty vynesené v těchto soudech byly nastaveny 

přísně, obţalovaný se mohl hájit a vina mu musela být prokázána. Po odsouzení nebylo proti rozsudku 

odvolání, byl-li obţalovaný odsouzen k hrdelnímu trestu, byla poprava provedena dvě hodiny po 

rozsudku, obţalovaný mohl poţádat o hodinový odklad. Jako prokurátoři a soudci byli jmenováni 

právníci ministerstva spravedlnosti. Výnos o mimořádných lidových soudech trval od roku 1945 do 

1947, pak byla platnost zastavena, avšak komunisté si ji po roce 1948 nezákonně obnovili.  
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manuální práci, například k vykládání vagonů s uhlím, přenášení nákladů 

cihel, apod. Vězeňští lékaři, kteří v těchto podmínkách poskytovali ţenám 

lékařskou péči, poukazovali na fakt, ţe ţeny, které v těchto podmínkách 

pracovaly delší dobu, měly natolik porušeny ţenské reprodukční orgány,  

ţe nemohly v budoucnu otěhotnět.  

 O tom, k jakým trestům se československé represivní vězeňské orgány 

uchylovaly za neuposlechnutí rozkazu, jenţ navíc mohl mít za následek 

trvalé poškození zdraví, moţná i smrt, vypovídá i vzpomínka Marie Jandové 

z prosince 1951
13

, která byla disciplinárně potrestaná ve věznici v Chrudimi 

 za neuposlechnutí rozkazu odnést dva třicetikilové kbelíky uhlí. Tento 

rozkaz neuposlechla, protoţe měla TBC plic a v té době byla naprosto 

fyzicky vyčerpaná. Disciplinární trest sestával z přemístění do temnice 

s betonovou podlahou bez topení, slamníku a dek, násilného vysvlečení 

 do košile a bití, kdyţ se Marie Jandová snaţila uchovat nejnutnější kus 

oděvu. V této temnici byla ponechána od 17. do 26. prosince 1951. Poté byla 

odvezena do jiné věznice. Bití se ale nezúčastnili jen příslušníci Sboru 

vězeňské stráţe, ale i krajský prokurátor v Pardubicích.  

 Zmiňovaný příklad násilí a bezpráví vůči odsouzeným ţenám 

dokazuje, ţe se nejednalo o pouhý exces jednotlivých pracovníků tehdejšího 

československého represivního aparátu. Na počátku padesátých let 

dvacátého století v Československu nebyla činěna ţádná významnější 

opatření k nápravě.  

                                           

13
 BURSÍK, Tomáš: Ztratily jsme mnoho času...Ale ne sebe! Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 

komunismu PČR. Praha 2006. 
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3 VLASTA A JOSEF CHARVÁTOVI 

3.1 Životopis Vlasty Charvátové 

Vlasta Charvátová se narodila 19. 10. 1925 v Praze jako Vlasta 

Karešová. Pocházela z rodiny úředníka ministerstva zahraničí a v letech 

1926–1937 ţila s rodiči a sestrou v Paříţi, kde její otec působil na 

československém konzulátu. Tam také absolvovala obecnou školu.    

 Po návratu do Prahy nastoupila na osmileté reálné gymnázium, kde  

v roce 1945 maturovala. Vdala se za Josefa Charváta a spolu s ním se 

přihlásila na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde studovala 

francouzský, německý a anglický jazyk.  Současně pracovala jako technická 

překladatelka ve Škodových závodech v Praze. Avšak po pěti semestrech jí 

bylo odňato stipendium a ona musela studium na vysoké škole ukončit.  

 V roce 1945 byla se svým muţem poprvé těhotná, ale potratila.  

V roce 1947 se jim narodil syn Petr a vzhledem k tomu, ţe jí podnik 

neumoţnil změnu pracovní doby, musela stávající zaměstnání opustit. 

Společně s manţelem se zapojila do odbojové skupiny Vratislava Polesného, 

která chtěla vojenským převratem změnit poměry v Československu. Státní 

bezpečnost členy skupiny zatkla a Státní soud v Praze ji 22. srpna 1949 

odsoudil na doţivotí za velezradu, vyzvědačství a pokus o vraţdu. V této 

době Charvátová čekala druhé dítě, které vlivem brutálně vedeného 

výslechu, potratila. Během svého věznění prošla věznicemi ve Znojmě, 

Kutné Hoře, Litoměřicích, v Praze Pankráci a v Pardubicích. V roce 1953 

jí byl trest amnestií prezidenta republiky sníţen na dvacet pět let. Vlasta 

Charvátová byla jednou z dvanácti ţen, které se v roce 1956 obrátily  

na generálního tajemníka OSN s protestními dopisy, v nichţ popisovaly 
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kruté podmínky panující ve vězení. Ze ţaláře byla propuštěna aţ  

18. prosince 1963. 

 Její syn Petr byl v době výkonu trestu své matky vychováván 

prarodiči a také pobýval v dětských domovech. Kdyţ se jeho matka vrátila 

v roce 1963 z vězení, bylo mu patnáct let. Ten však krátce po návratu své 

matky spáchal sebevraţdu.   

   

3.1.1 Osobní svědectví z vedených výslechů 

 Vlasta Charvátová
14

 po sobě zanechala otřesné svědectví  

z vyšetřovací vazby: „Jiţ dne 17. května 1949 při zatčení v Praze 19, 

Fochtova tř.č. 4 v mém bytě. Byla jsem orgány, které mne zatýkaly, 

zfackována tak, aţ jsem upadla na zeď a upadla téměř do bezvědomí.  

Při tom mi bylo nadáváno do kurev ţidovských a podobně. Byla jsem 

odvezena do Bartolomějské ulice na StB, kde jsem byla ihned nepřetrţitě  

po tři dny a po tři noci vyslýchána a rovněţ bita. Po tuto dobu výslechu 

nebyla mi dána žádná strava ani voda. Výslechu se zúčastnilo sedm 

vyslýchajících orgánů, jejichž jména neznám. V druhé noci mých výslechů 

byl přítomen též velitel policejního oddělení pankrácké věznice jménem 

Pešek.“
15

 

Tyto hrůzy ale byly jen počátkem. Vlasta Charvátová dostala jen malý čas 

 na oddech, aby vzápětí v pankrácké věznici tyto kruté a nelidské výslechy 

pokračovaly: „Při výsleších, které prováděl zmíněný Pešek, mne bil 

                                           

14
 Vazební fotografie Vlasty Charvátové je přiloţena v příloze č.3 

15
 NA,F.SSNV-neuspoř., vězeňský osobní spis Vlasty Charvátové. Výpověď ze dne 6.7.1956  
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gumovým obuškem přes chodidla, kdy jsem napočítala sto ran a víc jsem 

 o sobě ani nevěděla.  A když jsem neodpověděla k jeho otázkám dost rychle, 

nechal přinést kbelík vody, chytil mne za vlasy a ponořoval mi hlavu  

do vody. Na několik vteřin mi hlavu vytáhl, aby mi mohl položit další otázku, 

a když nebyla odpověď jemu uspokojující, opakovalo se ponoření hlavy  

do vody po celé dvě hodiny. Toto jsem zjistila na hodinách, které měl  

na stole. Na moji žádost mi odepřel i možnost jít na záchod, a proto jsem 

svou tělesnou potřebu vykonala ve svém oděvu. To Peška tak rozčílilo, že mi 

dal facku, až jsem upadla na zem, kde po mně dupal botou a tloukl do hlavy 

klíči. Dále při výslechu nechal Pešek přinést železný náramek, uvnitř 

vyložený ostny, který mi nasadil na zápěstí, kdy se ostny zadíraly do masa, 

že jsem krvácela. Dále nechal přinést svěrák na hrudník, který měl dva ostré 

bodce, zaměřující pod lopatky. Tento svěrák mi navlékl, kdy uvedl, že tento 

svěrák přinutil k přiznání Miloslava Choce. Přímo na mně však tento svěrák 

nepoužil a opět jej ze mě sejmul.“
16

 

 Z jejího výslechu
17

 je zřejmé, jak nelidského chování byla StB 

schopna, avšak ani toto nebylo vše, čímţ se na ní provinili. Vlasta 

Charvátová po tomto výslechu nebyla schopna se sama postavit na nohy. 

Pešek ji odvezl zpět do věznice, kde si na jeho vyzvání mohli do Vlasty 

Charvátové přítomní příslušníci StB kopnout. Byla odvlečena do temnice  

a tam uloţena na betonovou podlahu. Musela se vysvléct donaha  

a bez slamníku a přikrývek byla drţena dalších deset dní. Přičemţ, jak jiţ 

bylo zmíněno výše, byla v druhém měsíci těhotenství. Avšak po jejím 

                                           

16
 NA,F.SSNV-neuspoř., vězeňský osobní spis Vlasty Charvátové. Výpověď ze dne 6. 7. 1956 

17
 BURSÍK, Tomáš: Ztratily jsme mnoho času...Ale ne sebe! str. 16 
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dodání do temnice zjistila, ţe silně krvácí, coţ hlásila nejen svému 

vyšetřovateli, ale i ţeně, která vykonávala dozor.  Podotkla, ţe má obavy, 

aby dítě nepotratila a ţádala lékařské vyšetření. Avšak Pešek její prosby 

odmítl. Po příchodu spoluvězeňkyně Vondráčkové dostala Vlasta vatu. 

Vodu však ţádnou, tu musela pít z klozetu. 

 Hygiena a strava ve vězeňských podmínkách byla otřesná. Jeden den 

měly vězeňkyně půst a druhý den dostaly jen polovinu normální dávky 

stravy. O takových samozřejmostech jako je hřeben, mýdlo, kartáček  

na zuby a podobně nemohla být vůbec řeč. 
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3.2 Život Ing. Josefa Charváta 

 Josef Charvát
18

 se narodil 28. 7. 1923 v Praze do úřednické rodiny.  

Jeho otec, který zemřel jiţ rok po Josefově narození, pracoval jako státní 

úředník na ministerstvu financí. Matka byla zaměstnaná aţ do své smrti roku 

1944 na ředitelství Státního soudu v Praze. 

 Josef Charvát
19

 absolvoval nejprve pět tříd obecných a posléze sedm 

tříd reálky, kde v roce 1941 úspěšně sloţil maturitní zkoušku. Roku 1943 

zakončil maturitou i dvouletý abiturientský elektrokurz na střední 

průmyslové škole v Praze a tuto kvalifikaci vyuţil, kdyţ začal pracovat jako 

technický úředník v praţském závodě Zbrojovky Brno, kde setrval 

aţ do svého nástupu na Vysokou školu elektrotechnickou na podzim 1945.  

 Během války se oţenil s Vlastou Karešovou a narodil se jim syn Jan, 

který však po měsíci zemřel, a posléze syn Petr. Právě z důvodů zabezpečení 

rodiny musel záhy přerušit vysokoškolská studia a od 1. 5. 1946 se stal 

zaměstnancem Škodových závodů v Praze. Od října 1947 do března 1949 

pak absolvoval základní vojenskou sluţbu, ze které se vrátil na své původní 

místo. Politicky byl organizován v Československé straně lidové, avšak jen 

jako její řadový člen bez významnějších funkcí.  

 Josef Charvát vstoupil po únoru 1948 do KSČ, avšak s jejím 

programem ani cíli se nikterak neztotoţnil, ba naopak se rozhodl proti 

tomuto totalitnímu reţimu bojovat. Spolu se svou manţelkou pomáhali 

lidem, kteří byli komunistickým reţimem pronásledováni. Vrcholem jeho 

                                           

18
 f. Vyšetřovací spisy Správy vyšetřování StB (centrála), sign. V-6381/MV 

19
 Vojenská fotografie Josefa Charváta přiloţena v příloze č. 2  
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protikomunistické odbojové činnosti je účast na pokusu o osvobození 

politických vězňů, kteří byli drţeni v litoměřické věznici. Celá tato akce 

probíhala pod vedením Vratislava Polesného, avšak nedosáhla takového 

úspěchu, jaký si odbojáři představovali.  Dne 17. května 1949 byl Charvát 

spolu s dalšími členy zatčen StB a následně obviněn z protikomunistického 

puče. Hlavní přelíčení proběhlo v srpnu 1949, ve kterém byl odsouzen 

k trestu smrti za zločin velezrady, zločinného vyzvědačství a pokusu 

o vraţdu. Dne 5. listopadu 1949 byl v praţské pankrácké věznici popraven. 
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4 POLITICKÝ PROCES SE SKUPINOU Z V O N 

 Podle Adama Drdy
20

 byl klíčovou osobností celé skupiny ZVON 

Květoslav Prokeš
21

, který se na začátku nacistické okupace zapojil  

do podzemního hnutí a v prosinci 1939 uprchl ze země, aby mohl 

 v zahraničí vstoupit do československé armády. Z politických důvodů byl 

však perzekuován a po únoru 1948 byl z armády vyloučen. Květoslav 

Prokeš chtěl svrhnout vládu KSČ poměrně dlouho. Uţ na podzim 1948 začal 

plánovat komunistický převrat. Poté se seznámil s praţským právníkem, 

předválečným politikem a nacistickým vězněm Jaroslavem Borkovcem
22

, 

který měl jasnou představu o tom, jak by mělo nové demokratické zřízení 

vypadat. Prokeš mu v únoru 1949 prozradil, ţe má v plánu provézt vojenský 

převrat.  

                                           

20
 DRDA, Adam: Příběhy bezpráví – příběhy vzdoru. Člověk v tísni, o. p. s. Praha 2009 

21
 Květoslav Prokeš pracoval jako přednosta likvidačního oddělení zahraničního vojska, ale v listopadu 

1946 byl přeřazen k řádové sluţbě do Pelhřimova a posléze do Tábora. V tu dobu byl jiţ pro své 

antikomunistické postoje sledován. Po únoru 1948 byl poslán do výsluţby a začal si shánět civilní 

zaměstnání, coţ mu ale bylo záměrně znemoţňováno. 17. května 1949 byl zatčen a obviněn z 

připravovaného ozbrojeného státního převratu. Ve vykonstruovaném procesu byl Státním soudem v 

Praze (předseda pplk. Dr. Štella, prokurátor pplk. Dr. Vieska) dne 30. 7. 1949 odsouzen za zločiny 

velezrady a vyzvědačství k trestu smrti, který na něm byl vykonán dne 5. listopadu 1949 v 6 hodin a 50 

minut. Prokeš byl ţenatý.  

22
 Jaroslav Borkovec začal poprvé StB zajímat v prosinci 1948, kdyţ ho zatkli za za údajné reakční 

výroky a intervenci na ministerstvu vnitra, ale  soudní řízení proti němu bylo zastaveno a jeho po dvou 

měsících propustili. Jeho další následky pro něj však bylo tragičtější. 16.května 1949 byl zatčen a 

obviněn za protistátní činnost, která směřovala k státnímu převratu. Dodnes není zcela jasné, jak 

významná byla jeho odbojová činnost a zda nešlo o provokaci. Komunističtí vyšetřovatelé mu v 

kaţdém případě přisoudili roli vrchního ideologa plánovaného puče. Kaţdopádně byl Borkovec po 

vynesení rozsudku uznán vinným a odsouzen k trestu smrti, který bylna něm vykonán dne  5. listopadu 

1949 v 6.30 minut.  
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 V tuto chvíli se Květoslav Prokeš a Josef Borkovec stali 

spolupracovníky a začali celou akci připravovat. Jejich cílem se měla stát 

policejní centrála Bartolomějské ulici a generální štáb armády. Pro ovládnutí 

centrály v Bartolomějské ulici a věznice na Pankráci měla být připravena 

nákladní auta se sedmdesáti samopalníky. Dalším jejich cílem bylo sídlo ÚV 

KSČ, které plánovali obsadit. Zmocnit se chtěli i praţského rozhlasu, letiště 

a ministerstva. 

 Političtí vězni měli být osvobozeni a prezident spolu se členy vlády 

internován.  Plánovali rozehnání lidových milicí a zrušení Sboru národní 

bezpečnosti.   

 Cílem celé akce Jaroslava Borkovce a Květoslava Prokeše bylo 

navrácení země zpět k demokratickým principům. Do skupiny ZVON se 

k dalším odbojářům přidali i manţelé Charvátovi.  

 Podle Adama Drdy dodnes ale nelze jednoznačně určit, co byla pravda 

a co vykonstruovala StB pro účely procesu, protoţe nejsou k dispozici 

materiály, které by jednoznačně potvrdily či vyvrátily věrohodnost celého 

procesu. Jak jiţ bylo zmíněno výše, vězněny byly osoby - ţeny, které se 

staly obětmi provokací StB, avšak Vlasta Charvátová, Dagmar Tůmová 

i Dagmar Skálová
23

 se aktivně zapojily do odbojových skupin s cílem zničit 

stávající reţim.  

                                           

23
 Dagmar Skálová se aktivně zapojila do pokusu o státní převrat, který byl v květnu 1949 organizován 

Květoslavem Prokešem a Jaroslavem Borkovcem a který měl za cíl zničit dosavadní státní zřízení. Jako 

skautská vedoucí měla zajišťovat lékařská ošetření. Bylo však vyzrazeno, ţe se chystá převrat, a tak 

byla Dagmar Skálová zatčena a 8. 8. 1949 odsouzena na doţivotí. Z tohoto vyměřeného trestu však 

skutečně strávila ve vězení šestnáct let. A tak jako během vyšetřování se vyšetřovatelům nepoddala, tak 

statečně se chovala i ve vazbě a patřila ke skupině ţen, které napsaly roku 1956 protestní dopis o 
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4.1 Politický proces Vlasty Charvátové 

4.1.1 Skutková podstata očima vyšetřovacích orgánů 

 Na základě spisu
24

 se dne 16.5.1949  orgány velitelství dozvěděly,  

ţe má být fingováno vyloupení pekařského obchodu u firmy Slavíčková, 

 a to dne 16. 5. 1949 v 19.00 hodin. Rovněţ se státní orgány dozvěděly 

 o chystaném ozbrojeném státním převratu. Vedoucí ilegální skupiny se 

sešly u restaurace Daliborka v Dejvicích, kde na ně jiţ orgány státní správy 

čekaly a členy skupiny zadrţely. U zadrţených osob byly nalezeny zbraně 

 a státní orgány začaly s výslechy.  

 Vedoucími celé ilegální organizace byli Emanuel Čančík
25

, Karel 

Sladký a Vratislav Polesný
26

. Tato organizace měla na 7.3.1949  

                                                                                                                                

porušování lidských práv v tehdejším Československu generálnímu tajemníkovi OSN, coţ vedlo k 

jejímu předběţnému propuštění z věznice. Za svůj ţivotní postoj zaloţený na ideálech svobody a 

demokracie vůči svému okolí byla Dagmar Skálová vyznamenána v roce 1997 Řádem T.G.M. 

24
 f . Vyšetřovací spisy Správy vyšetřování StB (centrála), sign. V-6381/MV 

25
 Emanuel Čančík byl zatčen při velké zatýkací akci 17. května 1949 a obviněn ze závaţné protistátní 

činnosti. Jeho role spočívala v tom, ţe na pracovišti Vojenského technického ústavu v Praze vytvořil 

s Karlem Sladkým ilegální organizaci ZVON, která měla v koordinaci s mnoha dalšími odbojovými 

skupinami uskutečnit tento den státní převrat. Podle obţaloby se tito odbojáři chystali obsadit budovu 

rozhlasu, ministerstvo národní obrany, poštu a věznici, dále měli v úmyslu přepadnout v Mělníku 

vysílačku. Z tohoto důvodu Čančík u sebe shromaţďoval zbraně, a vytvářel přepadové úkoly. Soudní 

přelíčení s jeho skupinou  proběhlo u Státního soudnu v Praze 16. a 17. srpna 1949 a Čančík spolu s 

dalšími odbojáři byl odsouzen za zločin velezrady a 5. listopadu 1949 v 5 hodin a 20 minut byl 

usmrcen zadušením. Emanuel Čančík byl ţenatý a v době jeho smrti bylo jeho dcerám 7 a 3 roky.  

26
 Vratislav Polesný, který byl nespokojený s únorovými událostmi, se pokusil ilegálně odejít za hranice. 

Byl však zadrţen hlídkou SNB a předán do litoměřické věznice, odkud však v dubnu spolu s dalšími 

čtyřmi vězni uprchl a  ukrýval se v bytě manţelů Charvátových. Spolu s nimi a dalšími třemi osobami 

se pokusil 12. května 1949 osvobodit další politické vězně litoměřické věznice. Tato akce však 
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naplánovaný státní převrat, který byl však vzhledem k obavám z výsledku, 

odloţen. Emanuel Čančík napsal dopis dr. Krajinovi do Spojených států 

amerických, ve kterém mu oznamoval zaloţení odbojové organizace 

„ZVON“ a ţádal ho o spolupráci. Odpověď mu měla být předána 

prostřednictvím Hlasu Ameriky. Členové skupiny chtěli do převratu zapojit 

 i americkou armádu, nakonec však usoudili, ţe to není moţné.  

 Další termín státního převratu byl stanoven na 2.5.1949, avšak 

po důkladné poradě vedoucích členů byl přeloţen na dobu, která nebyla 

přesně stanovena a to z důvodu lepší organizace celé akce.  

 V této chvíli sehráli důleţitou roli manţelé Charvátovi, protoţe 

poskytli svůj byt jako místo setkávání celé ilegální skupiny. Dne 30.4.1949 

 v dopoledních hodinách do Prahy přijel Eduard Maňák, který odešel 

k Charvátovým, u kterých se ubytoval společně s  Vratislavem Polesným, 

který jim mezitím oznámil, ţe uprchl z vězení v Litoměřicích. V tuto dobu 

navštívil Charvátovi také Josef Hodný, který vyřídil vzkaz, ţe bratr Eduarda 

Maňáka bude druhý den mimo věznici na práci, a bylo by tedy moţné jej 

osvobodit. Vlasta Charvátová přislíbila, ţe se této akce také zúčastní a druhý 

den odjela do Vinné u Litoměřic k Josefovi Hodnému a s sebou vzala 

manţelovy doklady, aby se útěk lépe zdařil. Coţ se však nestalo, protoţe 

                                                                                                                                

skončila neúspěchem. Došlo zde k přestřelce, při které Vlasta Charvátová jednoho z dozorců postřelila. 

Polesný byl jako jeden z členů organizace ZVON 17.května zatčen a  obviněn z celé řady zločinů, které 

měl jako její člen napáchat. 22. srpna 1949 byl Státním soudem v Praze, kterému předsedal soudce 

JUDr. Jaroslav Novák a prokurátorem byl Dr. Číţek, odsouzen za zločin velezrady k trestu smrti. V 

jeho skupině byl tento trest vynesen i nad Josefem Charvátem, ostatní dostali mnohaleté tresty odnětí 

svobody . Po neúspěšné ţádosti o milost byl pak Vratislav Polesný  5. listopadu 1949 v 5 hodin 48 

minut usmrcen zadušením. Polesný byl ţenatý a měl dvě děti – dceru Annu a syna Petra.  
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bratr Eduarda Maňáka tentokrát pracovat nešel. Tím pádem odjela Vlasta 

Charvátová zpět do Prahy a plán na jeho osvobození nevyšel.  

 Další cesta do Litoměřic se konala 7. 5. 1949. Přepadení věznice se 

však neuskutečnilo, protoţe dozorce je nepustil dovnitř. Skupina ZVON se 

tedy dohodla, ţe přepadení učiní později, a to 11. 5. 1949.  

Tohoto zájezdu se účastnili Vladimír Olmr, František Slanec, Vratislav 

Polesný, Lubomír Vojtěch, Eduard Maňák a manţelé Charvátovi. Ti dojeli 

do Litoměřic v 19.00 hodin. Vladimír Olmr a František Slanec zůstali v autě, 

ostatní se odebrali do věznice. Ta byla ještě otevřena, proto Vratislav 

Polesný poslal napřed Charvátovi a Lubomíra Vojtěcha, kteří se domlouvali 

s dozorcem vězňů, zdali by mohli dát jistému vězni balíček. Nato za nimi 

vešel Vratislav Polesný, který se zbraní v ruce vyzval dozorce, aby jim dal 

klíče od věznice. Přitom prohlásil, ţe jdou ve jménu českého odboje. 

Dozorce údajně nechtěl Polesného uposlechnout, avšak kdyţ na něj všichni 

mířili pistolemi, zavedl je do věznice. Tam nechal Vratislav Polesný stát 

dozorce s ostatními odbojáři a šel do další místnosti, kde rozmlouval 

s dalším dozorcem. Charvátovi ani Lubomír Vojtěch nevěnovali dozorci 

příliš pozornost, ten toho vyuţil a utíkal od nich pryč. Jeho útěk jako první 

zaregistrovala Vlasta Charvátová a vyzvala ho, aby se zastavil. Dozorce 

však neuposlechl a křičel. Vlasta Charvátová na něj vystřelila z pistole.  

Po ní ihned vystřelil z pistole po utíkajícím dozorci i její manţel. 

Z jiné místnosti vyšel další dozorce, který uslyšel střelbu, a kdyţ šel  

k Charvátové, tak vystřelila i na něho, přičemţ dozorce zranila.  Poté spolu 

s ostatními utekla z věznice.   Venku měli připravené auto, všichni nasedli 

a jeli zpět do Prahy.  Druhý den o celé akci informovali Emanuela Čančíka. 
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4.1.2 Trestná činnost Vlasty Charvátové 

 Vlasta Charvátová se zapojila do ilegální organizace počátkem května 

roku 1949 a ukrývala ve svém bytě na ţádost Eduarda Maňáka Vratislava 

Polesného, ačkoli věděla, ţe oba uprchli z věznice v Litoměřicích. Sama se 

pokusila o osvobození vězňů v Litoměřicích a později, dne 11. 5. 1949, 

na popud Vratislava Polesného se zúčastnila přepadení litoměřické věznice, 

kde chtěla spolu s ostatními osvobodit vězně. Při tomto zásahu vystřelila 

 na dva dozorce vězňů, z nichţ jednoho zranila.  

 Dále se zúčastňovala schůzek ilegální skupiny a rovněţ k těmto 

schůzkám propůjčovala svůj byt, ve kterém byly údajně hromaděny zbraně, 

které měly být pouţity během státního převratu. V jejich bytě byl nalezen 

samopal, který tam byl donesen dne 16. 5. 1949.  

 

4.1.3 Obžaloba Vlasty Charvátové 

 Vlasta Charvátová byla obţalována spolu se svým manţelem a dalšími 

devatenácti lidmi z rozsáhlé ilegální činnosti. Spolu s ostatními 

obţalovanými se dle slov obţaloby postavila proti vlastnímu státu i národu. 

„Obžalovaní se pak rekrutovali zejména z řad aktivních důstojníků, civilních 

zaměstnanců vojenské správy a úřednických vrstev. Jejich podnikání dospělo 

do stadia otevřeného boje, který nevyústil do občanské války zejména proto, 

že mezi zahraniční reakcí po zkušenostech těchto podniků namířených proti 

mladé sovětské republice po první světové válce (1914 – 1918), nenašli 

nikoho, kdo by byl ochoten financovat tento obchod s krví nevinných 

pracujících lidí. Pracující lid je dostatečně vyzbrojen proti takovýmto 

pokusům, a proto bylo podnikání obžalovaných zneškodněno právě tehdy, 
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kdy někteří z nich, již ozbrojeni, se chystali vztáhnout ruku na nejsvětější 

statky národa, totiž jeho politickou a hospodářskou svobodu a lidově-

demokratickou vládní formu, a tato ruka, již spuštěná k první ráně, byla 

zachycena právě včas, aby nezpůsobila krveprolití.“ 
27

 

 

4.1.4 Samotné obvinění Vlasty Charvátové 

 Na základě vyšetřovacího spisu
28

 bylo zjištěno, ţe Vlasta Charvátová 

od léta 1947 poskytovala ubytování ve svém bytě Vlastě Kochtové a spolu 

s ní umoţnila více osobám odchod do západního Německa, aby  

po překročení hranic pracovaly proti republice, v listopadu 1948 poskytla 

přístřeší na několik dní Eduardu Maňákovi a jeho rodině, aby se mohli 

připravit na odchod za hranice za stejným účelem. V únoru 1949 navázala 

přímý styk s Janem a Karlem Maříkovými a Jiřím Čihákem. Poskytovala jim 

přístřeší při jejich občasných návratech do Prahy. Koncem dubna 1949 se 

seznámila prostřednictvím Eduarda Maňáka s  Vratislavem Polesným, 

o kterém věděla, ţe uprchl z věznice, ubytovala ho u sebe a spolu s ním, 

svým manţelem, Lubomírem Vojtěchem a Emanuelem Čančíkem se 

intenzivně účastnila příprav ozbrojeného povstání. Připravila a účastnila se 

přepadu věznice v Litoměřicích, při němţ těţce zranila výstřelem z pistole 

dozorce. Dále se účastnila schůzek a dala k dispozici svůj byt, spolu 

s Vratislavem Polesným objíţděla venkovské obce a zapojovala do povstání 

venkovské obyvatelstvo.  

                                           

27
 f . Vyšetřovací spisy Správy vyšetřování StB (centrála), sign. V-6381/MV 

28
 f. Vyšetřovací spisy Správy vyšetřování StB (centrála), sign. V-6381/MV 
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 Těmito činy Vlasta Charvátová spolu s manţelem Josefem Charvátem, 

Lubomírem Vojtěchem, Vratislavem Polesným, Vladimírem Olmrem, 

Františkem Slancem, Emilem Fořtem, Břetislavem Pazderou a Jiřinou 

Spálenkovou spáchali zločin velezrady podle § 1:1 zák. č. 231/48 Sb.  

A bylo navrţeno potrestání Vlasty Charvátové, Josefa Charváta, Vratislava 

Polesného, Lubomíra Vojtěcha a Emila Fořta podle § 1:3, 48, 52, zák. 

231/48 Sb. 

 

4.1.5 Vynesení rozsudku nad Vlastou Charvátovou 

 Dle vyšetřovacího spisu
29

 Státní soud v Praze, oddělení 1, uznal  

po hlavním přelíčení provedeném ve dnech 19. aţ 22. srpna 1949, v témţe 

dni ukončeném Vlastu Charvátovou vinnou, ţe se v  době od počátku května 

1949 do poloviny května 1949 v Praze spolčila s  dalšími osobami v pokusu 

o zničení lidově demokratického zřízení republiky, zaručeného ústavou 

 a násilného znemoţnění ústavní činnosti vlády, a to za okolností zvláště 

přitěţujících. Dále pak v únoru 1949 se v  Praze spolčila s cizími činiteli, 

aby vyzvídala státní tajemství, které měla v úmyslu vyzradit. A konečně dne 

12. května 1949 v Litoměřicích vystřelila z pistole proti dozorci vězňů 

v litoměřické věznici s úmyslem usmrtit jej, coţ se jí nepodařilo jen 

náhodou.  

 Těmito činy Vlasta Charvátová spolu s dalšími devatenácti 

obviněnými spáchala: 

                                           

29
 f. Vyšetřovací spisy Správy vyšetřování StB (centrála), sign. V-6381/MV 
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  zločin velezrady podle§ 1 odst. 2 a odst. 3 lit.e/z.č.231/48 Sb.  

  zločin vyzvědačství podle § 5 odst.1 z.č. 231/48 Sb.  

  pokus zločinu vraždy podle § 8 a 134 tr.z. 

a odsuzuje se podle § 1 odst.3 z.č. 231/48 Sb. s pouţitím ustanovení § 113 

z. č. 319/48 Sb. a se zřetelem na ustanovení § 34 tr. z. k trestu těžkého 

žaláře na doživotí.  

Podle § 55 lit. Vlasta Charvátová měla nástup do vězení určený na 17. 

květen 1949 od čtyř hod.   

 Dále bylo obţalovaným oznámeno, ţe podle § 389 tr. jsou všichni 

obţalovaní povinni nahradit náklady trestního řízení společně, kaţdý pak 

zvlášť náklady svého trestu. Podle § 47 z.č. 231/48 Sb. ukládá se níţe 

uvedeným obţalovaným vedle trestu na svobodě peněţitý trest a to u:  

 Vlasty Charvátové ve výši 30 000 Kč.
30  

 Dále podle § 48 z.č. 231/48 Sb. byl Vlastě Charvátové i jejímu muţi 

zkonfiskován majetek v plné výši a podle § 52 z č. 231/48 Sb. Vlasta 

Charvátová, Josef Charvát a další
31 

pozbývají čestných občanských práv 

na dobu zákonem stanovenou.   

                                           

30
  Uvedla jsem záměrně jen peněţitý trest Vlasty Charvátové, protoţe práce je zaměřena především na 

její osobu, nikoli na ostatní obţalované.  

 

31
  Opět záměrně jména dalších obţalovaných osob neuvádím.  
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4.1.6 Důvody obžaloby Vlasty Charvátové 

  Vlasta Charvátová se v listopadu 1948 seznámila s Eduardem 

Maňákem, který ji vyřizoval pozdrav od Karla Schwarze, bývalého milence 

obţalované Vlasty Charvátové. Tím začala známost obţalované Vlasty 

Charvátové s Eduardem Maňákem.  Začátkem února 1949 se k obţalované 

Vlastě Charvátové dostavily dvě osoby, které jí přinesly z Německa dopis  

od Karla Schwarze a které tehdy nechala u sebe přespat. Tyto dvě osoby 

bydlely u obţalované Charvátové asi tři týdny a seznámil se s nimi 

i obţalovaný Josef Charvát, kdyţ se začátkem března 1949 vrátil z vojenské 

prezenční sluţby. Tyto osoby se vrátily do Německa, ale poté opět přišly 

zpět, a to vţdy ilegálně a pobývaly v bytě obţalovaných Charvátů. Jedna 

z těchto osob později byla obţalovanou Vlastou Charvátovou představena  

i obţalovanému Vratislavu Polesnému a tehdy obţalovaná Vlasta 

Charvátová výslovně sdělila Vratislavu Polesnému, ţe tato osoba je agentem 

CIC, coţ také věděl i obţalovaný Josef Charvát. I přes vzniklé skutečnosti 

manţelé Charvátovi poskytovali těmto osobám ve svém bytě úkryt.  

 Dne 30. dubna 1949 přišel do bytu manţelů Charvátových Eduard 

Maňák, který jim řekl, ţe se pokusil uprchnout přes hranice, ale byl chycen, 

uvězněn v litoměřické věznici, ze které uprchl.  

 Dne 3. května 1949 se Vlasta Charvátová pokusila spolu s Eduardem 

Maňákem osvobodit z litoměřického vězení jeho bratra, coţ se jim však 

nepodařilo. Několik dnů poté se u Charvátových ubytoval Vratislav Polesný, 

který se manţelům svěřil, ţe společně s bratry Maňákovými rovněţ uprchl 

z litoměřické věznice. Manţelé Charvátovi se dozvěděli o ilegální 

organizaci, která zamýšlí státní převrat, a chtěli se do této akce aktivně 
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zapojit a během této doby se připravovali na další přepadení litoměřické 

věznice.  

 Vlasta Charvátová se účastnila obou zájezdů do Litoměřic, i kdyţ 

věděla, ţe důvodem zájezdu je, pokud to bude třeba, tak i ozbrojené 

osvobození tamních politických vězňů, tedy osob, které mohou být snadno 

napojené na zamýšlený převrat. První zájezd dne 7. května 1949, jak uţ bylo 

řečeno, se nezdařil, neboť do věznice nebyli ani vpuštěni, ačkoli jiţ při této 

první příleţitosti se zastavili ve Vinné u Litoměřic. Druhý zájezd  

do Litoměřic, který byl organizován za stejným účelem, se konal 12. května 

1949.  

 V době mezi oběma zájezdy do Litoměřic Vlasta Charvátová byla 

podrobně informována jak Vratislavem Polesným, tak i ostatními osobami  

o dalších podrobnostech zamýšleného ozbrojeného převratu. Na druhý 

zájezd opatřil Vilém Zajíc na příkaz obţalovaného Vratislava Polesného  

ekrasit, který vzal s sebou na přepadení věznice v Litoměřicích.  Na chodbě 

vznikla třenice mezi manţeli Charvátovými a dozorci. Jeden z dozorců 

vyuţil zmatků na chodbě, dal se na útěk a křičel. Obţalovaná Vlasta 

Charvátová několikrát vyzvala dozorce, aby stál, ale ten neposlechl,  

tak vystřelila a spolu s ní vystřelil i Josef Charvát. Po tomto výstřelu se dala 

na útěk směrem k východu a s ní i Vratislav Polesný. Kdyţ se druhý dozorce 

blíţil k obţalované Vlastě Charvátové, zmáčkla pistoli a zasáhla ho ranou  

do břicha, a tím jej těţce zranila. Ve spisu bylo uvedeno, ţe Vlasta 

Charvátová tak jednala z důvodu, aby oba dozorce usmrtila, neboť s nabitou 

pistolí šla do věznice a s nabitou pistolí ohroţovala oba dozorce, proti 

kterým nakonec i vystřelila.  
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 Útěk z věznice se jí podařil a po cestě autem do Prahy se svěřila 

ostatním spoluobţalovaným, totiţ svému manţelovi Josefovi Charvátovi, 

Vratislavu Polesnému a Vilému Zajícovi, ţe jednoho dozorce zasáhla.  

 Dne 14. května 1949 jela obţalovaná Vlasta Charvátová společně 

s Vratislavem Polesným na Táborsko, kde přesvědčovali pro zamýšlený 

státní převrat a sháněli společně pro tuto akci zbraně.   

 Následujícího dne se konala další schůzka v bytě Charvátových, 

 při které obţalovaná Vlasta Charvátová viděla, ţe obţalovaný Vratislav 

Polesný měl seznam skupin a seznam osob a vymýšlel, na které úseky které 

lidi pošle. V pondělí 16. května 1949 k příkazu obţalovaného Vratislava 

Polesného telefonicky zavolala obţalovaného Emila Fořta, aby ihned přijel 

do Prahy. Před obţalovanou Vlastou Charvátovou také prohlásil obţalovaný 

Lubomír Vojtěch, ţe převezme zbraně z puškařského obchodu v Praze  

Na Poříčí. Obţalovaný Lubomír Vojtěch tam jel spolu s ním, ale nic 

nepřivezl. Pak přijel do bytu Charvátových obţalovaný Emil Fořt, který 

přivezl automat. Odpoledne se pak za přítomnosti Vlasty Charvátové v jejím 

bytě konala porada o tom, kam budou posílány oddíly skautů, které získali  

pro převrat. K dobytí vojenské věznice na Hradčanech měl slouţit i pásový 

vůz, který měl řídit buď Vratislav Polesný, nebo Josef Charvát. Při této 

poradě byla také na mapách vyznačována důleţitá místa, která mají být 

obsazena. Bylo dohodnuto, ţe budou zajištěni jednak členové vlády, tak 

vedoucí funkcionáři KSČ. Jmenováni byli předseda vlády Antonín 

Zápotocký, ministr spravedlnosti A. Čepička, ministr vnitra A. Nosek, 

generální tajemník KSČ Rudolf Slánský. Co se týče zbraní, tak podle 

výpovědi Vlasty Charvátové, bylo v její kuchyni mnoho zbraní i nábojů, 

mezi kterými nechyběl ani kulomet a samopal. Po poradách v bytě manţelů 
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Charvátových odešly skupiny na připravená stanoviště, kdeţto Vlasta 

Charvátová zůstala ve svém bytě.  

 V administrativním protokole Vlasta Charvátová přiznala výše 

uvedené skutečnosti, avšak při hlavním přelíčení popřela, ţe by byla věděla, 

ţe ony osoby, kterým poskytovala nocleh a o nichţ věděla, ţe přecházejí 

hranice do Německa a zpět byly agenty CIC. Dále popřela, ţe neví o tom, 

ţe osvobození vězňové z Litoměřic měli být zapojeni do demonstrace 

 a ţe není pravda, ţe by obţalovaný Vratislav Polesný na cestě autem 

z Prahy na Benešovsko někde podněcoval občany pro připravovaný převrat. 

Co se týče střelby ve věznici, u hlavního přelíčení popřela vraţedný úmysl, 

tvrdila, ţe při křiku a útěku dozorce stiskla spoušť jen z důvodu leknutí.  

 V protokolu StB je uvedeno, ţe této její výpovědi nelze věřit, protoţe 

je vyvrácena jak jejím původním doznáním u Státní bezpečnosti, 

tak i výpovědí Vratislava Polesného, podle které obţalovaná Vlasta 

Charvátová věděla o tom, ţe v Litoměřicích šlo o osvobození politických 

vězňů za tím účelem, aby byli zapojeni do zamýšleného politického převratu 

a dále, ţe Vratislav Polesný při cestě autem na Benešovsko mluvil 

s některými lidmi o převratu a obţalovaný Vratislav Polesný potvrdil, ţe se 

obţalovaná Vlasta Charvátová při cestě autem do Prahy pyšnila tím, 

ţe jednoho dozorce postřelila do břicha.  Další přitěţující okolností pro 

Vlastu Charvátovou byla skutečnost, ţe s sebou v Litoměřicích měla ostře 

nabitou pistoli, kterou by neměla, kdyby se jednalo o pouhé zastrašování.  

Ţe si byla vědoma toho, ţe jde o pistoli ostře nabitou, vyplývá z jejího 

doznání jak u Státní bezpečnosti, tak i u hlavního přelíčení. Co se týče osob, 

které přecházely do Německa hranice a zpět, a kterým manţelé Charvátovi 

poskytovali nocleh, vyplývá ze zpravodajského znaleckého posudku, ţe jde 

o osoby, které se plně zapojily do činnosti ilegální organizace pracující 
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v intencích a pod vlivem západního smýšlení a jejich zpravodajských sloţek, 

ţe jde o orgány cizí moci, které pouţívají u cizí zpravodajské sluţby plné 

důvěry a pracují pro ně zpravodajsky. To podle výpovědi Vratislava 

Polesného muselo být Vlastě Charvátové dobře známo, protoţe se s jednou 

touto osobou setkala ve svém bytě a tuto osobu jménem Honza, Vlasta 

Charvátová označila jako osobu CIC. Ostatně původní doznání obţalované 

Charvátové u Státní bezpečnosti, je potvrzeno nejenom Vratislavem 

Polesným, ale i výpověďmi obţalovaných Josefa Charváta, Lubomíra 

Vojtěcha, Emila Fořta a dalším, kterým StB neměla důvod nevěřit, protoţe 

jejich výpovědi ohledně obţalované Vlasty Charvátové byly zcela jasné 

a určité, navzájem se doplňovaly a logicky na sebe navazovaly. 

 Na základě shora uvedených skutkových okolností měl tudíţ soud 

za zjištěné a prokázané, ţe obţalovaná Vlasta Charvátová v době od počátku 

května 1949 aţ do svého zatčení v Praze konspirovala s jinými osobami 

k pokusu o zničení lidově demokratického zřízení republiky zaručeného 

ústavou a násilného znemoţnění ústavní činnosti vlády, a to za okolností 

zvláště přitěţujících, které shledal soud právě v tom, ţe činnost obţalované, 

která chtěla učinit státní převrat, se jevila jasně v účasti na přepadu 

litoměřické věznice, kde měli být osvobozeni političtí vězni, při čemţ 

obţalovaná pouţila proti dozorcům střelnou zbraň, jednak ţe v 1949  

i později v Praze byla ve styku s agenty CIC, aby vyzvídala státní tajemství 

s úmyslem vyzradit jej cizí moci, neboť jí zřejmě byly známy úkoly a cíle 

těchto agentů pracujících pro cizí zpravodajskou sluţbu. 

 Z důvodů výše jmenovaných soud shledal  v jejím jednání všechny 

skutkové i právní znaky, jednak zločinu velezrady podle § 1 odst. 2 a odst. 3 

lit. e z. č. 231/48 Sb., jednak zločinu vyzvědačství podle § 5 odst. 1 z . č. 
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231/48 Sb., jednak pokusu zločinu vraţdy podle § 8 a 134 tr. z. a to jednak 

po stránce objektivní, tak i po stránce subjektivní.  

 Je sice pravda, ţe soudní znalci a lékaři pokud jde o čin obţalované 

Vlasty Charvátové uvedli, ţe v Litoměřicích nechtěla dozorci ublíţit, natoţ 

jej usmrtit, ve svém znaleckém posudku dospěli k přesvědčení,  

ţe obţalovaná Vlasta Charvátová spáchala tento skutek za střídavého 

pominutí smyslů, takţe byl důvod § 2 lit. b/tr. a skutek jí podle přesvědčení 

lékařů nebylo moţné přičítat. Vzhledem však k tomu, ţe z anamnézy  

a výsledků vyšetření obţalované dospěli lékaři k tomu, ţe obţalovaná byla 

následkem těţkých povahových úchylek slabého rozumu ve smyslu § 46 lit  

a tr. z. a vzhledem k tomu,  jak obţalovaná ve svém původním doznání  

u Státní bezpečnosti celý případ střelby dozorce vylíčila, nemohl soud opět 

dospět k závěru i přes výše uvedený lékařský posudek,  ţe pokus vraţdy 

obţalovaná spáchala ve střídavém pominutí smyslů. Důvod vylučující 

trestnost podle § 2 lit. a ţ c / tr. z. předpokládá vţdy patologický duševní 

stav pachatele, ať jiţ trvalý nebo pouze dočasný přechodný, za něhoţ 

pachatel, při zrušeném nebo zakaleném vědomí, nepostřehuje buď vůbec 

ţádné, nebo alespoň úplně a správně skutkové okolnosti, za kterých jedná, 

a není tedy schopen utvořit si správné představy o tom, k jakým účinkům 

vede jeho jednání. U obţalované Vlasty Charvátové nešlo o takovéto 

zakalené vědomí, kdy by nebyla schopna utvořit si správné představy 

o výsledku svého jednání, coţ vyplynulo jasně z jejího původního doznání, 

kde naprosto přesně popisuje celý skutkový děj, i kdyţ bylo nutné přiznat,  

ţe při svém jednání byla rozčilena. Proto soud v tomto směru odmítl 

přihlédnout k polehčujícím okolnostem, co se týče obţalování v pokusu  

o vraţdu.  
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 Z tohoto důvodu byla tedy obţalovaná Vlasta Charvátová uznána 

vinnou shora uvedenými trestnými činy. 

 

4.1.7 Amnestie 

 Vlasta Charvátová tedy byla odsouzena rozsudkem bývalého státního 

soudu v Praze ze dne 22. 8. 1948 pro trestný čin podle paragrafu 1/2,3 zák. 

č.231/48 Sb
32

.na doţivotí.  

Amnestií z roku 1953 jí byl trest změněn na dvacet pět roků odnětí svobody. 

Milostí z 2. 9. 1963 jí byl trest sníţen na dvacet roků odnětí svobody. Brány 

vězení opustila 18.12.1963. Těmto skutečnostem však předcházely 

následující události.  

 V červnu 1956 napsalo dvanáct politických vězeňkyň dopisy, které 

byly adresovány generálnímu tajemníkovi OSN Dagu Hammarskjöldovi, 

který měl v plánu navštívit Československo. O tomto plánu se dozvěděly 

z denního tisku, konkrétně z Rudého práva a nechtěly uţ dál nečinně 

přihlíţet tomu, jak jejich ţivoty drţí v rukou někdo jiný, někdo, koho svou 

intelektuální úrovní dalece převyšují. Mezi těmito ţenami byla i Vlasta 

Charvátová. Dopisy byly psány v českém jazyce a ke kaţdému byl přiloţen 

překlad v anglickém, německém či francouzském jazyce, který si ţeny 

navzájem pořídily.
33

 Tyto dopisy samozřejmě nezůstaly bez odezvy. Cenzoři 

dopisy prohlédli a reakce přišla téměř okamţitě. Dozorci provedli prohlídku 

                                           

32
 Výňatek ze zákona č. 231/48 Sb.  

33
 BURSÍK, Tomáš: Ztratily jsme mnoho času... Ale ne sebe! Str. 46 - 47 
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cel a všech dvanáct ţen bylo odvezeno k výslechu na StB, kde tvrdily, 

 ţe dopisy napsaly kaţdá za sebe, ţe nebyly domluvené. V průběhu července 

byly vyslýchány ještě několikrát. Vyšetřovatelé se jich ptali na podmínky  

ve vězení, na kruté vyšetřovací metody, coţ však vyšetřovatelé ve svých 

výpovědích popřeli. Následovaly tedy přísné kázeňské tresty, mezi které 

patřilo i odejmutí výhod na tři měsíce včetně novin na dobu tří měsíců.  

 Dalším postihem bylo umístění autorek těchto stíţností na dobu dvou 

let na samotku nebo do společnosti kriminálních vězeňkyň 

ve věznici č.2 v Praze na Pankráci, a to vše bez moţnosti přijmout balíček 

z domova nebo odeslat domů dopis. Podle Tomáše Bursíka
34

 můţeme tyto 

dopisy povaţovat za jeden z vrcholných projevů protestu proti zlu 

komunistického reţimu a spojení se pro společnou věc bez ohledu na vlastní 

oběti, protoţe tyto ţeny pochopily, jak je důleţité jakékoli vyjádření odporu 

pro vlastní bytí neţ vyjádření souhlasu. Dále pochopily, ţe jakákoli forma 

protestu proti pokořování má smysl v jakékoli ţivotní situaci.  

 Na základě dopisu, který Vlasta Charvátová spolu s dalšími 

vězeňkyněmi napsala, jí bylo dne 12. 11. 1963 uděleno podmíněné 

propuštění a brány věznice opustila 18. 12. 1963.  

 Na webových stránkách
35

 je zachycen rozhovor s paní Drahomírou 

Stuchlíkovou, která se s Vlastou Charvátovou setkala při převozu  

do litoměřické věznice a na Vlastu Charvátovou vzpomíná takto: „ Po soudu 

                                           

34
 BURSÍK, Tomáš: Ztratily jsme mnoho času...Ale ne sebe! Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 

komunismu PČR. Praha 2006. 

35
 http://www.politictivezni.cz 
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jsem jela do Litoměřic, kde jsem byla devět měsíců. V Litoměřicích jsme si 

taky užily, protože jsme tam jely se strachem. S náma jela Vlasta 

Charvátová, která v Litoměřicích s nějakou partou postřelila jednoho 

čůzáka
36

. Chtěli tam osvobodit nějaký politický vězně. Vlasta zůstala  

na vrátnici, a najednou tam přišel ten člověk a ona po něm střelila. Naštěstí 

ho střelila do ramene. Vlasta se mu šla nakonec omluvit. Byl to jinak slušnej 

člověk a odpustil jí to. Dávali nám tam různý práce, ale byly víceméně 

neúspěšný. Dali nám třeba drát peří. Holky by se do toho hned pustily, ale já 

jsem jim říkala: „Holky, vy jste se zbláznily, ne? V životě jsem nikdy 

neviděla, jak se dere peří." Tak toho všechny nechaly, a pokud drhly, tak si 

udělaly labutěnky na bačkory, vycpaly si polštářky a podobně.“
37

 

  

                                           

36
 Čůzák – ve slangu vězňů znamená dozorce 

37
 http://www.politictivezni.cz/rozhovor-s-drahomirou-stuchlikovou.html (31.5.2012) 

http://www.politictivezni.cz/rozhovor-s-drahomirou-stuchlikovou.html
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4.2 Politický proces s Ing. Josefem Charvátem 

4.2.1 Trestná činnost Josefa Charváta 

 Josef Charvát se dopustil stejných trestných činů jako jeho manţelka 

Vlasta s tím rozdílem, ţe v Litoměřicích při přepadení věznice během 

přestřelky nikoho ze stráţných nezasáhl, ačkoli svou zbraň rovněţ pouţil.  

 Koncem dubna 1949 vyšly na povrch informace o připravovaném 

státním převratu, který byl připravován na  2.5.1949 a později 17.5.1949 

v ranních hodinách.  

 Dne 21.6.1949 bylo uvaleno trestní oznámení ve smyslu zákona číslo 

231/48 Sb. na Vlastu Charvátovou, rozenou Karešovou, narozenou 

19.10.1925 v Praze, přísl. do Prahy, vdanou, české národnosti, 

československé státní příslušnosti, v domácnosti, bez vyznání, dcerou 

Arnošta a Marie, rozené Fačkové. Bytem Praha XIX, Fochova 4. Ve vazbě 

od 17.5.1949.  

 Dále na jejího manţela Josefa Charváta, narozeného 28.10.1923 

 v Praze, přísl. do Prahy, české národnosti, československé státní 

příslušnosti, ţenatý, technický úředník, vyznání římskokatolického, synem 

Josefa a Kamily, rozené Innermannové, bytem Praha XIX, Fochova 4.  

Ve vazbě také od 17.5.1949.  

 Manţele Charvátovi a dalších 81 osob, dle Státní prokuratury v Praze, 

zaloţili ilegální organizaci, jejímţ účelem bylo násilím změnit státní zřízení, 

vládu a další vymoţenosti lidově – demokratické republiky. Dále chtěli 

perzekuovat a popravit vládní činitele. K tomuto účelu hromadili zbraně 

a spolu s armádou připravovali státní převrat. 
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4.2.2 Obžaloba Josefa Charváta 

 Podle spisu
38

 v únoru 1949 navázal Josef Charvát
 
přímý styk s agenty 

Janem a Karlem Maříkem a Jiřím Čihákem, poskytoval jim přístřeší 

při jejich občasných návratech do Prahy, také poskytl přístřeší Antonínu 

Takáčovi a jeho milence, o kterých věděl, ţe odcházejí do ciziny, aby se tam 

spolčili s emigrací. Koncem dubna 1948 se seznámil s Vratislavem 

Polesným, o němţ věděl, ţe uprchl z věznice, ubytoval ho u sebe a spolu  

s ním se svou manţelkou Vlastou Charvátovou, Lubomírem Vojtěchem, 

Emanuelem Čančíkem a dalšími osobami aktivně připravoval přepadení 

litoměřické věznice.  Při které vystřelil z pistole na dozorce a účastnil se 

velkého mnoţství schůzek vedoucí této skupiny, propůjčil svůj byt, byl 

původně určen k organizování schůzek celé supiny a měl fungovat jako řidič 

pásového vozidla k dobytí vojenské věznice, později se měl účastnit 

povstání jako člen skupiny. Poté byl zatčen. Pokusil se tedy jednak násilím 

zničit demokratické zřízení republiky zaručené ústavou a znemoţnit ústavní 

činnost jejího prezidenta a vlády. Tento čin byl spáchán za zvláště 

přitěţujících okolností, jednak úmyslným opatřením prostředků pomáhal  

k spáchání zloč. § 2, zák. č. 231/48 Sb. Měl v úmyslu zavraţdit člověka, 

coţ se mu nepodařilo jen shodou dalších náhod.  

 Čímž spáchal zločin velezrady podle § 1:1 zák. č.213/48 Sb.  

 

                                           

38
 f. Vyšetřovací spisy Správy vyšetřování StB (centrála), sign. V-6381/MV 
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4.2.3 Vynesení rozsudku nad Josefem Charvátem 

 Hlavní přelíčení se skupinou, do které byl zařazen i Josef Charvát, 

proběhlo ve dnech 19., 20. a 22. srpna 1949 a vyneslo celkem dva tresty 

smrti, jeden z nich právě pro Josefa Charváta a druhý pro Vratislava 

Polesného. Vlasta Charvátová byla ve stejném procesu odsouzena  

k doţivotnímu trestu. U všech těchto obţalovaných soud vyslovil také 

pozbytí čestných práv občanských a konfiskaci celého jmění, coţ byl 

standardní krok komunistické justice v takovýchto případech. 

 Podle spisu
39

 státní soud v Praze odd. 1 uznal po hlavním přelíčení 

provedeném ve dnech 19. aţ 22. srpna 1949 a dne 22. srpna skončeném, 

takto právem:  

Josef Charvát je vinen, 

ţe v době od počátku května 1949 do poloviny května 1949 v Praze spolčil 

se s jinými osobami k pokusu o zničení lidově demokratického zřízení 

republiky, zaručeného ústavou a násilného znemoţnění ústavní činnosti 

vlády, k čemuţ byly hromaděny zbraně. V březnu 1949 v Praze  

spolčil se s cizími činiteli za účelem vyzvídání státního tajemství v úmyslu 

vyzradit jej cizí moci a konečně dne 12. května 1949 v Litoměřicích 

napomáhal ke zločinu Vlasty Charvátové – viz výše. Těmito skutky tedy 

spáchal následující trestné činy:  

 

 

                                           

39
 f. Vyšetřovací spisy Správy vyšetřování StB (centrála), sign. V-6381/MV 
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zločin velezrady podle § 1 odst.2 a odst. 3 lit z.č. 231/48 Sb. 

a 

zločin vyzvědačství podle § 5 odst. 1 z.č. 231/48 Sb 

a 

spoluvinu na pokusu zločinu vraždy podle §5,8 a 134 tr. z. 

 Josef Charvát byl podle § 1 odst. 3 z.č. 231/48 Sb. Se zřetelem  

na ustanovení § 34 tr.z. odsouzen  k trestu smrti. Dále mu byl 

zkonfiskován majetek v plné výši. A stejně jako jeho manţelka Vlasta 

Charvátová pozbyl čestných občanských práv.  

 Trest smrti byl na Charvátovi vykonán dne 5. listopadu 1949. 

Byl popraven v pankrácké věznici spolu s Vratislavem Polesným, 

Vratislavem Jandou
40

, Emanuelem Čančíkem, Květoslavem Prokešem, 

Jaroslavem Borkovcem
41

. Trest byl vykonán v brzkých ranních hodinách 

(poprava začala v 5 hodin ráno). Jednalo se tak o první hromadnou justiční 

vraţdu nového totalitního reţimu a tím se předznamenalo i to, jak se bude 

vyvíjet proces s doktorkou Miladou Horákovou.   

                                           

40
 Vratislav Janda byl  zatčen 16.5.1949, obviněn byl z připravovaného puče, který měl vypuknout v noci 

ze 16. na 17. května, jak udávala obţaloba. V očích komunistických vyšetřovatelů se jednalo o 

rafinované spiknutí, jehoţ realizace byla na spadnutí. Tomu odpovídala i výše zatčených a přísnost 

vynesených trestů. Vratislav Janda byl dne 30. 7. 1949 smíšeným senátem Státního soudu v Praze, 

kterému předsedal pplk. Jiří Štella a státním prokurátorem byl určen pplk. Dr. Vieska, odsouzen za 

údajný zločin velezrady k trestu smrti. Stejné rozsudky si vyslechli i Květoslav Prokeš a Jaroslav 

Borkovec.  

41
 V příloze č.5 je uvedeno usnesení Státního soudu v Praze o pořadí poprav (zdroj: NA)  
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 Tehdejší tisk se celému případu věnoval jen okrajově. Rudé právo 

informovalo článkem na straně 5 ze dne 5.11. 1949 o tom, ţe Nejvyšší soud 

v Brně zamítl odvolání Květoslava Prokeše, Josefa Borkovce, Eduarda 

Čančíka, Vratislava Polesného a Josefa Charváta, odsouzených rozsudkem 

Státního soudu v Praze z 30.7. a 16.8. a 22.8.1949 pro těţké zločiny podle 

zákona na ochranu lidově demokratické republiky a pro těţké zločiny rázu 

kriminálního k trestu smrti. A tento trest byl dne 5.11. 1949 v pět hodin ráno 

vykonán. 
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4.3 Shrnutí celého procesu dané skupiny obžalovaných 

 Po zhodnocení trestné činnosti jednotlivých výše uvedených 

obţalovaných došel soud k závěru, ţe skupina, jejímţ vedoucím byl 

obţalovaný Vratislav Polesný se jako jedna z posledních, které se měly 

účastnit zamýšleného zvratu státoprávních poměrů v noci ze dne 16. května 

1949 na 17. května 1949, začala organizovat po útěku obţalovaného 

Vratislava Polesného a jeho spoluvězňů z litoměřické věznice. V bytě 

manţelů Charvátových byly pořádány v posledních dnech plánovaného 

převratu četné schůzky, kterých se účastnili i vedoucí dalších ilegálních 

organizací, a to Emanuel Čančík a Karel Sladký. Skupina obţalovaného 

Vratislava Polesného se měla účastnit obsazování VTÚ v Praze 

a po zmocnění se tohoto objektu měla pouţít obrněného polopásového 

vozidla k dobytí vojenské věznice v Praze. Skupina byla také dobře zbrojena 

střelnými zbraněmi a dokonce měla i třaskaviny.  

 Shrnutí celého procesu je dosti propagandistické, záměrně zde uvádím 

citaci závěru spisu
42

 „Závěrem je nutné podotknout, že nelze tvrdit, 

 že plánovaný puč z hlediska spiklenců měl naději na úspěšné provedení  

a zakončení. Tento puč, pokud jde o jeho konečný cíl, tím je uskutečnění 

násilné likvidace lidově demokratického zřízení v republice, byl prakticky 

neproveditelný, protože postrádal oporu v masách československého 

obyvatelstva. Ovšem vzhledem k počtu organizovaných osob, šlo celkem  

o čtyři početné skupiny, a vzhledem k plánovanému použití zbraní 

jakéhokoliv započetí násilných akcí, museli s sebou bezpodmínečně přinést  

i boje mezi spiklenci a obránci lidově demokratického státního zřízení. 

                                           

42
 f. Vyšetřovací spisy Správy vyšetřování StB (centrála), sign. V-6381/MV 
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 Tyto boje by si bezpodmínečně vyžádaly lidské oběti na obou stranách  

a způsobily by velmi značné hmotné škody. Je tedy jisté, že nejvážnější 

nebezpečí spočívalo v porušení vnitřní bezpečnosti státu vzhledem k jeho 

vývoji k socialismu a v otřesné zahraničně politické pozice státu. Jakýkoliv 

pokus o převrat v republice sloužil jako záminka k rozpoutání štvavé 

kampaně imperialistů proti republice a proti jejímu lidově demokratickému 

zřízení a škody, které by vznikly uvnitř státu, ale i vně, by byly nedozírné.  

Akce, vedená Polesným a jeho společníky, byla akcí celé skupiny, která byla 

ze všech likvidovaných protistátních skupin nejnebezpečnější, protože byla 

likvidována těsně před zahájením akce a navíc na místě činu. Z těchto 

hledisek je nutné pohlížet z přesvědčení soudu na trestnou činnost shora 

uvedených obžalovaných.“  

Trest byl vyměřen pro Vlastu Charvátovou takto:  

u Vlasty Charvátové podle § 1odst. 3 z.č. 231/48 Sb. s pouţitím ustanovení 

§ 113 z.č. 319/48 Sb. a se zřetelem na ustanovení § 34 tr.z.  

 Při vyměřování trestu u obţalované Vlasty Charvátové a Lubomíra 

Vojtěcha bylo pouţito ustanovení § 113 z.č. 319/48 Sb., vzhledem k  tomu, 

ţe soud shledal u těchto obţalovaných polehčující okolnosti tak závaţné, 

ţe by trest smrti uvedený v zákoně, byl nepřiměřeně přísný. U těchto obou 

obţalovaných totiţ přitěţovalo jednak značné nebezpečí, které z jejich 

trestné činnosti hrozilo klidnému vývoji republiky, jednak u obţalované 

Charvátové i spáchání několika trestných činů různých druhů, polehčovalo 

pak u obou obţalovaných jednak jejich původní plné doznání, 

tak u Charvátové její bezúhonný ţivot před spácháním trestných činů,  

ale i dle vyšetřovacího spisu mdlý rozum ve smyslu ustanovení § 46 lit.  

a trestního zákona, k čemuţ soud zvláště přihlíţel. Soudní znalci i lékaři 
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totiţ u obţalované dospěli k názoru, ţe je následkem těţkých povahových 

úchylek slabého rozumu.  

 Proto soud zhodnotil shora výše uvedené polehčující okolnosti 

 a dospěl k přesvědčení, ţe u obou jmenovaných jsou důvody k pouţití 

ustanovení § 113 z.č. 319/48 Sb., proto také zákonem stanovený trest smrti 

za trestnou činnost těchto osob změnil za pouţití výše citovaného zákonného 

ustanovení v trest těţkého ţaláře na doţivotí.   
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5 ZÁVĚR 

 Politické procesy, které probíhaly v letech 1948 – 1954 jsou 

zjednodušeně označovány jako procesy padesátých let, tvořily jeden 

z nástrojů represálií a persekucí v tehdejší společnosti. Procesy tvořily 

nedílnou součást totalitního reţimu po celou dobu jeho trvání, ale jiţ nikdy 

nedosáhly takové formy jako v letech padesátých. Tehdejší procesy 

probíhaly často jako loutkové procesy, které bývají označovány i pojmem 

justiční divadlo. Politické kroky ze strany tehdejších státních orgánů slouţily 

ke konsolidaci nových poměrů a měly znemoţnit nebo odstranit jakýkoli 

odpor ze strany skutečných či domnělých nepřátel.  

 Politickými procesy jsou míněny zejména případy soudní perzekuce 

politické povahy, tedy případy skutečné, vyprovokované či vykonstruované 

trestné činnosti politického charakteru, ale také procesy politicky 

motivované, kdy byla daná trestná činnost účelově vykládána jako činnost 

protistátní. Skupina ZVON, ve které figurují manţelé Charvátovi, 

 se protistátní činnosti dopustila, avšak není moţné s určitostí říci, 

 ţe všechny uvedené skutečnosti ve vyšetřovacích spisech, jsou pravdivé. 

Povaha a trvání politických procesů představovaly výsledek vlivu 

mezinárodních a vnitrostátních orgánů. Z domácích faktorů sehrála velkou 

roli ztráta nezávislosti a především nestrannosti justičních orgánů, 

kdy o vině a trestu odsouzených rozhodovaly mimosoudní orgány. Soudní 

moc se částečně přesunula do rukou nekvalifikovaných soudců, 

kdy nezáleţelo na vzdělání, ale na kádrovém profilu. Jednalo se buď  

o lidové soudce, nebo o členy komisí, které rozhodovaly o přesunech 

do pracovních táborů. Novým poměrům však neodpovídala dosavadní 

právní úprava, proto byly přijaty zcela nové předpisy. Nejdůleţitější roli 

z hlediska politických procesů získaly trestněprávní předpisy upravující 
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postavení bezpečnostních sloţek a justice. Stěţejním se stal zákon 

 č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, který nahradil 

prvorepublikový zákon č. 50/1923 Sb. a který vymezil obsah skutkových 

podstat politických deliktů.  

 V další části práce jsem se zabývala   důvody, proč se ţeny dostávaly 

do vězení, dále hygienickými, sociálními a pracovními podmínkami, 

 ale i tím, k jakým trestům se uchylovaly represivní vězeňské orgány 

 při neuposlechnutí rozkazu nebo při nespolupracování s vyšetřovateli 

během vyšetřování. Nejčastěji jsem se zde opírala o publikaci Tomáše 

Bursíka. 
43

 Subjektivní náhled můţeme spatřovat v osobní výpovědi Vlasty 

Charvátové, ale i dalších jejích spoluvězeňkyních.  

 Druhá část práce je věnována ţivotopisům manţelů Charvátových, 

jejich občanskému a rodinnému ţivotu před vstupem do organizace ZVON. 

V další části této práci je popsaný jiţ samotný proces s aktéry odbojové 

organizace ZVON. V obsahu práce jsou zmíněny osoby, které jsou pro celý 

proces klíčové, avšak já jsem se zabývala především činností Vlasty a Josefa 

Charvátových, kde jsem blíţe rozebrala jejich trestnou činnost a soudní 

proces, od obvinění aţ po vynesení rozsudku nad oběma manţeli. Celý 

soudní proces byl médii přehlíţen aţ na drobnou zmínku o popravách členů 

skupiny ZVON v denním tisku Rudého práva z roku 1949.  

 Stěţejním materiálem pro zpracování daného tématu byly Vyšetřovací 

spisy Správy vyšetřování StB, avšak je nutné se na tyto prameny dívat 

                                           

43
 BURSÍK, Tomáš: Ztratily jsme mnoho času...Ale ne sebe! Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 

komunismu PČR. Praha 2006. 
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kriticky, protoţe údaje ve spisech obsaţené mohly být ovlivňovány 

politickým záměrem nebo dokonce vynucováním přiznání obţalované osoby 

fyzickým násilím. Dostupnost archivních pramenů byla omezena 

v současnosti probíhající digitalizací, coţ mi zkomplikovalo práci, 

 ale na druhou stranu nově digitalizované materiály budou v budoucnu lépe 

dostupné široké veřejnosti, coţ můţe přispět k zvýšení zájmu o tuto 

problematiku. Politické procesy představují i dnes stále ţivé téma, s nímţ se 

naše společnost nedokázala řádně vypořádat ani po téměř dvaceti pěti letech 

po pádu komunistického reţimu a právě proto je třeba o justičních zločinech 

neustále informovat a připomínat tak společnosti všechny nezákonnosti 

a zvěrstva komunistického reţimu.  

 Mým původním záměrem bylo zmapovat nejen ţivot a činnost Vlasty 

Charvátové před politickým procesem a v jeho průběhu, ale také 

po propuštění z vězení na základě amnestie z roku 1963. Bohuţel v ţádných 

dostupných zdrojích jsem nenalezla informace o jejím ţivotě po propuštění 

z vězení.  

 Věřím, ţe danou problematiku se mi s ohledem na dostupnost zdrojů 

podařilo adekvátně zpracovat a zdokumentovat nepříliš známý proces 

skupiny ZVON a osudy jedné rodiny, která se do akce této odbojové skupiny 

zapojila.  
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Anotace 

 

 Práce je zaměřena na případ Vlasty Charvátové, jejího manţela Josefa 

Charváta a jejich odbojářskou činnost ve skupině ZVON na konci 

čtyřicátých let minulého století. V práci jsou definovány politické procesy, 

popsány příčiny jejich vzniku, hlavní vlny, cíle a počty obětí.  

Není opomenuta ani trestněprávní úprava. Součástí práce je popis celého 

případu ilegální organizace ZVON, včetně autentické výpovědi Vlasty 

Charvátové, která v ní popisuje brutální metody vyšetřovacích orgánů. 

Nechybí zde kritika pouţitých pramenů, ani výklad dobových zákonů.  

 

Klíčová slova 

Politické procesy, persekuce, státní bezpečnost, komunistický reţim, 

odbojová organizace, československý odboj, 1949 
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Summary 

 

 Bachelor's thesis deals with political case of Vlasta Charvatová, case 

of her husband Josef Charvát and their activity in resistance group called 

ZVON in late forties. Thesis defines political cases, analyses the causes of 

their existence, it identifies main time periods, purpose and number of 

casualties. Former law codex is analysed and explained. Thesis contains 

analysis of case with resistance group ZVON including authentic statement 

of Vlasta Charvátová where she describes brutal interrogation methods of 

official investigating authorities. Thesis criticises availability of the literary 

sources or law explanations. 

 

Keywords 

Political processes, persecution, Communist regime, police, resistance 

organization, the Czechoslovak resistance, 1949  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Výňatky ze zákona 231/1948 Sb., na ochranu lidově  

    demokratické republiky 

 

231/1948 Sb. 

ZÁKON 

ze dne 6. října 1948 

na ochranu lidově demokratické republiky. 

Národní shromáţdění republiky Československé usneslo se na tomto 

zákoně: 

HLAVA I. 

Trestné činy proti státu 

§ 1 Velezrada  

 (1) Kdo se pokusí:  

a) zničit samostatnost nebo ústavní jednotnost republiky,  

b) odtrhnout od republiky část jejího území,  

c) zničit nebo rozvrátit lidově demokratické zřízení nebo společenskou 

nebo hospodářskou soustavu republiky, zaručené ústavou, 

  nebo  
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d) násilím znemoţnit ústavní činnost presidenta republiky nebo jeho 

náměstka, zákonodárného sboru nebo vlády (sboru pověřenců), bude 

potrestán pro zločin těţkým ţalářem od deseti do pětadvaceti let, nebo 

na doţivotí.  

 (2) Stejně bude potrestán, kdo se k činu uvedenému v odstavci 1 s někým 

spolčí nebo vejde v přímý nebo nepřímý styk s cizí mocí nebo s cizími 

činiteli.  

 (3) Smrtí bude vinník potrestán:  

a) dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1 nebo 2 za branné 

pohotovosti státu nebo v době ozbrojeného napadení republiky,  

b) byly-li takovým činem zvláštní měrou ohroţeny samostatnost, 

ústavní jednotnost nebo územní celistvost republiky, její lidově 

demokratické zřízení, společenská nebo hospodářská soustava, 

zaručené ústavou, nebo byla-li znemoţněna ústavní činnost presidenta 

republiky nebo jeho náměstka, zákonodárného sboru nebo vlády 

(sboru pověřenců),  

c) bylo-li k takovému činu uţito branné moci nebo ozbrojeného nebo 

na vojenský způsob organisovaného sboru nebo byly-li k takovému 

činu sbírány nebo organisovány branné nebo pomocné síly nebo 

hromaděny zbraně nebo střelivo,  

d) byl-li při takovém činu kladen násilný odpor branné moci nebo 

ozbrojenému sboru, nebo  

e) je-li tu jiná zvláště přitěţující okolnost. § 2  
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Sdruţování proti státu  

 (1) Kdo se s někým spolčí v úmyslu podvraceti samostatnost, ústavní 

jednotnost nebo územní celistvost republiky anebo její lidově demokratické 

zřízení, její společenskou nebo hospodářskou soustavu anebo její národní 

povahu, zaručené ústavou, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od tří 

měsíců do tří let.  

 (2) Kdo se dopustí činu uvedeného v odstavci 1 za branné pohotovosti státu 

nebo v době ozbrojeného napadení republiky, bude potrestán pro zločin 

těţkým ţalářem od jednoho roku do pěti let.  

 (3) Kdo zaloţí organisaci v úmyslu podvraceti samostatnost, ústavní 

jednotnost nebo územní celistvost republiky anebo její lidově demokratické 

zřízení, její společenskou nebo hospodářskou soustavu nebo její národní 

povahu, zaručené ústavou, nebo kdo k takové organisaci přistoupí nebo se 

účastní její činnosti anebo ji neb její členy podporuje v podvratných 

snahách, bude potrestán pro zločin těţkým ţalářem od jednoho roku do pěti 

let, a je-li tu zvláště přitěţující okolnost, od pěti do deseti let.  

§ 3 Pobuřování proti republice  

 (1) Kdo veřejně nebo před více lidmi nebo více lidí pobuřuje proti 

republice, proti její samostatnosti, ústavní jednotnosti, její územní celistvosti 

nebo proti jejímu lidově demokratickému zřízení, její společenské nebo 

hospodářské soustavě nebo její národní povaze, zaručeným ústavou, bude 

potrestán pro přečin tuhým vězením od tří měsíců do tří let.  

 (2) Stejně bude potrestán, kdo úmyslně nebo z hrubé nedbalosti umoţňuje 

nebo usnadňuje šíření pobuřujícího projevu uvedeného v odstavci 1.  
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 (3) Kdo se dopustí činu uvedeného v odstavci 1 nebo úmyslně činu 

uvedeného v odstavci 2 za branné pohotovosti státu nebo v době 

ozbrojeného napadení republiky, bude potrestán pro zločin těţkým ţalářem 

od jednoho roku do pěti let.  

§ 4 Hanobení republiky  

 (1) Kdo hanobí republiku, kdo potupí jméno nebo symbol republiky, 

zejména její znak, vlajku, barvy nebo státní hymnu, nebo  kdo zničí, poškodí 

nebo odstraní symbol republiky, zejména její znak, vlajku nebo barvy, nebo 

vypodobení presidenta republiky nebo jeho náměstka v úmyslu projevit 

opovrţení republice nebo nepřátelské smýšlení o ní,  bude potrestán pro 

přestupek vězením od osmi dnů do šesti měsíců.  

 (2) Kdo veřejně nebo před více lidmi se dopustí činu uvedeného v odstavci 

1, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od tří měsíců do dvou let.  

 

 

HLAVA II. 

Trestné činy proti vnější bezpečnosti státu 

§ 5 Vyzvědačství   

(1) Kdo vyzvídá státní tajemství v úmyslu vyzraditi jej cizí moci, nebo kdo 

je cizí moci přímo nebo nepřímo vyzradí, nebo kdo se k takovému činu s 

někým spolčí nebo vejde v přímý nebo nepřímý styk s cizí mocí nebo s 

cizími činiteli, nebo kdo vejde ve styk s organisací, jejímţ účelem je 
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vyzvídati státní tajemství, v úmyslu její snahy podporovati, bude potrestán 

pro zločin těţkým ţalářem od deseti do pětadvaceti let nebo na doţivotí.  

 (2) Smrtí bude vinník potrestán:  

a) dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1 za branné pohotovosti 

státu nebo v době ozbrojeného napadení republiky,  

b) dopustí-li se takového činu, ač mu povinnost uchovávati státní 

tajemství byla výslovně uloţena,  

c) dopustí-li se takového činu jako člen organisace, jejímţ účelem je 

vyzvídati státní tajemství,  

d) týká-li se takový čin státního tajemství zvlášť důleţitého,  

e) dopustí-li se takového činu po výdělečném způsobu nebo páchal-li 

takový čin po delší dobu nebo ve značném rozsahu nebo způsobem 

zvlášť nebezpečným, nebo  

f) je-li tu jiná zvláště přitěţující okolnost.  

 (3) Státním tajemstvím se rozumí skutečnost, opatření nebo předmět, jeţ 

vláda tají v důleţitém zájmu republiky, zejména v zájmu politickém, 

vojenském nebo hospodářském, nebo jeţ v takovém zájmu mají zůstati 

utajeny před cizí mocí nebo před cizími činiteli.  

§ 6 Vyzvědačství proti spojenci  

 Kdo poškodí republiku tím, ţe se dopustí vyzvědačství (§ 5) proti spojenci, 

bude potrestán pro zločin tresty stanovenými v § 5 podle rozlišení tam 

uvedeného.  
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HLAVA III. 

Trestné činy proti vnitřní bezpečnosti státu 

§ 23 Ublíţení na cti presidentu republiky  

 (1) Kdo ublíţí na cti presidentu republiky nebo jeho náměstku před více 

lidmi, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od jednoho měsíce do 

jednoho roku.  

(2) Tuhým vězením od tří měsíců do tří let bude vinník potrestán:  

a) dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1 veřejně nebo tváří v tvář 

presidentu republiky (jeho náměstku) nebo  

b) dopustí-li se ho opětovně při různých příleţitostech.  

(3) Důkaz pravdy ani důkaz omluvitelného omylu není přípustný.  

§ 24 Hanobení některých ústavních činitelů 

 Kdo veřejně nebo před více lidmi hanobí zákonodárný sbor nebo jeho 

předsednictvo, výbor nebo komisi nebo vládu (sbor pověřenců) nebo člena 

vlády (sboru pověřenců) pro výkon jeho pravomoci nebo pro jeho činnost v 

ţivotě politickém, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od tří měsíců do 

dvou let. 

§ 29 Nedovolené ozbrojování  

 (1) Kdo bez povolení příslušného úřadu  

a) opatří, přechovává nebo někomu přenechá dělo, kulomet, samopal, 

ruční granát, minomet, plamenomet, bojové plyny nebo látky nebo zbraň 



74 

 

(látku) podobné účinnosti anebo součásti, jichţ je nezbytně zapotřebí 

 k uţití takové zbraně,  

b) hromadí nebo rozděluje ruční nebo střelné zbraně, střelivo, třaskaviny, 

nebo  

c) tvoří ozbrojený nebo na vojenský způsob organisovaný sbor, spolek 

nebo skupinu, anebo je organisuje nebo cvičí vojensky nebo v zacházení 

se zbraní, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od tří měsíců do tří 

let.  

 (2) Kdo se činu uvedeného v odstavci 1 dopustí v úmyslu podporovati 

vzbouření, bude potrestán pro zločin těţkým ţalářem od jednoho roku  

do pěti let.  

 (3) Dopustí-li se vinník činu uvedeného v odstavci 2 za branné 

pohotovosti státu nebo v době ozbrojeného napadení republiky anebo je-li tu 

jiná zvláště přitěţující okolnost, bude potrestán pro zločin těţkým ţalářem 

od pěti do deseti let.  

§ 31 Kdo k ozbrojenému nebo na vojenský způsob organisovanému 

sboru, spolku nebo skupině, utvořeným bez povolení příslušného úřadu, 

přistoupí nebo se jejich činnosti účastní nebo je nebo jejich členy podporuje, 

bude potrestán pro přečin tuhým vězením od tří měsíců do dvou let; věděl-li 

však, ţe účelem některého takového sboru nebo spolku nebo některé 

takovéto skupiny je vzbouření, bude potrestán pro zločin těţkým ţalářem od 

jednoho roku do pěti let. 
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§ 36 Sabotáţ 

(1) Kdo neplní nebo poruší povinnost vyplývající z jeho veřejné funkce, 

úřadu, sluţby, povolání nebo zaměstnání nebo plnění takové povinnosti 

obchází v úmyslu mařiti nebo ztíţiti provádění nebo plnění jednotného 

hospodářského plánu, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, 

 pro zločin těţkým ţalářem od jednoho roku do pěti let.  

 (2) Těţkým ţalářem od pěti do deseti let bude vinník potrestán  

a) dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1 za branné pohotovosti státu 

 nebo v době ozbrojeného napadení republiky,  

b) dopustí-li se takového činu jako člen spolčení k hospodářské sabotáţi,  

c) bylo-li zmařeno nebo ztíţeno provádění nebo plnění jednotného 

hospodářského plánu v podstatném úseku, nebo  

d) je-li tu jiná zvláště přitěţující okolnost.  

§ 37 Kdo neplní nebo poruší povinnost vyplývající z jeho veřejné funkce, 

úřadu, sluţby, povolání nebo zaměstnání v úmyslu ohrozit tím důleţitý 

zájem republiky, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, pro zločin 

těţkým ţalářem od pěti do deseti let.  

§ 38 Ohroţování jednotného hospodářského plánu z nedbalosti  

 Kdo z nedbalosti neplní nebo poruší povinnost vyplývající z jeho 

veřejné funkce, úřadu, sluţby, povolání nebo zaměstnání, ač mohl věděti, ţe 

tím ohroţuje provádění nebo plnění jednotného hospodářského plánu, bude 

potrestán pro přečin tuhým vězením od jednoho měsíce do jednoho roku. 
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HLAVA IV. 

Trestné činy proti mezinárodním vztahům 

§ 39 Prorada  

(1) Kdo ohrozí důleţitý zájem republiky tím, ţe  

a) poruší své povinnosti, které má jako zmocněnec republiky, nebo  

b) zničí, poškodí, neupotřebitelnou učiní, odstraní, utají, poruší nebo 

padělá listinu nebo jiný důkaz o právních poměrech republiky k cizí moci, 

bude potrestán pro zločin těţkým ţalářem od pěti do deseti let, a je-li tu 

zvláště přitěţující okolnost, od deseti do pětadvaceti let.  

 (2) Kdo se dopustí činu uvedeného v odstavci 1 z hrubé nedbalosti, bude 

potrestán pro přečin tuhým vězením od tří měsíců do tří let.  

§ 40 Neoprávněné opuštění území republiky a neuposlechnutí výzvy 

k návratu Československý občan, který v úmyslu poškodit zájem republiky 

opustí neoprávněně území republiky nebo ve stejném úmyslu neuposlechne 

výzvy úřadu, aby se v přiměřené lhůtě, kterou mu úřad určí, na území 

republiky vrátil, bude potrestán pro zločin těţkým ţalářem od jednoho roku 

do pěti let.  

§ 41 Poškozování zájmu republiky v cizině 

(1) Československý občan, který v cizině rozšiřuje nepravdivou zprávu 

 o politických, bezpečnostních, hospodářských, sociálních nebo právních 

poměrech v republice, ačkoliv nemá dostatečných důvodů pokládati ji za 

pravdivou a mohl si uvědomiti, ţe je způsobilá ohroziti zájem republiky, 

bude potrestán pro přečin tuhým vězením od tří měsíců do tří let.  
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(2) Kdo se dopustí činu uvedeného v odstavci 1 v úmyslu poškoditi 

republiku, bude potrestán pro zločin těţkým ţalářem od jednoho roku do 

pěti let.  

§ 42 Hanobení spojeneckého státu  

Kdo veřejně nebo před více lidmi hanobí spojenecký stát, jeho hlavu nebo 

jiného jeho představitele anebo jeho zástupce uznaného vládou republiky, 

potupí jméno nebo symbol spojeneckého státu, zejména jeho znak, vlajku, 

barvy nebo státní hymnu, nebo zničí, poškodí nebo odstraní symbol 

spojeneckého státu, zejména jeho znak, vlajku nebo barvy, nebo vypodobení 

hlavy spojeneckého státu nebo jiného jeho představitele v úmyslu projevit 

opovrţení spojeneckému státu nebo nepřátelské smýšlení o něm, bude 

potrestán pro přečin tuhým vězením od tří měsíců do dvou let. 

 

HLAVA V. 

Ustanovení společná a závěrečná 

§ 48 Konfiskace jmění  

 Odsuzuje-li soud vinníka pro některý zločin uvedený v § 1, 5, 10, 37 a 39, 

vysloví konfiskaci jmění odsouzeného nebo jeho části; totéţ můţe učiniti, 

odsuzuje-li vinníka pro některý jiný čin trestný podle tohoto zákona.  
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Příloha č. 2: Vojenská fotografie Josefa Charváta
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Příloha č. 3: Vazební fotografie Vlasty Charvátové 
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Příloha č. 4: Usnesení soudu Praha o pořadí poprav
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Příloha č. 5: Zpráva Státnímu soudu Praha o provedených popravách 

 


