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Abstrakt  
Společenské uvolnění v Československu ke konci 60. let se projevovalo snad ve 

všech aspektech života. Díky akčnímu programu vznikl mimo jiné i prostor pro 

rozkrývání starých křivd a nepravd, kterých se režim účastnil. Jedním z diskutovaných 

témat byla právě i rehabilitace generála Heliodora Píky.   

Cílem této práce je zasadit do tehdejšího kontextu průběh jeho procesu o zrušení 

rozsudku. O to se syn Heliodora Píky, Milan,  snažil v podstatě od chvíle, kdy jej o to 

otec požádal v Borské věznici v noci 21. června 1949. Hned z rána tohoto dne byl 

bývalý legionář a odbojář Heliodor Píka popraven. Práce se dále dotýká i Píkova osudu 

po roce 1948 a vsazuje jej do dobového kontextu poválečného i v konci šedesátých let, 

zabývá se okrajově i postavami, které Píku dohnaly před soud, ale i jeho obhájcem 

Rastislavem Váhalou.     

V práci jsou využity texty shromážděné Národním archivem, Národní knihovnou 

a doplněné odbornou literaturou.  

 

 

Abstract  
Relief in Czechoslovakia at the end of 1960’s had affected almost everything in 

everyday life of people. Phenomenes or actions, which had seemed to be inappropriate 

or forbidden in sight of regime suddenly, became (at least partly) possible or acceptable.  

Even uncovering the injustice and untruths made by the garniture after the WW2.  This 

was also concerned to trial with gen. Helidor Píka.  
 

The aim of the thesis is puting the process of Píka‘s vindication into historical 

context. There are two main characters who were really eager about the proces – Milan 

Píka, son of the executed general, and Rostislav Váhala, Píka’s advocate. They both 



   

tried hard to reopen the case since Heliodor Píka had been executed on 21st July 1949. 

The paper also deals with the fate od Píka after 1948 and other characters who were 

linked in the trial (in both – either positive, either negative – ways). 

 The sources used are gathered in National archives and scholarly literature. 
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1.  Úvod 

Základní otázkou celé práce věnované mediální reflexi rehabilitace generála 

Heliodora Píky je, zda a popřípadě za jakých okolností bylo možné za minulého režimu 

referovat v médiích o jeho justiční vraždě z konce 40. let. Cílem je ukázat, že takové 

výjimečné okolnosti vznikly během Pražského jara, které vedlo mimo jiné k liberalizaci 

médií. Jejich úloha je v dané epoše klíčová a právě skrze ně práce zároveň reflektuje 

celkové společenské i politické uvolnění. Částečně si klade za cíl dané politické, 

historické a mediální okolnosti popsat. Práce sice sleduje frekvenci textů věnovaných 

Píkově rehabilitaci, ale jejím cílem není vyčerpávajícím způsobem obsáhnout každou 

zmínku.  

 

Bakalářská práce se zabývá analýzou článků věnovaných očistě jména 

výjimečného člověka v období obnovení procesu v letech 1968–1969. Proces generála 

Píky je odstrašujícím příkladem toho, kdy se moci ujme zaslepená skupina lidí ve jménu 

násilně prosazované ideologie. O to neuvěřitelnější jsou pokusy očištění Píkova jména 

v období Pražského jara. Ve chvíli, kdy společnost i média alespoň na několik měsíců 

procitnou, mají snahu vypořádat se s temnou minulostí a ačkoliv času na samotnou 

obhajobu politických vězňů je velmi málo, zvládá se s ní společnost vypořádat nejlépe, 

jak je to možné.  

 

Píkův případ má ovšem přesah i do dnešních dní. Zdůrazňuje rozdíl mezi 

přístupem médií, kdy demagogizovaná propagandistická média slepě škodí nevinným, a 

naopak podtrhuje význam svobody médií, která jsou i přes jakýsi pocit viny schopna 

postavit se na stranu demokracie, nebo o skutečnostech alespoň v rámci možností 

objektivně referovat. Poukazuje na neschopnost ozvat se proti do očí bijícímu bezpráví. 

Podtrhuje jednoduchost, se kterou se dá zmařit lidský život, jen kvůli fanatizmu 

několika málo lidí. 

 

Práce je členěna do pěti kapitol, které na sebe logickou návaznost. První část 

práce je věnována faktografii, bez které by pochopení části mediální nemohlo být úplné. 

V první kapitole se objevují jména a stručné profily nejzásadnějších postav celého 

soudního procesu s generálem Heliodorem Píkou. Kapitola je zásadní pro následnou 

orientaci v celé práci. Další kapitola je věnována samotnému procesu. Ač může být 
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čtenáři znám první proces z roku 1948, nemusí se orientovat v obnoveném procesu 

v roce 1968, jenž je později podrobněji popsán v oddílu Mediální reflexe procesu v roce 

1968. Následující kapitola pak zasazuje oba procesy do historického, politického a 

mediálního kontextu. Má za cíl nastínit okolnosti, za kterých se oba procesy odehrávají, 

proč byl proces obnoven až v po dvaceti letech a proč byl rok 1968 natolik příznivý pro 

samotné referování o procesu. Prakticky zaměřená kapitola s názvem Mediální reflexe 

procesu v roce 1968, která je těžištěm celé práce, pak analyzuje články z daného 

období, komentuje je a zasazuje je právě do kontextu doby. V závěru pak dochází 

k sumarizaci celé práce. 

 

V práci jsem vycházel především z materiálů Národního archivu, které jsem 

kombinoval s odbornou literaturou pojednávající o mediální historii a historických 

událostech let 1948 a 1968. Tento mix pak ještě doplnily biografické knihy o životě 

generála Heliodora Píky a literatura o politických procesech na předělu čtyřicátých a 

padesátých let 20. století.  

 

Od teze se práce odchýlila v oblasti zkoumaných pramenů. Původně vymezená 

pramenná základna by nereflektovala celospolečenské klima, protože se jednalo o 

kulturní a odborná periodika pro specifickou cílovou skupinu recipientů. Mnohem 

relevantnější se ukázala být celoplošná periodika s vyšším zásahem, která se, jak se 

analýzou pramenů ukázalo, tématu také věnovala. Oproti tezi je také proměněno 

předpokládané pořadí kapitol. Do práce jsem nakonec nezařadil medailonek Ludvíka 

Svobody, jenž nebyl pro práci (nikoliv pro samotný proces) natolik významný. 

 

Téma jsem zvolil s ohledem na svůj zájem o moderní a vojenskou historii. Ač je 

generál Píka pravděpodobně nejznámější obětí vojenských čistek z období po únoru 

1948, věnuje se mu jen málo pozornosti. Přitom právě Píkův proces je předvojem 

mnohem zprofanovanějších justičních vražd, ať už hovoříme o Miladě Horákové nebo 

procesu se spikleneckým centrem. I přes to není Píka příliš mediálně exponovanou 

osobou, až na světlé výjimky se o něm příliš nemluví ani na akademické půdě. Proto 

jsem se rozhodl vytvořit práci, která se zabývá procesem s generálem Heliodorem Píkou 

alespoň z mediálního úhlu pohledu.   
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2.  Osoby figurující v Píkově případu 

Pro přehlednost v dalších kapitolách práce připojuji i charakteristiku a stručný 

životopis osob, které v procesu s generálem Heliodorem Píkou figurují. Tomu 

nejzásadnějšímu, popravenému generálu Helidoru Píkovi věnuji rozsah největší. 

Medailonky postav vystupujícím v soudním řízení, popřípadě těm, kteří měli v Píkově 

poválečném životě zásadní význam, jsou o poznání stručnější. Pro komplexnější 

pochopení jejich role v Píkově životě je to ovšem rozsah zcela dostačující. 

	  

 Heliodor Píka 

Narodil se 3. července 1897 ve vesnici Štitína na Opavsku do chudé rodiny.1 

Studoval gymnázium v Opavě a po jeho zavření pracoval nějaký čas jako lékárenský 

praktikant v Novém Bydžově. Dne 14. října 1915 byl odveden jako jednoroční 

dobrovolník.2 Už v červenci 1916 ale přešel na ruskou stranu, kde vstoupil do ruských 

legií a zúčastnil se mimo jiné bitev u Zborova a Bachmače. V září 1917, jako mnoho 

jiných, i on odešel s čs. legiemi do Francie, do města Cognac3. Za statečnost v boji 

získal mnohá francouzská i čs. vyznamenání. V lednu 1919 se vrátil do Československa 

jako poručík francouzských legií.4 

 Téhož roku však Píka opět odjíždí do Francie, tentokrát jako student École 

spéciale militaire v Saint Cyru.5 Po svém návratu v srpnu 1920 působil krátce v Kladně, 

ale následně se stal prvním učitelem „nauky o plynech“ Vojenské akademie 

v Hranicích.6 Jeho další cesty vedly přes 5. oddělení7 hlavního štábu čs. branné moci 

opět do Francie, na Vysokou školu válečnou (École Supérieure de Guerre) v Paříži, kde 

v srpnu 1928 obdržel diplom důstojníka generálního štábu.8 Na základě tohoto se také 

stal pobočníkem náčelníka hlavního štábu, kterým v té době byl generál Jan Syrový.9 

                                                
1 VÁHALA, Rastislav. Smrt generála. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1992. ISBN 8070231246. s. 13 
2 Tamtéž, str. 14. 
3 Vališ, Z.: Generál Heliodor Píka. Praha nedatováno, s. 8. 
4 Tamtéž, s. 9. 
5 Tamtéž. 
6 Tamtéž. 
7 V této době bylo 5. oddělení školské a výcvikové. S poválečným 5. oddělením Bedřicha Reicina mělo 
společný jedině název. 
8 Vališ, Z.: Generál Heliodor Píka, s. 10. 
9 Tamtéž	  
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 V květnu 1932 byl Heliodor Píka jmenován vojenským atašé v Bukurešti, kde 

působil až do roku 1937. 10  Získal zde mnohé užitečné kontakty, dokonce i na 

královskou rodinu, a byl jedním z nejoblíbenějších diplomatů v Rumunsku. V době 

druhé republiky Píka bojoval za udržení suverenity státu všemi dostupnými prostředky. 

Bohužel však neúspěšně. 

 Jen několik dní po okupaci republiky Píka emigroval. Jeho první cesta vedla do 

Paříže a Londýna, kde bylo rozhodnuto o tom, že se stane organizátorem čs. odboje 

v Rumunsku, kde mohl navázat na své dobré kontakty z doby předválečné. Jeho 

významná role spočívala v záchraně čs. emigrantů, které získával i z táborů do 

vznikajících čs. jednotek ve Francii. Dle jeho vlastních slov v Rumunsku tak nepadl do 

rukou Němců jediný Čech. 11  Po nástupu Železné gardy 12  byl Píka i se svými 

spolupracovníky zatčen. Rumunský ministr vnitra sice do několika hodin zajistil jejich 

propuštění, ale pobyt v Rumunsku se stal nebezpečným, a tak 14. října 1940 došlo 

k přesunu generála a spolupracovníků do Istanbulu.13 

 Zde již začíná Píkův kontakt se Sovětským svazem, který se už od roku 1939 

snažil o jeho získání do tajných služeb.14 Až 1. dubna 1941 padlo definitivní rozhodnutí, 

a Píkovi bylo povoleno stát se v Moskvě zástupcem čs. vlády. Čs. exilová vláda 

v Londýně byla však SSSR uznána až po napadení Sovětského svazu nacistickým 

Německem 22. června 1941, dne 2. srpna 1941 pak oficiálně vznikla Československá 

vojenská mise na území SSSR,15 jejímž náčelníkem byl jmenován právě Píka. Jeho 

pozice ovšem nebyla jednoduchá – snažil se zároveň zachovat poslušnost prezidentu 

Benešovi i ministru národní obrany Sergěji Ingrovi, a přesto dobře vycházet se 

sovětskými místy. Neshody panovaly hlavně kvůli rozdílným názorům na poválečný 

vývoj ČSSR, neboť, jak se píše v jedné z Píkových depeší: „Nechápali, proč chceme 

úplnou samostatnost – prý stačí, když nás zaštítí SSSR.“16    

 Mezi cíle čs. vojenské mise kromě zřízení jednotek na území SSSR v čele 

s pplk. Svobodou a zajištění jejich materiálního vybavení patřila i organizace 

československo-sovětské zpravodajské spolupráce, ale i politické a diplomatické otázky 

                                                
10 Tamtéž, s. 11. 
11 Tamtéž, s. 15. 
12 Pod tímto názvem vystupovali rumunští nacisté. 
13 Vališ, Z.: Generál Heliodor Píka, s. 16. 
14 VÁHALA, Rastislav. Smrt generála. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1992. s. 21 
15 Vališ, Z.: Generál Heliodor Píka, s. 18. 
16 VÁHALA, Rastislav. Smrt generála. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1992. s. 25. 
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týkající se odboje. 17  Dobrovolníky do vznikající jednotky pak Píka získával ze 

sovětských internačních táborů, a měl jak o stavu v táborech tak i o početních stavech 

internovaných dobrou představu.18  

Píkovo působení v Moskvě bylo však poznamenáno především jeho spory 

s vyslancem Zdeňkem Fierlingerem, který byl silně prokomunistický a z jehož 

přespřílišné prosovětské orientace měl obavy i Londýn. Kromě osobních konfliktů pak 

docházelo ke konkrétním střetům ve chvíli, kdy se Píka snažil prosadit koncepci 

nepolitických vojenských jednotek, zatímco Fierlinger lpěl na komunistickém 

důstojníku přiřazeném k jednotce, který se bude zabývat propagandou.19 Dalším, s kým 

Píka neměl příliš vřelé vztahy, byl pplk. Ludvík Svoboda, kterého Píka vinil ze špatné 

situace v jednotce, která byla samozřejmě zatížena i dalšími problémy, jakými byl 

například nedostatek dostatečně vyškolených důstojníků či potíže s uspokojováním 

materiálních potřeb.  

Když se fronta v říjnu 1941 až příliš přiblížila Moskvě, byla čs. vojenská mise 

v čele s Píkou na čas přestěhována do Kujbyševa. Zde byla nejen odříznuta od hlavního 

politického dění, ale trpěla také fatálním nedostatkem prostředků. Dle depeše do 

Londýna dokonce sám Píka prodal zimník, aby měli co jíst.20 Když byla poté v Moskvě 

pro čs. vojenskou misi zařizována nová budova, neměl v průběhu prací na stavbu nikdo, 

ani sám Píka, přístup. Dle svědectví Rudolfa Luskače se k tomu Píka vyjádřil v tom 

smyslu, že jsou tam jistě instalovány odposlechy, a proto nesmí být nikdo z mise 

přítomen, aby se o nich nedozvěděli, ale že on se už podle toho zařídí.21 

Důkazem nesouladu mezi komunistickými kruhy a vládní politikou Beneše, 

zastupovanou Píkou, jsou například partyzánské skupiny, které byly na území ČSR 

vysílány bez vědomí jak ministerstva národní obrany, tak Píky.22 Jednalo se o skupiny 

politické, členem jedné z nich byl například Rudolf Slánský. Později se sice podřídily 

Londýnu, ale vzájemná nedůvěra přetrvala. Přitom Píka už v roce 1943 ve spolupráci 

s orgány SSSR činil potřebné kroky pro přípravu Slovenského národního povstání,23 a 

nedá se tedy říci, že by oficiální místa neměla dostatečný zájem o osvobození našich (ač 

v té době samostatných) území.   

                                                
17 Tamtéž, s. 26. 
18 I tato záslužná činnost mu byla později při procesu vyčtena, byla interpretována jako špionáž. 
19 VÁHALA, Rastislav. Smrt generála. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1992. s. 25.  
20 Tamtéž, s. 30. 
21 Tamtéž, s. 61. 
22 Tamtéž, s. 34. 
23 Tamtéž, s. 33.	  
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Přesto, že Píkova pozice v SSSR byla nepochybně velmi složitá, byl to právě on, 

kdo neustále přesvědčoval spojence o bojeschopnosti Rudé armády i o tom, že SSSR 

rozhodně má na vítězství ve válce. Jeho práce byla Sověty oceňována, o čemž svědčí 

čtyři významná sovětská vyznamenání, která po válce obdržel. Celkem tak válku končil 

až s třiceti řády.24 

 Po návratu do osvobozeného Československa byl Píka vládou Národní fronty 

povýšen do hodnosti divizního generála a zároveň pověřen funkcí podnáčelníka pro 

zvláštní účely u hlavního štábu. Z této pozice se spolu s čs. delegací účastnil v roce 

1946 mírové konference v Paříži, kde bojoval nejen za zájmy ČSR, ale i dalších 

spřátelených států. 25  Po svém návratu byl jmenován zástupcem náčelníka hlavního 

štábu, kterým v té době byl arm. gen. Bohumil Boček.26 V této pozici se Píka chtě 

nechtě musel scházet se zahraničními vojenskými představiteli. Právě to byla voda na 

mlýn Bedřichu Reicinovi z vojenské kontrarozvědky. 

 Ten měl už na přelomu let 1945 a 1946 v rukou Píkovy depeše z válečného 

období a už v roce 1947 nechal Píku soustavně sledovat plk. Nyčem.27 V březnu roku 

1948 se musel Píka podrobit operaci kvůli zánětu žlučníku a jen několik týdnů po ní, už 

5. května 1948 byl zatčen a vyslýchán.28 Důležitou roli v celém soukolí sehrál pplk. 

JUDr. Karel Vaš, který byl Reicinem dosazen do všech potřebných úřadů, aby se Píkův 

případ prakticky nehnul z jeho rukou, a který poté pečlivě obstarával důkazy o Píkově 

údajné velezradě. Jim jsou věnovány medailonky níže. 

  Od května 1948 do ledna 1949 probíhá vyšetřování a soud, díky kterým je 

generál Píka odsouzen k trestu smrti oběšením. Tomuto období, vyšetřování a soudnímu 

procesu, je věnována kapitola Proces a jeho následná obdoba.  

 Poslední noc z 20. na 21. června 1949 strávil ve společnosti svého syna Milana a 

obhájce Váhaly psaním dopisů na rozloučenou. Druhého dne v šest hodin ráno byl 

rozsudek vykonán. Poslední slova Heliodora Píky, který k popravě přišel v generálské 

uniformě, prý byla: „Má-li moje smrt vykoupit sjednocení národa, umírám rád.“29 

                                                
24 Tamtéž, s. 35. 
25 Vališ, Z.: Generál Heliodor Píka, s. 25. 
26 Tamtéž, s. 27. 
27 KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. 1. vyd. v ČSFR. Praha: Mladá fronta, 1993, s. 264-265. Archiv 
(Mladá fronta). 
28 Vališ, Z.: Generál Heliodor Píka, s. 27. 
29 Vališ, Z.: Generál Heliodor Píka, s. 31.	  
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Rastislav Váhala 

Rastislav Váhala v popisovaném procesu působil jako obhájce obžalovaného 

generála Píky v jeho první fázi. Velký význam měl i pro samotnou rehabilitaci, jejíž byl 

jedním z hlavních iniciátorů. Narodil se v roce 1909 ve Vídni, jeho otcem byl advokát 

František Váhala.  Vystudoval práva na Univerzitě Karlově a již za druhé republiky 

pracoval v advokátní kanceláři svého otce. Na seznam advokátů byl Rastislav Váhala 

zapsán v roce 1939. V letech 1933 a 1934 absolvoval prezenční vojenskou službu 

v Opavě, kde se seznámil s štábními kapitány Jiřikovským a Štainer-Veselým. Toto 

seznámení pro něj během protektorátních časů mělo velký význam. 

Během druhé světové války se účastnil ilegálního protinacistického 

nekomunistického odboje. Byl styčným důstojníkem mezi londýnskou exilovou vládou 

a organizacemi Rada Tří a Avala – Modrý Kruh, kam se dostal právě díky výše 

zmíněným důstojníkům z Opavy. Dne 3. července 1942 byl popraven Rastislavův otec 

František za účast na odboji, což ale jeho syna nijak neodradilo od pokračování ilegální 

činnosti proti nacistickému režimu.  Během pražského povstání velel kasárnám Jiřího 

z Poděbrad v Praze.  

Po válce za odbojovou činnost dostal válečný kříž a vyznamenání Za zásluhy 1. 

stupně. Těsně před koncem války v roce 1945 se vrátil k advokacii, ačkoliv již tehdy 

tušil, že se práce v poválečné době bude celkem zásadně lišit od advokacie před válkou. 

„Po květnu 1945 jsem zůstal sice nadále advokátem, ale už nikoli rovnocenným 

partnerem u soudů republiky a národních výborů. Přesto platily ještě zákony první 

republiky a obhájců u státních soudů bylo málo. A tak jsem byl vybrán a jmenován 

obhájcem u státních soudů – asi i kvůli mé odbojářské činnosti a vyznamenáním, která 

mi byla po květnu 1945 udělena.“30 

Jednu z nejzásadnějších životních událostí si život pro Váhalu schovává na leden 

1949. Tehdy přebírá případ obžalovaného generála Píky, jen několik dní před samotným 

procesem, kde bude Píkovi vyměřen hrdelní trest. Ani Váhalova kasační stížnost, ani 

intervence u samotného prezidenta republiky ovšem Píku neochrání před vykonáním 

rozsudku. Váhala slibuje v generálově poslední noci Píkovi očištění jména a spolu 

s Píkovým synem Milanem jsou posledními, kdo spatří Píku živého. Váhala během i po 

procesu zůstává oporou celé rodině pozůstalých, zastupuje i Milana Píku, kterého si 

tehdejší režim usmyslel postavit také před soud.  
                                                

30	  VÁHALA, Rastislav. Smrt generála. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1992. s. 10.	  	  
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Po neúspěšně obhajobě generála Píky opouští Váhala se znechucením z praktik 

komunistické justice místo advokáta, posléze musí vykonávat i manuální práci a živí se 

jako sklobetonář. 

V polovině šedesátých let začíná Váhala shromažďovat podklady pro obnovení 

procesu, žádost o něj pak podává v roce 1967. Během roku 1968 pak shromažďuje po 

domluvě s prokuraturou a novým Píkovým obhájcem dr. Čeřovským důkazy  

o generálově nevinně a nespravedlivém odsouzení. Rok 1968 je pro Váhalu, kromě 

znovuotevření případu Píka, zásadním ještě v jednom ohledu. Pomáhá totiž formulovat 

rehabilitační zákon 82/1968 Sb. Ten během roku Pražského jara pomohl ospravedlnit 

mnoho obětí vykonstruovaných procesů z 50. let. Zároveň se Váhala stal vedoucím 

právních rehabilitačních poraden až do zastavení jejich činnosti v roce 1971.  

V dobách normalizace se Váhala stahuje do ústraní. Pracuje na knize Smrt 

generála, která poodhaluje zákulisí procesu s Píkou. I díky své činnosti během závanu 

svobody v roce 1968 se ale až do smrti stane předmětem zájmu StB. V rehabilitačních 

bojích ale neustává ani na „stará kolena“. Ještě v roce 1988 píše dopis tehdejšímu 

prezidentovi ČSSR Gustavu Husákovi o znovupostavení soch Tomáše Garrigue 

Masaryka na původní místa a o skutečné rehabilitaci svátku 28. října. Odměnou za to je 

mu výslech na nechvalně proslulé služebně Státní bezpečnosti v pražské Bartolomějské 

ulici. Sametové revoluce, před níž nepřicházelo v úvahu vydání knihy Smrt generála, se 

Váhala nedožije. Umírá 2. prosince 1988.31  

Karel Vaš 

Vystudovaný právník Karel Vaš se stal nepřímo Píkovým katem. Tomu ale 

předcházela řada věcí. Karel Vaš se narodil na Podkarpatské Rusi v Užhorodě 20. 

března 1916. Jeho otec byl právník, ovšem Vaš od mlada tíhnul ke komunistům a 

pohrdal v podstatě celou svou rodinou kvůli „měšťáckému způsobu života“.32 Členem 

KSČ se stal v 17 letech, v roce 1933. Po absolvování gymnázia následovalo studium na 

Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde vystupoval jako komunista se vším všudy. 

Vstoupil i do Svazu přátel Sovětského svazu a demokratického Španělska. 

                                                
31 VÁHALA, Rastislav. Smrt generála. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1992. s. 185-189. 
32 KROUPA, Mikuláš. Dokument. In: Příběhy 20. století [rozhlasový pořad]. Moderuje Mikuláš 
KROUPA. Český Rozhlas PLUS, 16. 12. 2012 10:10. Dostupné z: 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2790083 
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V roce 1939 přišel o svého otce a vrátil se zpět do Užhorodu (tehdy už 

okupovaného Maďarskem), i na popud KSČ, která mu návrat do rodiště doporučila. 

V bývalém hlavním městě Podkarpatské Rusi měl za úkol získávat nové členy KSČ a 

zorganizovat protifašistický odboj. V té době živořil a byl odkázán na prodej rodinného 

majetku a dary od příbuzných a přátel. Na konci roku 1939 se rozhodl ilegálně utéct do 

Sovětského svazu, protože byl odhalen policií. Na hranicích jej zadržela sovětská 

pohraniční hlídka a následně byl administrativně odeslán do pracovního tábora u 

Vorkuty na samém severu SSSR. V táboře strávil cirka dva a půl roku, i navzdory tomu, 

že se snažil navázat spolupráci s NKVD.33 Ani přes uvěznění v gulagu v nelidských 

podmínkách ovšem nezatratil důvěru v sovětské bezpečnostní orgány nebo KS SSSR. 

Z pracovního tábora ovšem Vaše nedostane jeho až servilní přístup k sovětským 

orgánem, nýbrž člověk, který o téměř 20 let dostane Vašovým velkým přičiněním 

absolutní trest – tehdy ještě plukovník, později generál Heliodor Píka (více v kapitole 

Proces a jeho následná obnova). Karel Vaš nejprve funguje na vojenské štábní spisovně, 

později ale kariérně povýší na přednostu vojenského soudu. Zhruba v té době se 

seznamuje s Bedřichem Reicinem, agentem obranného zpravodajství a zároveň špionem 

NKVD. V lednu 1945 se stává Vaš Reicinovým zástupcem, buduje postupně 

zpravodajskou síť mezi civilním obyvatelstvem. V gesci má i tzv. bezpečnostní nebo 

zvláštní oddíly, které hlídaly postup první linie. Úkol zvláštních oddílů byl jednoduchý 

– pokud chtěl někdo proti rozkazu (nikoliv proti zdravému úsudku) ustoupit, byl bez 

okolků zastřelen. Nikoliv nepřítelem, ale právě oddílem defenzivního zpravodajství. 

Bezpečnostní oddíly mají na svědomí například i masakr v Postoloprtech v červnu 

1945, kdy zabily několik tisíc sudetoněmeckých civilistů, nevyjímaje děti nebo ženy.   

Po válce Vaš prohluboval své vztahy s NKVD. Pracoval na odhalování 

německých špionů a agentů gestapa. Tou dobou ale už jejich význam byl zcela 

minimální, otázkou je, zda a kolik se jich na území Československa vyskytovalo. To pro 

Vaše ovšem nebyl argument, až fanaticky pracoval ve službách NKVD na rozkrývání 

špionážních sítí, které neexistovaly.  

To demonstruje kauza šestadvacetiletého Emila De Backera, jehož Vaš s pomocí 

Obranného zpravodajství obvinil z kolaborace s německými tajnými složkami. To 

                                                
33 KROUPA, Mikuláš. Dokument. In: Příběhy 20. století [rozhlasový pořad]. Moderuje Mikuláš 
KROUPA. Český Rozhlas PLUS, 16. 12. 2012 10:10. Dostupné z: 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2790083 
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ovšem De Backer popíral, jedním z argumentů bylo i to, že pracoval pro americkou 

vojenskou rozvědku. Ačkoliv studená válka byla ještě dost daleko, v očích Vaše nebyli 

američtí zpravodajci o nic lepší než ti němečtí. De Backer byl sice propuštěn, ale Vaš jej 

nechal zastřelit eskortou během smyšleného útěku. Zda to měla na svědomí právě 

Vašova nenávist k Američanům nebo strach, že se na světlo světa dostanou Vašovy 

drastické vyšetřovací postupy, o tom se dá do velké míry polemizovat.    

Až do konce roku 1947 stále působí jako zástupce velitele Obranného 

zpravodajství. i když se stává trnem v oku českým komunistům i armádě. Vašovi byla 

nabídnuta i pozice kulturního atašé v Paříži, kterou odmítl se slovy, že „dostal od 

sovětských zpravodajských služeb úkol, aby působil v Československu“.34  

Na začátku roku 1948 ovšem stoupá výše a nastupuje na pozici prokurátora 

k Vyššímu vojenskému soudu. Paralelně ale úzce spolupracuje s Michailem 

Chazanovem, šéfem  NKVD v Praze. V témže roce dostává už jako vyšetřující soudce 

na starost trestní oznámení na generála Heliodora Píku. Tuto skutečnost se dozvídá 

ovšem právě i od Chazanova s tím, že je to naléhavá žádost úředních míst v Moskvě.35 

Dostává se tak do protichůdných pozic hned na dvou frontách – jako žalobce a soudce. 

Z pozice české justice a sovětského zpravodajství. Při takto silném konfliktu zájmů se 

ani nelze divit, že důkazní krizi, která logicky musela nastat, vzhledem k souzení 

nevinného, řeší Vaš vsouváním falzifikátů do spisu, například dokument o styku Píky 

s agentem britské tajné služby. Překrucoval výroky uvedené generálem Píkou, které 

ovšem Píka podepsal. Generál se domníval, že je bude moc uvést na pravou míru. 

Nemohl. U soudu s generálem opět figuruje Vaš v roli žalobce.  

V rámci čistek v československé armádě je Vaš žalobcem i v procesu s letci 

RAF generálem Karlem Janouškem, plukovníkem Vlastimilem Chrástem, majorem 

Josefem Bryksem, kapitány Josefem Čapkou, Ondřejem Špačkem a Otakarem Černým a 

podplukovníkem Josefem Hanušem. Všichni odchází s mnohaletými tresty a mnohdy za 

své věznění zaplatí buď zdravím, v horším případě i životem.  

Později v roce 1949 se Vaš stává soudcem Vrchního vojenského soudu. Díky 

Vašově zapálení jsou odsouzeni ale i další významní důstojníci a členové vojenského 

druhého odboje – generálové Karel Kutlvašr, Reimund Mrázek nebo Karel Klapálek. 

                                                
34 Vrahem z povolání – utrpení soudce Karla Vaše [dokumentární film]. Scénář a režie Pavel PALEČEK. 
ČR, 2015. 
35 Tamtéž.	  
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Během komunistických čistek na začátku 50. let se z Vaše stává nežádoucí 

osoba. V NKVD se mění celé vedení, do hry vstupuje antisemitismus a Vaš je v roce 

1951 zatčen a vyhozen z armády. Tráví 18 měsíců v samovazbě a souzen je 31. 

července 1953. Součástí obžaloby je i podíl na vraždě zmíněného Emila De Backera 

nebo násilné výslechové metody. Celý tento proces považuje dodnes Vaš za 

zinscenovaný. Od soudu odchází s doživotním trestem. 

Svůj trest tráví v Leopoldově, kde se setkává s oběťmi procesů, které sám 

zkonstruoval. Touha po pomstě je dost rozšířená, dva vězni Vaše zbijí a pronásledují. 

Setkání s Vašem popisuje v této příležitosti generálmajor ve výslužbě Miroslav Kácha 

v dokumentu Vrahem z povolání následovně: „Přiběhl tam jako malej, splašenej zajíc. 

Tam byl dlouhej stůl, kde seděli generál Kutlvašr, generál Janoušek, generál Pelich, 

generál Mrázek… Bylo jasný, že tomu, co tam přiběhl, hrozí, že dostane vejprask. Ten 

pad na kolena, sepjal ruce a řek: ‘Prosim vás, proboha, ať mě nebijou.’ A tadyti staří 

pánové řekli těm pronásledovatelům: ‘S tou vší se nešpiňte, je to sketa. Pusťte ho.’“36 

Ve vězení sepisuje Vaš jednak své paměti, jednak žádost o obnovu procesu. 

Vašovo odvolání vyřizuje snad nejznámější prokurátor monstrprocesů, v době Vašovy 

rehabilitace předseda Nejvyššího soudu, Josef Urválek.37 V roce 1956 je Vaš uznán 

nevinným a dokonce je mu připsána finanční kompenzace ve výši 66 tisíc korun. Během 

šedesátých let si Vaš dokončuje druhý doktorát na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy v oboru historie. Tu během sedmdesátých let i vyučuje. Během roku 1968 stane 

opět před soudem, tentokrát jako svědek v obnoveném případě generála Píky. Po 

skončení akademické dráhy pracuje i jako novinář (byl i členem Svazu 

československých novinářů). 

Na přelomu století je zahájeno na pokyn Ústavu pro dokumentaci a vyšetřování 

zločinu komunismu trestní řízení proti Karlu Vašovi. Je souzen pro zneužití úřední a 

služební moci, následně je trestný čin rekvalifikovaný na dopomáhání k vraždě. To je 

Městským soudem v Praze shledáno jako neodůvodněné. V roce 2001 je na Vaše 

podána obžaloba z trestného činu vraždy, Vaš je odsouzen (ovšem za jiné přečiny) 

k sedmiletému nepodmíněnému trestu. Ovšem případ je natolik komplikovaný a 

protahovaný, že došlo k promlčení. Za své činy tak Vaš nebyl nikdy potrestán. 

                                                
36 Vrahem z povolání – utrpení soudce Karla Vaše [dokumentární film]. Scénář a režie Pavel PALEČEK. 
ČR, 2015. 
37 Josef Urválek byl státním prokurátorem například v případu Milady Horákové nebo dále zmíněného 
Bedřicha Reicina.	  
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Karel Vaš zemřel 8. prosince 2012. Nutno dodat, že se tak mohlo stát i mnohem 

dřív, neboť se měl sám stát obětí vraždy. Při prvním pokusu si bývalý armádní důstojník 

Josef Kasal počkal na Vaše doma, ovšem zvládl pouze ukradnout Vašovu pistoli a 

vyšetřovací dokumenty. To se stalo v roce 1949. 

Druhý pokus o odstranění Vaše, taktéž neúspěšně, se měl udát o 46 let později, 

v roce 1995. Ze Spojených států amerických se přijel mstít plukovník Pravomil Raichl. 

Vaše chtěl údajně „demonstrativně rozstřílet“.38 To mu ovšem zhatilo zadržení střelné 

zbraně na pražském letišti. Pušku dostal zpět až při návratu do Ameriky. Vaše znal 

Raichl už od mládí z Užhorodu, jejich cesty se proťaly i v gulagu ve Vorkutě a 

v neposlední řadě byl Raichl Vašem souzen v roce 1948. 

Třetí pokus měl přijít na řadu v roce 2002, kdy už bylo jasné, že pozůstalí po 

obětech a odsouzených Vašem se spravedlnosti nedočkají. V pokusu o vraždu měl opět 

figurovat Pravomil Raichl, Vojtěch Klečka a Josef Kasal, který se o vraždu Vaše 

pokusil už v roce 1949. Den pomsty měl nastat 25. února 2002, v den 54. výročí 

komunistického puče, ovšem Pravomil Raichl toho rána, pravděpodobně z 

nervového vypětí, podlehl infarktu. Vaš tedy dostal dalších 10 let života navíc. 

Bedřich Reicin 

Narodil se v Přerově 29. září 1911, jako jedno z 11 dětí učitele židovského 

původu Šalomona Reicina. Bedřich studoval na gymnáziu a na obchodní akademii 

v Plzni. Z té byl vyhozen údajně kvůli politické perzekuci. V patnácti letech totiž Reicin 

vstoupil do svazu komunistické mládeže Komsomol. Už před vyhazovem z plzeňské 

akademie měl problémy s policií, které se vztahovaly právě k jeho politické agitaci. Po 

vyhazovu okamžitě vstoupil do KSČ.  

Během třicátých let byl několikrát zadržen policií, v té době už byl celkem 

veřejně etablovaný jako komunistický radikál. Není ale dokázáno, že by byl během 

první nebo druhé republiky obžalován nebo odsouzen.  

V brzkých protektorátních dobách byl ale zadržen gestapem. Objevují se úvahy, 

že byl zlanařen jako agent německé tajné policie.39 V roce 1940, 14. října, odjíždí se 

svou ženou Josefou do SSSR za vedením KSČ, které v sovětském hlavním městě 

                                                
38 Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/stary-valecny-hrdina-chtel-pred-sedmi-lety-zabit-vraha-generala-
piky-1gr-/domaci.aspx?c=A090216_104907_domaci_bar 
39 PEJČOCH, Ivo. Vojenské osoby popravené v období politických procesů v Československu v letech 
1948-1955. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Prezentační a informační centrum MO, 2009. s. 181. 
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přečkávalo válku. Reicin si ale společnost Gottwalda a spol. neužil příliš dlouho, neboť 

25. června 1941, tři dny po vypuknutí operace Barbarossa (útoku Německa na SSSR), 

byl internován v pracovním táboře. Dostal ho tam protektorátní pas. V gulagu strávil 

Reicin 8 měsíců a v únoru 1942 vstupuje do československé vojenské jednotky 

v Buzuluku. V jednotce má od KSČ za úkol šířit komunistickou ideologii, což má jak 

své příznivce v řadách ostatních komunistů a kryptokomunistů i odpůrce, obzvlášť 

původní československé vojáky, kteří trvají na zásadách apolitiky v rámci armády. 

Během působení v Buzuluku absolvuje Reicin poddůstojnickou i důstojnickou školu.40 

Během formování československé brigády v Novochopersku získává Reicin post 

osvětového důstojníka (po vzoru Rudé armády) a hodnost podporučíka. Během jednoho 

roku se Reicin stává důstojníkem, navzdory nízkému vzdělání (nemá ani maturitu) a 

minimálním vojenským zkušenostem. V časech, kdy působí u brigády, prohlubuje své 

vztahy například s Rudolfem Slánským, ale třeba i s několika styčnými konfidenty 

NKVD. Do konce války Reicinova kometa stále stoupá, pár dní po skončení války už je 

z Reicina major. 41 

Z rozkazu generála Ludvíka Svobody vzniká u 1. československého armádního 

sboru 7. ledna 1945 vojenská zpravodajská služba OBZ (Obranné zpravodajství). Vede 

ji právě Bedřich Reicin a jeho zástupcem je výše zmíněný Karel Vaš. Jedná se o 

konkurenční službu 2. oddělení MNO, která je též vojenskou zpravodajskou službou, 

ale pod přímým velením londýnské vlády. Reicin si nechává osobní dohled nad vnitřní 

službou, tedy kontrarozvědkou. V dubnu 1945 vzniká Hlavní správa Obranného 

zpravodajství, která už nefunguje v rámci dílčího armádního celku, ale pro celou 

armádu. Do jejího čela se posouvá Reicin, jeho předchozí místo opět zaujímá Vaš.  

OBZ (v pozdějších dobách několikrát přejmenované a restrukturalizované) bylo 

nástrojem moci a Reicin jejím věrným podřízeným. Tajná služba měla za následek 

likvidaci téměř třetiny důstojnického sboru (více v kapitole Obdobné případy) ale i 

diskreditace a následné vyhození či potrestání mnoha lidí, kteří nebyli, zejména 

poúnorovému režimu, pohodlní. Na Reicinův popud vznikl i Tábor nucených prací 

Mírov, jenž se zapsal do dějin jako semeniště brutality a perzekuce.42      

                                                
40 PEJČOCH, Ivo. Vojenské osoby popravené v období politických procesů v Československu v letech 
1948-1955. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Prezentační a informační centrum MO, 2009. s. 182. 
41 Tamtéž. 
42 PEJČOCH, Ivo. Vojenské osoby popravené v období politických procesů v Československu v letech 
1948-1955. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Prezentační a informační centrum MO, 2009. s. 186. 
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Když třetina generálů byla vyhnána do exilu, zavřena v nápravných zařízeních 

nebo umučena či popravena, bylo třeba nastolit generalitu novou, přesně v souladu 

s tvrzením, které měl vyřknout Klement Gottwald: „Nedělejte z generálů soudruhy, ale 

ze soudruhů generály.“43 Své místo mezi vysokými důstojníky si vysloužil Bedřich 

Reicin a dostává se navíc až na místo náměstka ministra národní obrany. Bohužel pro 

něj, začíná tou dobou i vnitrostranické vyřizování účtů a dojde i na Reicina. 

V tu chvíli již bývalý náměstek MNO zažil tvrdé výslechy, v podstatě tytéž, 

kterými pomáhal likvidovat československé důstojníky a které jej vynesly až do křesla 

na ministerstvu. Následoval sedmidenní proces, který se mimo jiné týkal i Reicinova 

kamaráda ze SSSR Rudolfa Slánského. Reicin se přiznal ke všemu, včetně špionáže a 

sabotáže na všechny světové strany. Z udání Julia Fučíka gestapu jej pak nařkla vdova 

po komunistickém novináři, Gusta Fučíková. Monstrproces vynesl 11 absolutních trestů 

a tři doživotní. Mezi oněch jedenáct patřili i Reicin a Slánský. Oběšeni byli 3. prosince 

1952 v pankrácké věznici.44  

  

                                                
43 KRIST, Miloslav. Soumrak svědomí: příběh generála Píky, popraveného roku 1949 v plzeňské věznici. 
1. vyd. Plzeň: M. Krist, 2009, s. 42 
44 PEJČOCH, Ivo. Vojenské osoby popravené v období politických procesů v Československu v letech 
1948-1955. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Prezentační a informační centrum MO, 2009. s. 188.	  
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3.  Proces a jeho následná obnova 

Samotná analýza procesu by vydala na samostatnou práci, proto jej 

v následujících řádcích popíši relativně ve stručnosti. Generál Píka byl 28. ledna 1949 

odsouzen k trestu smrti provazem, což rozhodně není způsob hodný důstojníka. 45 

Součástí trestu pak byla kasace (degradace), vyloučení z československé armády, ztráta 

čestných vyznamenání a ztráta čestných práv občanských na dobu 10 let.46 Obžaloba jej 

na smrt poslala za údajné vyzrazení tajných informací a spolupráci s Inteligence 

Service47 počínaje dobou istanbulské mise v roku 1940, přes působení v SSSR mezi léty 

1941–1945, v Londýně roku 1946 a konečně také při pobytu v Praze v letech 1945 až 

1948.  

Druhým bodem obžaloby je pak údajné záměrně nepravdivé referování o situaci 

ohledně velvyslance Zdeňka Fierlingera a poměrech v SSSR za účelem poškození 

zájmů ČSR a SSSR. Třetím, posledním bodem, pak bylo „systematické kladení 

překážek organizaci boje za ČSR“, kterého se měl dopustit taktéž za působení během 

vojenské mise v Moskvě a Kujbyševě.   

Kladení překážek činnosti čs. vojenských jednotek na východě, ze kterého byl 

Píka také obviněn, mělo spočívat v tom, že zajišťoval jednotkám menší materiální 

vybavení, než o jaké žádaly. Je nutno si však uvědomit, že materiál šel v té době 

primárně pro Rudou armádu, a jeho vydávání pro čs. jednotky se řídilo určitými 

tabulkami. Píka tak nemohl materiálu objednat víc, i kdyby chtěl. A to, že ke 

zkreslování informací v depeších nedocházelo, dokazují nejen mnohá svědectví, ale i 

vysoké hodnocení těchto depeší z Londýna, kde byly považovány za cenný zdroj 

informací, objektivní a vysoce profesionální. Reicin však pro účely procesu vybral 

pouze některé depeše, které vytržené z kontextu mohly vyvolávat tento dojem. 

 Velký význam měl i dokument, který měl zachycovat obsah Píkova rozhovoru 

s gen. Davidsonem, během kterého mělo dojít k prozrazení čs. státních tajemství. Už 

v roce 1953 bylo však jisté, že se jednalo o falzifikát, zhotovený plk. Bohumírem 

Nyčem na přání Reicina, což později potvrdila ve svém svědectví L. Uhlířová.48 Není 

přitom vůbec jisté, zda k Píkově rozhovoru s gen. Davidsonem došlo, pokud ano, zda 
                                                

45 Ačkoliv jsou paralely mezi komunismem a nacismem v mnoha ohledech velice silné, v popravování 
příslušníků armády se velmi liší. Zatímco v komunismu se smrt oběšením objevuje velice často, pro 
nacistické armády byl tento způsob popravy zvlášť zavrženíhodný. Většinou se využívalo gilotiny, 
v případě (i nepřátelských důstojníků) pak popravy střelnou zbraní.  
46 VÁHALA, Rastislav. Smrt generála. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1992. 
47 Secret Inteligence Service (někdy jen Inteligence Service) byla britská tajná služba. 
48 VÁHALA, Rastislav. Smrt generála. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1992. s. 45. 
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mluvili o vojenských otázkách, a už naprosto nesmyslné je, že by Píka jako zkušený 

zpravodajec a důstojník prozradil nějaké státní tajemství. 

 

Píka byl skutečně popraven, a to 21. června 1949. A jak se ukáže v obnoveném 

procesu, jedná se o cílenou likvidaci generálovy osoby díky falešným obviněním a 

důkazům, mocenským choutkám a podivným okolnostem. 

Od roku 1946 Píku sledují agenti Obranného zpravodajství. Oddělení 

shromažďuje kompromitující materiály, které později, stejně jako v případě Heliodora 

Píky, využije ve vykonstruovaných procesech.  

Dne 3. března hospitalizují generála Píku v pražské střešovické nemocnici, už 

ale jako důstojníka ve výslužbě. Pro armádu nebyl po puči žádoucím, o jeho přeložení 

se rozhoduje 2. března 1948.  Hektický život během válečných vojenských misích se na 

Píkově zdraví podepsal žaludečním vředy a těžkými žlučníkovými záchvaty. Ty 

vyvrcholily operativním zákrokem během května v roce 1948.  Aniž by to generál Píka 

zpočátku tušil, vedle pokoje, kde se z operace zotavoval, každou jeho návštěvu a pohyb 

monitorovali přímo na něj nasazení agenti armádní kontrarozvědky. Shromažďování 

kompromitujících materiálů pokračuje. 

5. května 1948 odvádějí Reicinovi zpravodajci Píku z nemocnice do konspirační 

vily a podrobují jej prvnímu ze série výslechů. Během nich jsou Píkovi předčítány 

dokumenty, ze kterých vyplývá spolupráce Píky s SIS nebo sabotérství během mise 

v sovětském svazu. Dokumenty byly kompilátem Píkových výpovědí, které dohledávala 

Ludmila Řičicová (později Uhlířová) v londýnském archivu. Ovšem dokumenty byly 

skládány účelově a v pozměněném znění. 49 

Během roku 1948 přichází na scénu major Karel Vaš, který vyslýchá svědky a 

účelově upravuje protokoly proti Píkovi. Píka je držen v izolaci v podstatě až do 

hlavního líčení, které proběhlo v lednu 1949. Během té doby Karel Vaš vyslýchá další 

svědky a shromažďuje podklady, ať už existující, nebo vytvořené, pro samotné trestní 

řízení. Sám obviněný generál žádá o přerušení vyšetřování u samotného prezidenta ČSR 

Klementa Gottwalda, stejně činí i jeho bratr. Za Píku se staví i obyvatelé jeho rodné 

obce Štítiny u Opavy. Tato žádost bude ovšem po skončení hlavního líčení „stažena“.  

Z kraje roku 1949, konkrétně 26. ledna začíná hlavní líčení s generálem Píkou. 

Protáhne se na dva dny a rozhodně se nedá říct, že by bylo vedeno v duchu 

                                                
49 KRIST, Miloslav. Soumrak svědomí: příběh generála Píky, popraveného roku 1949 v plzeňské věznici. 
1. vyd. Plzeň: M. Krist, 2009, s. 44 
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spravedlnosti. Dva týdny před samotným líčením ovšem obžaloba přidává ke spisu 

posudek plukovníka Zadiny. Jedná se, jak v obnoveném líčení experti potvrdí, o zprávu, 

jež nemá v podstatě žádnou váhu a kterou v roce 1968 odborníci „rozcupují“. V lednu 

roku 1949 je ale nosným důkazní materiálem a zároveň součástí spisu tak významnou, 

že Píku v podstatě pošle na šibenici. Obhajoba se o ní ovšem dozví až během samotného 

líčení.  

Během procesu je z jednání vyloučena veřejnost, jsou hrány psychologické hry a 

líčení nejsou přítomni žádní svědci. Obhajoba je tedy marná a soud končí tak, jak měl – 

bezprávím a trestem smrti pro generála Píku. I když obhajoba podává kasační stížnost a 

odvolání, nemá proti obžalobě nárok na zvrat. Aby nešlo proti rozsudku podat žádné 

opravné prostředky a rozsudek nešel zvrátit, sepisuje soud po přelíčení protokol, ze 

kterého plyne, že se nedoporučuje Píkovi udělit prezidentskou milost, o kterou by 

eventuálně mohl zažádat. To se skutečně stane, na začátku dubna 1949. Se zamítavým 

odůvodněním ji ministr vnitra Alexej Čepička zamítá a předkládá Gottwaldovi své 

stanovisko. To následně projednává i předsednictvo KSČ. Ovšem složení Gottwald, 

Slánský, Zápotocký, Kopřiva, Veselý, Procházka a především Reicin nedává 

odsouzenému moc nadějí. 18. června 1949 zamítá prezident Klement Gottwald 

definitivně Píkovu žádost o milost. U Gottwalda intervenuje i Ludvík Svoboda, leč 

marně. Po pobytu v pankrácké věznici, kde se Heliodor Píka potkává se svým synem 

Milanem, se odsouzený generál přesouvá do plzeňské věznice Bory, kde jeho život 

končí na oprátce po 6. hodině ranní 21. června 1949.  

Píkovi je věnována celkem velká mediální pozornost. Kromě článků o jeho 

procesu a popravě  se mu dostává „privilegia“ v podobě článků o hanobení druhého 

odboje ve vojenském deníku Obrana lidu. Blasfemické články z pera Josefa 

Bartovského vychází později souhrnně v knize Cesta až na dno zrady: rub historie 

druhého zahraničního odboje. 50  V komentářích autor očerňuje nejen Píku, ale 

v podstatě celý nekomunistický odboj (včetně např. přednosty druhého oddělení 

Hlavního štábu generála Františka Moravce, ministra národní obrany Sergěje Ingra a 

další). Jméno Josef Bartovský bychom, kromě uvedeného pramenu, hledali relativně 

složitě. Jedná se totiž pouze o pseudonym zpravodajce Bedřicha Reicina, který 

v článcích pouze relativizuje a ospravedlňuje chování nového režimu vůči druhému 

odboji.  

                                                
50 BARTOVSKÝ, Josef. Cesta až na dno zrady: rub historie druhého zahraničního odboje. Praha: Naše 
vojsko, 1949 
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Vhodná doba pro očištění jména Helidora Píky nastává ve druhé polovině 60. 

let, konkrétně 25. května 1966. Ten den se tehdejší poslanec a pozdější prezident 

Ludvík Svoboda schází s Milanem Píkou. Během rozhovoru popisuje válečnou činnost 

popraveného generála následovně: „Generál Píka plnil jen příkazy svého prezidenta, 

vlády, která byla mezinárodně uznána jako legitimní představitelka československého 

lidu, a svého nadřízeného, kterým byl ministr národní obrany generál Ingr.“51 Svoboda 

na setkání Milanu Píkovi přislíbil, že bude podporovat revizi procesu s jeho otcem. O 

dva týdny později totéž potvrzuje Rastislavu Váhalovi se slibem, že k materiálům 

potřebným pro obnovu procesu dodá i popis Píkovy činnosti v SSSR.  Ještě v září 1966 

vzniká návrh na obnovu řízení, podán byl v 16. ledna 1967. To je pro pozdější vývoj 

zcela zásadní, protože Píkovo soudní řízení nevzniká na základě rehabilitačního zákona 

z roku 1968, tak jako je to u většiny rehabilitovaných během Pražského jara. Mnoho 

očistných řízení bylo později zrušeno, právě kvůli pozdějším úpravám a překrucování 

rehabilitačního zákona 82/1968 Sb.52   

Během dubna 1968 žádá Váhala o zrychlení řízení, ke kterému dopomáhá, tehdy 

již prezident ČSSR, Ludvík Svoboda. O měsíc poději, 13. května se již odehrává další 

soudní stání, ve kterém se rozhoduje o zrušení rozsudku a obnovení procesu. Během 

prosince 1968 pak soud Píku rehabilituje v občanském slova smyslu – uznává jeho 

nevinu a zprošťuje jej obžaloby. S počínající normalizací ale rehabilitační řízení 

ustávají, neřkuli zcela mizí. Vyjma několika měsíců ke konci 60. let se o 

nekomunistickém druhém odboji téměř na dvacet let opět přestává mluvit. Navrácení 

hodnosti a všech vojenských poct pak probíhá (nejen) v Píkově případě až po roce 1989. 

  

                                                
51 VÁHALA, Rastislav. Smrt generála. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1992. s. 140. 
52 VÁHALA, Rastislav. Smrt generála. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1992. s. 137.	  
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4.  Historický a mediální kontext 

Na místě jsou tři otázky – proč došlo k obnovení Píkova procesu až v roce 1968, 

v čem se lišila doba prvního a druhého procesu a proč bylo možné, aby se obnova 

procesu reflektovala i v celoplošných československých médiích.. Abych tyto otázky 

zodpověděl, vytipoval jsem si pro účely této kapitoly nejzásadnější politické, 

sociologické a mediální rozdíly mezi roky 1948 (kdy je na generála Píku podáno trestní 

oznámení) a rokem 1968, kdy dochází k obnově procesu a zrušení a následnému 

zrevidování rozsudku nad Píkou.  

Politické klima 

Dobu původního a obnoveného procesu s generálem Píkou dělí 20 let a lemují ji 

zásadní politické zvraty. Tím prvním je únorový převrat v roce 1948, který znamenal 

náhlou celospolečenskou proměnu. Ta měla za následek užší inklinaci Československa 

k SSSR a zásadně ovlivnila dění na mnoho let.  

 

Vítězný únor 
Dobu vyšetřování a soudu generála Píky zásadně ovlivnily události února 1948. 

Že se blíží jeho konec tušil generál Píka už v den „Vítězství československého 

pracujícího lidu“. Tehdy měl svému synovi na otázku „Co si myslíš, že se teď stane?“ 

odpovědět, že ho pověsí na prvním kandelábru.53 Instinkt zkušeného vojáka a diplomata 

se bohužel naplnil do puntíku. Dne 25. února 1948 totiž vyvrcholila politická krize a 

dlouhotrvající proces komunizace československého státu a státního aparátu. To mělo 

za následek mnoho negativních jevů, které ovlivňovaly směřování Československa ve 

všech myslitelných ohledech. 

Ve vládě Klementa Gottwalda zvolené ve volbách v roce 1946 se objevily 

polarizační rozbroje. Na jedné straně stáli členové KSČ, na straně druhé pak 

představitelé demokratických stran Národní fronty. Tato symbióza se s narůstající 

komunistickou touhou po moci změnila na parazitování. Třecích ploch bylo mnoho – 

Marshallovým plánem počínaje, přes spory o novou ústavu, konče ovlivňováním 

                                                
53 Vrahem z povolání – utrpení soudce Karla Vaše [dokumentární film]. Scénář a režie Pavel PALEČEK. 
ČR, 2015. 
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bezpečnostních složek. 54  Krize gradovala ve druhém a třetím týdnu února 1948 

bojkotováním zasedání vlády stranami Národní fronty a vyústila v oznámení rezignace 

12 z 26 nekomunistických ministrů 20. února. Později toho dne vznikají akční výbory 

Národní fronty, právně neukotvené masy lidí, které dokázaly ovlivnit stávající situaci 

podle sebe, ale i paralyzovat chod státu, a přispěly tak k dokončení komunistického 

puče. Klement Gottwald svolává na druhý den ohromnou demonstraci na pražské 

Staroměstské náměstí, které se účastní až 250 tisíc lidí. V neděli 22. února 1948 

dostávají sociální demokraté v čele s Bohumilem Laušmanem od Gottwalda „nůž na 

krk“ – buď vstoupit do vlády s KSČ, nebo se dostat do podobné pozice jako zbylé 

strany Národní fronty. Jsou vyzbrojovány Lidové milice, probíhá zatčení vybraných 

osob. Komunisté zvyšují tlak na prezidenta Edvarda Beneše.55 

Po probíhajícím zatýkání a dalších stávkách nakonec Beneš demisi 

nekomunistických ministrů přijímá, k původním 12 se přidávají ještě Václav Majer a 

František Tymeš. V tu chvíli zároveň Beneš podepisuje nárvrh nové Gottwaldovy vlády 

„obrozené Národní fronty“ a komunisté tak mají zcela volné ruce prakticky 

k čemukoliv. Začíná zestátňování podniků, první, ne zcela úspěšná, vlna kolektivizace, 

procesy s odpůrci režimu, odliv inteligence do zahraničí. 

 

 Pražské jaro       
Obnova Píkova procesu spadá do optimističtějšího období, konkrétně do roku 

1968. Jednalo se o rok revoluční snad ve všech ohledech, ačkoliv žádná revoluce, 

například ve smyslu únorového převratu výše, neproběhla. 

Pražské jaro bylo shodou náhod, celosvětové atmosféry a komunistické 

stagnace. Zkostnatělý byrokratický aparát v čele s Antonínem Novotným neposouvá 

během šedesátých let Československou socialistickou republiku kupředu, projevuje se 

zaostávání na poli vědy, politiky nebo ekonomiky. Občanská společnost vyžaduje 

reformy, kterým se ovšem vzpírá ÚV KSČ a celá vládnoucí garnitura. Uvolnění a 

progres se tedy nekoná a když ano, tak více méně jen na oko. 

Zásadnější změna ovšem přichází na rozhraní let 1967 a 1968. Na plenárním 

zasedání ÚV KSČ před Vánoci 1967 vrcholí tlak reformního křídla zastupovaného 

například Alexanderem Dubčekem nebo Josefem Smrkovským na stávajícího 
                                                

54  ČAPKA, František a Jitka LUNEROVÁ. 1948: Vítězný únor: cesta k převratu. Brno: CPress, 2012. s. 
108. 
55 ČAPKA, František a Jitka LUNEROVÁ. 1948: Vítězný únor: cesta k převratu. Brno: CPress, 2012. s. 
109-119.	  
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prezidenta a prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného. Novotný nejprve osnuje 

vojenský puč, který jej má udržet u moci, nicméně po intervenci Leonida Brežněva, 

který nehodlal ozbrojený konflikt trpět, se Novotný vzdává funkce šéfa strany.56 Na 

tomto postu jej nahrazuje Dubček, po dalším zasedání ÚV z kraje ledna 1968. 

Novotnému nakonec nezbyde ani prezidentský mandát, 22. března 1968 abdikuje. 

K tomu přispěla i jeho provázanost s korupční aférou Jana Šejny.57 V prezidentském 

křesle jej nahrazuje generál Ludvík Svoboda, odbojář z východní fronty. To kvituje i 

sovětské politbyro. Politické změny pokračují i v dubnu zasedáním ÚV KSČ. Dne 5. 

dubna předsednictvo jednomyslně přijímá tzv. Akční program ÚV KSČ, jenž naznačuje, 

jak se bude komunistická strana profilovat. Ještě během téhož měsíce se mění vláda 

(jejím předsedou se stává Oldřich Černík) a předseda Národního shromáždění, kterým 

se stává Josef Smrkovský. S novým establishmentem přichází snaha nejen o reformy, 

uvolnění napětí ve společnosti, ale i o vyrovnání se s vlastní minulostí. Proto jsou 

v Akčním programu zmíněny například rehabilitace odsouzených během 

komunistických čistek. 

Uvolnění poměrů ovšem působí rozčarování ve zbytku států Varšavské smlouvy 

a samozřejmě i v Sovětském svazu. Reformní kroky musí Dubček a ostatní obhajovat na 

zasedání v Moskvě, která vidí v liberalizaci ČSSR zárodky kontrarevoluce. Z 

moskevského jednání v květnu 1968 už se zástupci ČSSR vrací rozpolcení. 

Červen 1968 je zásadní hned ve dvou ohledech. Na československém území 

probíhá cvičení vojsk Varšavské smlouvy pod názvem Šumava. Z vnitropolitických 

důvodů jej vláda chtěla přesunout na další rok, nicméně tlak je neúnosný. V Literárních 

novinách vychází apel Dva tisíce slov, která patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, 

umělcům a všem Ludvíka Vaculíka. Tento dokument měl protestovat proti blokování 

reforem Sovětským svazem, nicméně ani ve stále více  liberalizující se společnosti 

nenašel zastání ve státních orgánech.58 Ještě o prázdninách ÚV KSČ musí oponovat tzv. 

Varšavský dopis, který obviňuje ČSSR z bující kontrarevoluce. Tlak Moskvy se stále 

stupňoval, na přelomu července a srpna v Čierné nad Tisou probíhá jednání KSSS a 

                                                
56	  PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. Praha: Themis, 1997. ISBN 80-85821-46-X. s. 
369–378. 
57 Generál, jenž emigroval do USA a stal se agentem CIA. Byl iniciátorem v korupční kauze jetelových 
semínek. 
58 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století [online]. Vyd. 1. 
Praha: Portál, 2010 [cit. 2016-04-01]. s. 188. 
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KSČ, na kterém se ještě frapantněji projevuje rozkol v KSČ a inklinace Bilakova křídla 

ke komunistické doktríně.59  

Nešťastným vyvrcholením reformního snažení je vojenská intervence vojsk 

Varšavské smlouvy v noci z 20. na 21. srpna. Kvůli vpádu vojsk na československé 

území zasedá 14. mimořádný sjezd ÚV KSČ ve Vysočanech, jenž měl být původně 

svolán až na září. Následná jednání v Moskvě ovšem situaci z československého 

pohledu nijak nezjednodušují, naopak, vyslaná delegace musí podepsat tzv. Moskevský 

protokol. Ten zastavuje všechny reformní snahy, volá po zpřísnění přístupu 

bezpečnostních složek a například vrací zpět mediální cenzuru. I přes probíhající stávku 

je protokol poslední srpnový den ratifikován ÚV KSČ a tím ve své podstatě končí 

Pražské jaro. Některé reformy ještě dojíždí tzv. ze setrvačnosti (včetně rehabilitací, viz 

podkapitola níže), ještě v říjnu je přijat zákon o federaci. Probíhají i demonstrace, ale 

s nulovým dopadem. Nadšení ve společnosti střídá odpor, liberální tendence i 

v samotných obyvatelích ještě rezonují. I ty ale utichnou, mnohé v nejbližších letech 

pak umlčí období tzv. normalizace. 60 

   

Justice v mapovaných obdobích 

Únorový převrat měnil zavedené instituce a instituty. To se dotklo samozřejmě i 

institucionalizované spravedlnosti. Soudy v letech 1948–1955 měly za úkol, vyjma 

běžné agendy, vytrestat opozici. Systematicky odstraňovaly a perzekuovaly odpůrce 

režimu v Československu i Sovětského svazu, včetně těch z období mezi válkou a 

převratem. Takové činy legitimizoval zákon na ochranu lidově demokratické republiky 

č. 231/1948 z 8. října 1948. Na základě něj soudy odsoudily během pěti let 27 000 

obžalovaných, 232 k trestu smrti. U 178 z nich byl rozsudek vykonán. Celkově se počet 

odsouzených v politických procesech odhaduje na 220 až 230 tisíc.61 Mezi ně se řadí 

například i proces s Jiřím Stříbrným, jedním z mužů 28. října a novinářem.  

                                                
59 PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. Praha: Themis, 1997. ISBN 80-85821-46-X. s. 

404-411. 
60	  KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století [online]. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2010 [cit. 2016-04-01]. s. 192–195.	  
61 ČAPKA, František a Jitka LUNEROVÁ. 1948: Vítězný únor: cesta k převratu. Brno: CPress, 2012. s. 
131. 
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Po odpůrcích režimu nastaly čistky i v komunistických řadách, mezi nejznámější 

se řadí proces s vedením tzv. spikleneckého centra v roce 1952. 62 Velkou vlnu soudních 

procesů zažila i československá armáda. 

 

Armádní čistky v letech 1948–1950 
Mezi léty 1948 a 1950 postihla československou armádu velice silná doba 

represí. Ačkoliv se většina vojenských procesů držela v tajnosti, tiskem proběhly zprávy 

o 32 procesech, ve kterých bylo souzeno 112 obžalovaných, a v desetině z těchto 

případů soudy vynesly rozsudek trestu smrti.63 Mezi nimi se mihla i zpráva o popravě 

generála Heliodora Píky. Titulky situaci samozřejmě vykreslují situaci tehdejším 

prizmatem a v podstatě jen opakují to, co stálo v rozsudku. Obviňují Píku z vojenské 

zrady a zločinu zneužití státní moci.64 

Tendence o ovládnutí armády však byly zřetelné ještě před nástupem komunistů 

k moci, už koncem války. První poválečná vláda měla dokonce v programu, že 

základem nové armády budou zejména vojenské jednotky bojující za války v SSSR a 

rovněž celá organizace bude vytvářená po vzoru Rudé armády. Ministrem národní 

obrany se stal generál Ludvík Svoboda, velitel východní armády, který sice nebyl 

členem KSČ, ale fascinace Sověty se mu upřít nedala. Do KSČ navíc vstoupil, i když 

relativně se zpožděním, v říjnu 1948.  

Většina generálů, v čele s náčelníkem hlavního štábu Bočkem a jeho zástupcem 

Heliodorem Píkou, tíhla spíše na stranu exilového prezidenta Beneše, a i ti, kteří prožili 

válku na východě, nepatřili mezi spolehlivé. Mnozí z nich se projevovali již během 

války silně protikomunisticky, jak tvrdily zprávy kapitána Jaroslava Procházky zasílané 

Klementu Gottwaldovi a sovětské zpravodajské službě.65 

Po vzoru Rudé armády vznikly dvě zcela nové součásti armády, tj. instituce 

osvětových důstojníků a obranné zpravodajství, které už byly plně pod kontrolou 

komunistů. Obranné zpravodajství, oficiálně nazývané 5. oddělení Hlavního štábu 

Ministerstva národní obrany sehrálo v procesech významnou roli, protože jeho 

                                                
62 ČAPKA, František a Jitka LUNEROVÁ. 1948: Vítězný únor: cesta k převratu. Brno: CPress, 2012. s. 
129. 
63 KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. 1. vyd. v ČSFR. Praha: Mladá fronta, 1993, s. 255. Archiv 
(Mladá fronta). 
64 KRIST, Miloslav. Soumrak svědomí: příběh generála Píky, popraveného roku 1949 v plzeňské věznici. 
1. vyd. Plzeň: M. Krist, 2009, s. 53. 
65 KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. 1. vyd. v ČSFR. Praha: Mladá fronta, 1993, s. 256. Archiv 
(Mladá fronta).	   
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soustředění mířilo do nitra armády (již z podstaty, protože se jednalo o kontrarozvědku) 

a právě jeho příslušníci hledali mezi důstojníky ty „nespolehlivé“. Obranné 

zpravodajství z pozice velitele vedl mjr. Bedřich Reicin, který měl kontakty v sovětské 

zpravodajské službě, jež si vybudoval během své mise v SSSR. Na jeho příkaz byli již 

před únorem 1948 sledováni někteří přední armádní činitelé, včetně Píky. Tato 

zpravodajská služba, rovněž organizovala mnohé provokace, aby tak dala záminku 

k zatčení a vyšetřování důstojníků. 

Po únorovém komunistickém převratu vzaly změny v armádě rychlý obrat. 

Vrchním velitelem armády se stal prezident Gottwald, ministr Svoboda, jak je uvedeno 

výše, vstoupil do strany a jeho náměstky se stali Reicin a Procházka. Celou proměnu 

pak dovršilo podřízení generála Svobody Rudolfu Slánskému, generálnímu tajemníkovi 

ÚV KSČ. 

Na podzim roku 1949 už začal sám Sovětský svaz naléhat na urychlenou 

výstavbu spolehlivé armády pro případ ozbrojeného konfliktu. Zde přišlo ke slovu 

Reicinovo páté oddělení, které důstojníky někdy propouštělo, mnohdy ale posílalo před 

soud nebo je nechávalo uvěznit v táborech nucené práce. 66  Prvním cílem tohoto 

oddělení se stala generalita (Píka, Janoušek, Boček, Pelich, Paleček, Kutlvašr aj.), 

druhým vysocí důstojníci (popraveni Skokan, Nechanský, Robotka, umučení Bryks a 

Lukas, vězněni Bursík, Sedláček, Fajtl aj.), třetím důstojníci působící v oblastech 

podléhajících ministerstvu obrany, např. ve vojenských školách a muzeích. 67   Ve 

stejném roce byli rovněž ze zastupitelských čs. úřadů v zahraničí odvoláni vojenští 

přidělenci. Část z nich se rozhodla pro exil. Ta část, jež se vrátila, byla většinou zatčena 

a mnohdy následně odsouzena pro údajnou špionáž. 

Sám Rudolf Slánský se veřejně vyjádřil v tom smyslu, že je nutné celý 

důstojnický sbor obsadit novými lidmi. Do konce roku 1950 bylo z armády propuštěno 

4835 důstojníků, tj. 36,2 % původního početního stavu důstojnického sboru.68 Tyto 

změny se udály pod kontrolou sovětského přidělence Sizova, který v Čechách operoval 

v letech 1946–1949.69 

 

 

                                                
66 Do TNP byli občané (a tedy i tito důstojníci) umisťováni bez rozsudku, přesto se jim však léta trestu 
započítávala do trestního rejstříku. 
67 KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. 1. vyd. v ČSFR. Praha: Mladá fronta, 1993, s. 259.  
68 Tamtéž, str. 260. 
69 Tamtéž, str. 259.	  
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Justiční a společenská reflexe politických procesů v roce 1968 
 

Jak již bylo zmíněno výše, součástí Akčního programu ÚV KSČ bylo i 

vyrovnání s vlastní minulostí. Soudní procesy z přelomu 40. a 50. let se jednak staly 

veřejně probíraným tématem, jednak se intenzivněji začalo pracovat na přezkoumávání 

a znovuotevírání procesů. Do roku 1968 proběhlo několik amnestií, které propustily část 

nespravedlivě odsouzených. Jednalo se ale pouze o propuštění na svobodu, nikoliv o 

přehodnocení procesu a očištění jména. I proto vznikl z jara 1968 klub zvaný K 231 

pojmenovaný po zákonu na ochranu lidově demokratické republiky.  

Pro posuzovaní rehabilitací byla zřízena i komise, v pořadí čtvrtá, nesoucí jméno 

Pillerova po svém předsedovi Janu Pillerovi. Byla následovnicí Barákovy, Kolderovy a 

Barnabitské komise, ale i díky vstřícnému přístupu tehdejšího ÚV KSČ dosáhla do 

srpna 1968 nejlepších výsledků. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy byla ovšem její 

činnost utlumována a v dubnu 1969 byla její činnost vyhodnocena komisí Jána 

Kempného velice negativně, konkrétně tak, že: „podněcovala atmosféru antisocialismu 

a antisovětismu. Zároveň chtěla diskreditovat celý politický systém“.70  

Nejen vstřícnost Ústředního výboru pomohla Pillerově komisi k rehabilitaci 

tisíců lidí. Svou zásluhu na tom měl i zákon o rehabilitaci č. 82/1968 Sb. Na základě něj 

mohli buď sami postižení, nebo jejich příbuzní zažádat o přezkoumání a znovuotevření 

případu z let 1948–1954. Zákon byl přijat 25. června a dlouho před tím se polemiky o 

něm objevovaly i v médiích.71 

 

Média ve sledovaných období 

V obou mapovaných epochách (kolem roku 1948 a 1968) byla média odrazem 

doby. Nikoliv v tom ohledu, že by vždy referovala přesně a nestranně o tom, co se 

v dané době dělo (až na výjimky). Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 

byla mocenským nástrojem a prostředkem propagandy. O 20 let později se stala spíše 

symbolem nastávajícího společenského uvolnění. Tato pozice ovšem nemohla vzhledem 

k politickým okolnostem vydržet příliš dlouho. 
                                                

70 BLÁHOVÁ, Ivana. Oběti komunistické spravedlnosti: právní aspekty politických procesů 50. let 20. 
století. Praha: Auditorium, 2013, s. 325. 
71 Dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1968/5/23/1.png 
71 Dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1968/5/23/2.png 
71 Dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1968/5/18/2.png	  
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Média okolo roku 1948 
Ačkoliv ústava 9. května zaručovala svobodu projevu a zakazovala cenzuru, 

veškerá mediální produkce byla v roce 1948 pod patronátem ministerstva informací, 

které řídil neomezený vládce Václav Kopecký. Bez povolení ministerstva nebylo dle 

vyhlášky MI č. 1144/1948 možné vydávat jakýkoliv tisk.72 Silným nástrojem kontroly 

byla ovšem i personální politika. Vzhledem k tomu, že veškerá média platil de facto 

stát, nerozhodovala o jejich existenci výdělečnost, ale poslušnost. To se samozřejmě 

muselo zákonitě promítnout i do podstaty novinářské práce, která se zakládala nikoliv 

na informování, ale papouškování, poklonkování a interpretaci událostí tak, jak se 

hodilo KSČ. Záměrem bylo „Učit se od lidu – učit lid“73, jak to definoval celostátní 

sjezd československých novinářů v říjnu roku 1948. Nepohodlní novináři byli profesně 

odstraněni postupně, první vlna přišla hned 25. února 1948 kdy akční výbor Svazu 

československých novinářů vyloučila 80 novinářů. Mezi nimi byl například Ferdinand 

Peroutka nebo Pavel Tigrid. 

Další restrikcí, která přispívala ke kontrole toho, co se vydává, byla vyhláška č. 

696/1948 o hospodaření papírem při vydávání časopisů a revize všech periodik 12. 

března 1948. Opatření měla za následek absolutní kontrolu a filtraci vycházejících 

periodik. Během roku 1948 zmizelo z české mediální scény 570 titulů. 74  Ať už se 

jednalo u kulturně zaměřené časopisy (např. Akord nebo Kritický měsíčník), ale 

například sociálnědemokratický tisk a jeho ikonické Právo lidu. Sociální demokracii 

zůstal pouze Svět práce (který ale následně v roce 1951 přešel pod ROH). 

Československá strana lidová směla nadále vydávat deník Lidová demokracie. Přežil i 

deník Československé strany socialistické Svobodné slovo. Z novin si lidé mohli v roce 

1948 vybrat i Mladou frontu vydávanou Českým svazem mládeže, popřípadě armádní 

Obranu lidu. Samozřejmostí bylo i Rudé právo a další komunistická periodika (Rovnost, 

Nová svoboda, Glos łudu nebo slovenská Pravda). Od roku 1952 se mohly denní 

volbou stát i Zemědělské noviny. Počátkem 50. let vycházela i široká škála uměleckých 

                                                
72 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století [online]. Vyd. 1. 
Praha: Portál, 2010 [cit. 2016-04-01]. s. 142.  
73 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 
současnosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. s. 253. 
74 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století [online]. Vyd. 1. 
Praha: Portál, 2010 [cit. 2016-04-01]. s. 140.  
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časopisů (Tvorba, stalinistický Var nebo Literární noviny). Vysoký podíl měly podle 

sovětského vzoru i závodní noviny a časopisy.75   

Převrat ovlivnil zásadně i to, odkud se získávaly informace pro zpravodajství. 

Československá tisková kancelář vytvořila svůj akční výbor 23. února a od té doby byla 

de facto čistě orgánem komunistické strany. Aby nebylo možné zprávy interpretovat a 

kontextualizovat z jiných, než pro stranu žádoucích zdrojů, přestaly se po únoru 1948 

využívat zahraniční tiskové agentury, kromě sovětské TASS. Protože Československá 

tisková kancelář využívala zásadně jako zdroj TASS a zároveň se měla stát jediným 

zpravodajským orgánem podporující stranu, propustila 68 zaměstnanců, jež měli 

zkušenosti ještě s prvorepublikovým fungováním, a nahradila je loajálními prověřenými 

kádry. Ty nijak nelpěly na kvalitě produkovaného obsahu a degradovaly tehdy 

třicetiletou agenturu s tradicí na pouhou režimní hlásnou troubu. 76 

Pod přísným dozorem byl i zákonem č. 137/1948 zestátněný Československý 

rozhlas. Ten v roce 1948 již neskrývaně vysílal komunistickou propagandu, včetně 

přenosu z Václavského náměstí, kde Gottwald 25. února informoval o svém návratu od 

Edvarda Beneše a akceptování demise nekomunistických ministrů. 77 To byl ovšem ještě 

před zestátněním, které proběhlo až v dubnu 1948. I díky personálním čistkám po 

převratu se vysílání postupně proměňovalo v propagandistický kanál, což bylo 

nejmarkantnější zejména v první polovině 50. let. Na svou stranu si rozhlas snažil 

posluchače naklonit díky rozhlasové výstavě MEVRO v roce 1948, na kterou ale kvůli 

převratu spousta rozhlasů nedorazila.78 Fascinace technologií ovšem nebyla dostatečnou 

kompenzací za zcela neobjektivní, zkreslené, propagandistické vysílání 

Československého rozhlasu. Mnoho posluchačů tak začalo poslouchat například 

československé vysílání rádia Svobodná Evropa, které se do éteru pustilo v roce 1951.79   

                                                
75	  BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. s. 259–267.	  
76	  KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století [online]. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2010 [cit. 2016-04-01]. s. 143–144.	  
77	  KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století [online]. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2010 [cit. 2016-04-01]. s. 151.	  
78KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století [online]. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2010 [cit. 2016-04-01]. s. 152.	  	  
79	  KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století [online]. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2010 [cit. 2016-04-01]. s. 166.	  
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Média v období Pražského jara 
 

Vývoj médií během a po únorovém převratu silně kontrastuje s tím, co se dělo 

před a během Pražského jara. Vzhledem k atmosféře a okolnostem (viz kapitola 3.1.2.) 

jsou to právě média (konkrétně ta kulturní), která se postupně od poloviny 60. let 

vymezují politice tehdejšího ÚV KSČ. A to navzdory faktu, že v novém tiskovém 

zákoně 81/1966 Sb. je v paragrafu právně zakořeněn cenzurní orgán Ústřední publikační 

správa (ÚPS). Napětí mezi ÚV KSČ a kulturními periodiky, v tomto případě konkrétně 

Literárními novinami, graduje na 4. sjezdu Svazu československých spisovatelů. 

Atmosféra zhoustla právě i kvůli cenzurním zásahům do obsahu listu, ačkoliv trend byl 

opačný (v roce 1965 bylo zásahů cca 3500, o dva roky později již jen 150080). Obecně 

spisovatelská obec požadovala svobodu projevu. Na sjezdu mluvili například Pavel 

Kohout, Milan Kundera nebo Ludvík Vaculík. Odměnou ze strany ÚV KSČ je vyhození 

ze strany a převedení Literárních novin pod ministerstvo kultury a informací. Tento čin 

ovšem silně aktivuje společnost. Na druhou stranu, 5. sjezd Svazu československých 

novinářů ve dnech 19. a 20. října rozhodně nepůsobí excitovaným dojmem a v podstatě 

nijak nereflektuje společenskou situaci. Naopak, novináři na sjezdu se od pohnutek 

Literárních novin distancují.81 

Na přelomu let 1967 a 1968 se ÚV KSČ zásadně proměnil a s ním i přístup k 

novinářům a žurnalistice. S uvolněním se na stránkách tisku objevují například Jan i 

Tomáš Garrigue Masaryk, rehabilitovaní političtí vězni nebo úprk „semínkového“ 

generála Šejny do USA. V rozhlase i televizi „zuří“ politické debaty, všude je znát 

uvolněná atmosféra. Díky svěžímu obsahu periodického tisku, který je o poznání 

otevřenější a nutno dodat, že i zajímavější, stoupají náklady tisku.82 Cenzuru ruší 26. 

                                                
80	  KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století [online]. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2010 [cit. 2016-04-01]. s. 178.	  
81	  KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století [online]. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2010 [cit. 2016-04-01]. s. 179–180.	  
82	  KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století [online]. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2010 [cit. 2016-04-01]. s. 183. 
82	  BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. s. 308.	  
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června zákonem č. 84/1968 Sb., který upravuje původní 81/1966 Sb., Národní 

shromáždění. Zásahy do publikace ze strany státu jsou prohlášeny za nepřípustné. 

Novele zákona předcházelo i zrušení Ústřední publikační správy 13. června. Naopak 

následovat měl zcela nový tiskový zákon, na nějž se bohužel nedostalo kvůli 

prázdninovým událostem roku 1968.83 

V době, kdy na československé území vstoupila vojska Varšavské smlouvy, 

měly nedocenitelnou roli rozhlas a televize. Československý rozhlas odmítl odvysílat 

zprávu o legitimizaci intervence a vysílal oproti zvyklostem do druhé hodiny ranní. 

V éteru zaznělo, aby občané zůstali v klidu a že vedení státu setrvává ve svých 

funkcích. Po druhé hodině ranní je ovšem rozhlas umlčen ředitelem Ústřední správy 

spojů Karlem Hoffmannem. Obnovuje se na chvíli 21. srpna ráno, ovšem v 9 hodin opět 

končí. Československý rozhlas je oficiálně paralyzován až do 27. srpna, funkci přebírají 

až do 27. srpna ostatní studia (Žižkov, Studio 7 a krajská studia po celé republice). 

Posluchačům je tlumočen projev prezidenta Ludvíka Svobody, hovoří k nim například i 

Jan Ruml, Jiří Dienstbier či Eva Kopecká. Dne 22. srpna je budova na pražských 

Vinohradech obsazena vojáky, u rozhlasu padne 15 lidí, řada lidí je raněna.  

I televize vysílá z nestandardních studií (Hloubětín, Zahradní město, Bráník, Petřiny, 

Kleť, Ještěd…) s obrovským nasazením až do 26. srpna. Lidé věří ilegálnímu vysílání a 

tradičnímu tisku, který vychází i několikrát denně ve velkých nákladech. Zcela se tak 

účinkem míjí snaha propagandistického rádia Vltava, které vysílá z východoněmeckých 

Drážďan.84 

 Po čase se přes veškeré předchozí snažení média regulují a místo nového 

tiskového zákona jsou opět zavedeny cenzurní a kontrolní orgány (Úřad pro tisk a 

informace, Slovenský úrad pre tlač a informácie Vládní výbor pro tisk a informace).85 

Tím opět na dlouhou dobu dostává výrazný zásah svoboda tisku a projevu v ČSSR. 

Během podzimu končí Reportér, Politika a Kultúrny život. Po tom, co od 1. ledna 1969 

                                                
83	  BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. s. 310.	  
84	  BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. s. 310–312. 
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vstoupil v platnost zákon o federaci, vznikají nové instituce – Český úřad pro tisk a 

informace a Federální výbor pro tisk a informace. Nastává dlouhé období autocenzury 

novinářů, mnoho těch, kteří odsoudili okupaci, je vyhozeno (tedy až v roce 1969).86 
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5.  Mediální reflexe procesu v roce 1968 

Kolem dubna 1968 začaly stránky novin plnit i zprávy a články, které měly co 

do činění s vojenskými rehabilitacemi druhého odboje. To se samozřejmě týká i 

znovuotevření procesu s generálem Heliodorem Píkou. Zprávy a články o Píkovi se ve 

vybraných periodikách, která vycházela v roce 1968 a která mapuji v této práci, 

koncentrují nejčastěji okolo dat, která úzce souvisí s jednotlivými fázemi obnoveného 

procesu. Obnovený proces v roce 1968 prošel v podstatě třemi. Ty se odehrály v květnu 

(obnovení procesu), říjnu (zrušení rozsudku z roku 1949) a konečně v prosinci 1968, 

kdy byl v Píkově případu vynesen rozsudek na základě objektivních zjištění, která 

během původního procesu nebyla žádoucí. Kolem prosince 1968 se objevuje nejvíce 

článků kolem obnoveného procesu generála Píky. Právě on se stal jakousi ikonou 

rehabilitačních řízení. 

Denní tisk, který níže podrobuji analýze, není rozhodně žádnou okrajovou 

záležitostí. Rudé právo vycházelo v průměrném nákladu 1 020 000, Mladá fronta 312 

000, Lidová demokracie 254 300, Zemědělské noviny 220 000 a Svobodné slovo 170 

000 kusů.87 Všechna uvedená periodika patří zároveň mezi ta s nejvyšším nákladem, 

která v ČSSR vycházela. Jen zkoumaná periodika mohla denně oslovit okolo dvou 

milionů lidí, což představuje více než pětinu tehdejších obyvatel Československé 

socialistické republiky.  

 

Duben 1968 

Jako předvoj událostí budoucích a jako důkaz uvolnění celospolečenských i 

mediálních poměrů vychází v Zemědělských novinách ve dnech 24. dubna a 25. dubna 

dvoudílný seriál nazvaný Tragédie generála Píky.88 Jedná se o koncentrát výpovědí a 

názorů na generála Píku, který je proložen jeho životopisem a historickým kontextem 

celého Píkova případu.  

 

V článku se pravděpodobně poprvé zveřejňuje unikát v podobě generálova 

dopisu, respektive motáku, na rozloučenou, který napsal během své poslední noci 

                                                
87 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století [online]. Vyd. 1. 
Praha: Portál, 2010 [cit. 2016-04-03]. s. 201. 
88 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1464, sign 1a82, I. M. Jedlička: Tragédie generála Píky. In Zemědělské noviny z 24. dubna 1968. 
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v plzeňské věznici Bory z 20. na 21. června 1949. V něm Píka rozporuje rozsudek svého 

případu a nazývá jej tak, jak to po skončení obnoveného procesu udělá i prokuratura: 

„Jsem přesvědčen, že nejde o justiční omyl, vždyť vše je tak průhledné – že jde o 

politickou vraždu.“ 89  Zveřejnění textu s tak závažným tvrzením, které obviňuje 

garnituru z padesátých let z regulérního trestného činu, by před obdobím Pražského jara 

absolutně nemělo šanci dostat se na stránky jakéhokoliv veřejně vydávaného média, tím 

spíš novin takového významu a nákladu, jakým byly Zemědělské noviny. Navíc, slovům 

z pera člověka, který byl pravomocně odsouzen soudy Československé republiky 

k nejvyššímu trestu, by nebyl přikládán pražádný význam. 

 

V textu se navíc objevuje i výpověď Píkova souputníka ze sovětské mise a v té 

době prezidenta Československé socialistické republiky generála Ludvíka Svobody. Ten 

ve své výpovědi Píku obhajuje a odhaluje celkem zásadní poznatek. V původním 

soudním procesu v roce 1949 podal Svoboda soudu kladné hodnocení, které 

v původním spisu ale nikdo nenalezl. Prezident a generál v jedné osobě k tomu říká: 

„Jestliže není ve spisech, pak bylo záměrně odstraněno.“90 Tato výpověď, kterou na slib 

Milanu Píkovi, synu generála Píky, znovu vypracoval, byla jedním ze zásadních 

impulsů, která po několika měsících dala žádost o obnovení procesu do pohybu.  

 

Na generála Píku vzpomíná v seriálu i jeden z jeho spolupracovníků, generál 

Sacher, nebo Píkův obhájce JUDr. Rastislav Váhala, který zcela otevřeně popisuje 

okolnosti původního procesu z konce 40. let. Doktor Váhala by se za dob dřívějších 

rozhodně nedočkal mediálního prostoru. Přeci jen, proč by obhájce „zločince“ měl mít 

příležitost vyjadřovat se veřejně k případu člověka, jenž se provinil zločinem vojenské 

zrady a zneužitím služební moci? Aby pak dostal ještě veřejný prostor k jeho obhajobě, 

to už bylo za každých okolností zcela vyloučeno. 

 

                                                
89 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1464, sign 1a82, I. M. Jedlička: Tragédie generála Píky. Zemědělské noviny z 24. dubna 1968. 
90 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1464, sign 1a82, I. M. Jedlička: Tragédie generála Píky. In Zemědělské noviny z 25. dubna 1968.	  
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Květen 1968 

Během května už byly události týkající se znovuotevření procesu v plném 

proudu. V první půlce měsíce, konkrétně 13. května, zasedá senát Vyššího vojenského 

soudu v Příbrami. O zasedání referuje o den později deník Svobodné slovo.91  

Ve zprávě se ukazují fakta, která budou zcela zásadní pro pozdější vývoj a 

potvrzují veřejnosti to, co dost možná dávno tušila. Na základě výpovědi svědků a 

zpochybnění Zadinovy expertizy odborníky z Vojenského historického ústavu se 

potvrzuje, že celý původní proces stál na zfalšovaných důkazech, nepravdivé expertize, 

a navíc se dá zcela pochybovat o jeho objektivitě a zájmu trestat oprávněně a podle 

platných zákonů.  

Jedna ze svědkyň, Ludmila Uhlířová, bývalá sekretářka OBZ a Reicinova 

podřízená, vypovídá velice otevřeně o metodách Vaše i Reicina. A co zaznělo u soudu, 

to se také v lehce zkrácené verzi objevuje i v novinách, včetně historicky známé věty 

Vaše k Reicinovi: „Řekni Bedřichu, kolik potřebuješ, 15 let nebo provaz? Podle toho se 

dá udělat obžaloba.“ 92  Mezi vypovídajícími svědky opět nechybí prezident ČSSR 

Ludvík Svoboda. 

 

Ve Svobodném slově se samozřejmě dovídáme i to, jak celé přelíčení dopadlo. 

Bez jakékoliv úpravy se píše o slovech vyššího vojenského prokurátora pplk. JUDr. 

Václava Janouška, který „odsoudil období deformací právního řádu“. 93   

Jak je ze zprávy zřejmé, senát podplukovníka Františka Helešice původní rozsudek ruší 

a vzniká tak prostor pro nový proces. Autor článku E. Škaloud zakončuje referování o 

senátním stání následujícími slovy: „Po letech se tedy dostává zadostiučinění dalšímu 

z našich vynikajících odbojových pracovníků, jehož čestnost, vojenské vlastnosti i 

morální jádro je mimo diskusi. Původní rozsudek byl zrušen.“94 Můžeme vést spory o 

to, zda jsou tato slova vhodně zvolená vzhledem k tomu, že se jedná o zpravodajství, 

nikoliv u publicistický článek. Jedno je ale jisté – na stránky Svobodného slova byla 

otisknuta. 

 

                                                
91 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, E. Škaloud: Obnovení procesu s generálem Píkou. In Svobodné slovo z 14. května 1968. 
92 Tamtéž. 
93 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, E. Škaloud: Obnovení procesu s generálem Píkou. In Svobodné slovo z 14. května 1968. 
94 Tamtéž.	  	  
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Květen roku 1968 ovšem nebyl měsícem spravedlnosti pouze pro generála Píku, 

jak je prokazatelné z dobového tisku. Noviny totiž otevřeně referují o rehabilitačních 

řízeních, která byla dotažena v té době do konce. Den po zasedání senátu k případu 

Píky, tedy 14. května 1968, se dočkává soudní spravedlnosti generál Janoušek, který 

organizoval druhoválečné československé jednotky RAF ve Velké Británii, a jehož po 

návratu do Československa stihl těžký žalář i pobyt v táboře nucených prací. Stejně jako 

Píkovi, ani jemu ovšem po rehabilitaci v roce 1968 nebyla navrácena vojenská hodnost. 

Na uznání zásluh odbojových nebyla, i přes neustálou liberalizaci režimu, společnost 

připravena. Nazítří po Karlu Janouškovi se dočkává rehabilitace i ústřední postava 

pražského povstání Karel Kutlvašr. Sám Kutlvašr se ovšem rehabilitace nedočkal, 

protože v důsledku značně podlomeného zdraví, které způsobilo jeho mnohaleté 

věznění, zemřel již v roce 1960.  

 

O perzekucích a soudních konstruktech se ovšem nemluví pouze ve spojitosti 

s rehabilitacemi. Snaha o vyrovnání se s minulostí poznamenanou inscenovanými 

procesy se propisuje i do ostatních zpráv. Noticka o smrti generála Bartíka zcela 

otevřeně popisuje jeho vojenskou kariéru, včetně uvěznění v padesátých letech. „Ani on 

neušel v padesátých letech zatčení a protizákonné perzekuci.“95 

 

Druhým vojenským činitelem, u jehož jména je v Rudém právu zcela explicitně 

zmíněno odsouzení ve zpolitizovaném procesu, je generál Karel Klapálek. Zásadní 

změna společenského klimatu a toho, co se „smí a nesmí psát“,  je zcela patrná 

z jednoho pouhého odstavce v článku, který si bere za účel pogratulovat generálovi 

k jeho 75. narozeninám.  Rudé právo 26. května píše: „Během procesu s tzv. 

spikleneckým centrem je zatčen a obviněn z toho, že byl vojenskou oporou tohoto 

centra, sabotérem Košického vládního programu atd. Byl odsouzen bez jakéhokoliv 

důkazu viny na šest let. Po více než třech letech žalářování v Ruzyni, na Pankráci a ve 

Valdicích, v důsledku XX. sjezdu KSSS byl propuštěn na svobodu a plně rehabilitován. 

Přes tuto rehabilitaci až do začátku letošního roku jeho jméno mělo zůstat vymazáno 

z vojenské historie.“96 

 

                                                
95 Dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1968/5/19/2.png 
96 Dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1968/5/26/2.png	  
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Říjen 1968 

Po zrušení původního rozsudku v květnu 1968 se případ na čas stahuje do 

mediálního ústraní. Nové hlavní přelíčení je naplánováno na dny mezi 8. a 10. říjnem 

1968. Na rozdíl od původního přelíčení v roce 1949 jsou zde přítomni svědci, kteří před 

soudem (a tím pádem i obhajobou, již představují JUDr. Čeřovský a částečně i JUDr. 

Váhala) vypovídají ve prospěch Heliodora Píky. Oproti původnímu procesu se zásadně 

mění dvě věci – ze strany vypovídajících existuje snaha generála obhájit a zprostit 

obvinění. Ta druhá je ovšem o poznání více zarážející – u soudu zkrátka někdo 

vypovídá. To se v roce 1949 nestalo a i proto podával tehdejší obhájce Píky Váhala 

zmateční stížnost.97 Ovšem marně. 

 

Vraťme se ale k tomu, co o procesu píší noviny. Krátká noticka o zahájení 

hlavního přelíčení vychází 9. října 1968 v Rudém právu.98 Dalo by se říci, že v podstatě 

nic zásadního neříká, pouze informuje o tom, že řízení započalo a že během prvního dne 

se senát zaobíral výpovědí generála Píky z původního procesu. 

 

I o druhém dni líčení vychází v Rudém právu zpráva,99 podobného rozsahu jako 

den předchozí.  Referuje o pokračování soudního stání, ale zaráží se nad jednou zásadní 

věcí – výslechem Karla Vaše. Zpráva detailně popisuje kumulaci jeho funkcí 

v původním řízení a přiznává, že postupná proměna z vyšetřovatele přes vyšetřujícího 

soudce až na státního prokurátora byla zcela mimo meze zákona. 

 

Ve Svobodném slovu z 10. října nalezneme souhrnnou zprávu o pokračujícím 

procesu, která shrnuje výpovědi svědků J. Macháčka, J. Perníkáře a generála V. Sachra. 

Ten se o Píkovi vyjadřuje v tom nejlepším slova smyslu: „O Píkovi prohlásil, že v době, 

kdy byl šéfem čs. mise v zahraničí, stěží by se našel člověk morálních, vojenských, 

osobních  a diplomatických kvalit, jaké měl Píka.“100 Zatímco v roce 1968 se média ani 

trochu neostýchají (i když zprostředkovaně skrze výpovědi svědků u procesu) generála 

Píku označit jako člověka s vysokým morálním kreditem, o devatenáct let dříve byla 
                                                

97 VÁHALA, Rastislav. Smrt generála. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1992. s. 128. 
98 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, ČTK: Obnovený proces s generálem Píkou. In Rudé právo z 9. října 1968. 
99 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, ČTK: Obnovený proces generála Píky. In Rudé právo z 10. října 1968. 
100 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, E. Škaloud: Svědci o generálu Píkovi. In Svobodné slovo z 10. října 1968.	  
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situace zcela opačná. V  novinových článcích z armádního deníku  Obrana lidu, jež 

vyšly v souborném díle zvaném Cesta až na dno zrady: Rub historie druhého 

zahraničního odboje, častuje jejich autor Josef Bartovský Píku slovy „nohsled“, 

„zrádce“ nebo „špion“.101 

 

Nazítří od posledního dne procesu, 11. října, vychází v Rudém právu noticka o 

odložení procesu na neurčito. 102  Kvůli analýze okolností vyšetřování z roku 1948, 

historickým expertizám a zkoumání dalšího důkazního materiálu požádal o odročení jak 

soudní senát, tak i prokurátor. Odklad se protáhl až do samotného závěru roku 1968. 

 

Prosinec 1968 

Datum pokračování procesu bylo nakonec stanoveno na 3. prosince 1968 a právě 

v prosinci začíná případ opět plnit noviny české, ale částečně i zahraniční. Den před 

prvním dnem líčení vychází na stránkách Svobodného slova několikaodstavcový 

rozhovor s obhájcem generála Píky, JUDr. Rastislavem Váhalou.103  

 

Za zmínku rozhodně stojí už jen představení, respektive titulace Píkova advokáta 

v perexu. Tazatel totiž Váhalu představuje nejen jako bývalého obhájce, ale i jako 

posledního člověka, který s popraveným generálem hovořil, a navíc jako vedoucího 

ústřední rehabilitační poradny Svazu protifašistických bojovníků v Praze. To dokazuje, 

jak podstatnou osobou byl Váhala v očích veřejnosti i médií v otázkách rehabilitací, a 

zároveň podtrhává důležitost a všeobecný zájem o fenomén rehabilitací v roce 1968. 

 

Zpovídající novinář v textu také akcentuje zájem veřejnosti o rehabilitace. Jinak 

se věta „Ve veřejnosti je dojem, že se rehabilitace přibrzdila a že se to jeví i na procesu 

s Píkou,“104 vykládat nedá. V následujících řádcích Váhala ale obavy vyvrací, naopak  si 

ještě pochvaluje přístup soudu k celému případu. „Jsem šťasten, že vám mohu 

                                                
101 BARTOVSKÝ, Josef. Cesta až na dno zrady: rub historie druhého zahraničního odboje. Praha: Naše 
vojsko, 1949. 
102 Dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1968/10/11/2.png 
103 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, O procesu s H. Píkou. In Svobodné slovo z 2. prosince 1968. 
104 Tamtéž.	  
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odpovědět, že je proces veden velmi pečlivě, svědomitě a objektivně. A s deformačním 

řízením v letech 1949 až 1952 ho nelze vůbec srovnávat.“105  

 

Jak již bylo řečeno výše, 3. prosince, tedy den po vydání rozhovoru s R. Váhalou 

začíná další fáze procesu. Toho si nevšímají pouze československé noviny, ale i tisk 

zahraniční. Dopisovatel londýnského deníku The Times,106 Michal Hornsby, tlumočí 

z Prahy čtenářům rozhovor s Rastislavem Váhalou z předchozího dne, jenž otisklo 

Svobodné slovo. K nejzásadnějším statím připojuje ještě poznatek, pro období (i když už 

se chýlí ke konci) zcela signifikantní. „The Pika case is important because it indicates 

the Government’s determination to press forward rehabilating people who were unjustly 

persecuted in what has come to be called „the era of defamation.“ 107  

 

A ačkoliv s procesem generála Píky nemá co do činění, zmiňuje Hornsby v závěru 

nečekaný odjezd sovětského diplomata Kuzněcovova zpět do SSSR. Kuzněcov měl 

v Československé socialistické republice za úkol narovnat vztahy mezi oběma státy po 

tom, co je Sověti velmi pošramotili během srpnových událostí roku 1968.  Odvolává se 

přitom na agenturu AFP. 

 

Svobodné slovo ze 4. prosince rekapituluje v článku Proces s gen. Píkou 108 

události z předešlého, tedy prvního dne prosincového stání. Uvádí zkrácené výpovědi 

svědků, z nichž dvě opět jasně hovoří ve prospěch generála Píky.  

Svědci podle svých výpovědí (a následně i podle zprávy v listu) popírají slova 

původní obžaloby z roku 1949.  Třetí svědek, Bohumil Nyč, kterýžto pracoval na 

Píkově vyšetřování na konci čtyřicátých let, podle novin působí velice defenzivně a 

snaží se vzbuzovat dojem, že pouze plnil rozkazy svých nadřízených a činil v podstatě 

jen to, co mu přikázal Bedřich Reicin. Výpovědí tak dává políček tehdejším 

vyšetřovacím metodám a značně je diskredituje.  

 

                                                
105 Tamtéž. 
106 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, Michael Hornsby: Czech hearing over dead genera. In The Times z 3. prosince 1968. 
107 tamtéž/ Překlad: Případ Píka je zásadní, protože ukazuje odhodlání vlády tlačit na rehabilitace lidí, 
kteří byli nespravedlivě pronásledování v době, která si postupně vysloužila přívlastek „defamace.“  
108 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, E. Škaloud: Proces s gen Píkou. In Svobodné slovo z 4. prosince 1968.	  
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V podobném duchu se nese i článek Na lavici obžalovaných nesedí nikdo,109 

který vyšel týž den v Lidové demokracii. Obsahově se velmi podobá textu ze 

Svobodného slova (výše), liší se ovšem především v použitých výrazech a mnohem 

explicitněji popisuje dobové reálie. Slovům, která padla ve výpovědích svědků, 

dokresluje autor mnohem subjektivnější a bezprostřednější atmosféru. Začátek 

samotného stání popisuje následovně: „Při dopoledním jednání byli vyslechnuti tři 

svědci, z jejichž výpovědí zavanula do soudní síně tíživá atmosféra z let okolo roku 

1950, kdy kabinetní justice, nekontrolovaná a za tuhé cenzury nekontrolovatelná, 

poskvrnila dějiny budování lidově demokratické republiky.“110 Tento článek v Lidové 

demokracii je opravdu svérázný a pohybuje se na tenké hranici mezi zpravodajstvím a 

publicistikou. Jako jeden z mála zkoumaných pramenů vyzařuje relativní svobodu 

vyjadřování charakteristickou pro období kolem roku 1968, naznačuje společenskou 

sebereflexi a odsuzuje období politických procesů, ale zároveň popisuje i situaci, do níž 

se v padesátých letech dostali iniciátoři vyšetřování a vyvozuje z ní i jakési morální 

ponaučení. To přesně dokládá věta „Reicin se později dostal sám do mlýna, který 

roztočil a skončil pod rukou Kata, dr. K. Vaš byl odsouzen do žaláře.“111 

 

Ve srovnání s ním je článek Obnovený proces s gen. Píkou, jenž vyšel v Rudém 

právu, 112  stejně jako dva předchozí, 4. prosince čistě zpravodajskou, chladnou a 

stručnou záležitostí. Rekapituluje pouze přehled svědků, konkrétnější je pouze 

v časovém výhledu probíhajícího procesu. Podle Rudého práva má líčení probíhat do 6. 

prosince a rozsudek má být vynesen další týden. Tyto informace se později ukáží jako 

naprosto přesné.  

 

Dne 5. prosince v Zemědělských novinách vychází článek  s lehce šokujícím, ale 

neméně pravdivým titulkem „Reicin předem odsoudil generála Píku k smrti.“ 113 

Popisuje děj druhého dne procesu, včetně výpovědi JUDr. Rastislava Váhaly, který je 

                                                
109 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, bra: Na lavici obžalovaných nesedí nikdo. In Lidová demokracie z 4. prosince 1968. 
110 Tamtéž. 
111 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, bra: Na lavici obžalovaných nesedí nikdo. In Lidová demokracie z 4. prosince 1968. 
112 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, ČTK: Obnovený proces s gen. Píkou. In Rudé právo z 4. prosince 1968. 
113 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, I. M. Jedlička: Reicin předem odsoudil generála Píku k smrti. In Zemědělské noviny z 5. 
prosince 1968. 
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tentokrát předvolán v roli svědka. Ve své výpovědi Váhala dává jasně najevo své 

podezření o nekalosti původního procesu,  reprodukuje svoje rozhovory s odsouzeným a 

následně popraveným generálem. Jistě zaujme i citace pasáže z 

reprodukované výpovědi Zdeňka Fierlingera, bývalého předsedy vlády Československa, 

bývalého velvyslance v Sovětském svazu a kolegy generála Píky v dobách formování 

Československého armádního sboru v SSSR.  Noviny zcela bez jakýchkoliv úprav 

otiskují jeho výpověď, ve které jasně říká, že osud generála Píky byl zpečetěn už před 

jeho odsouzením. „Připomínám, že všechny závažné rozsudky v té době byly 

připraveny v nejužší skupině tří až čtyř odpovědných soudruhů, kteří je pak předkládali 

jako samozřejmost předsednictvu ÚV KSČ.“114 

 

Velice podobný článek, o poznání kratší, vychází 5. prosince i v Lidové 

demokracii pod názvem Ze zákulisí inscenovaných procesů,115 souběžně s ním se na 

stránkách Rudého práva objevuje zpráva Případ generála H. Píky pokračuje.116 

 

Dne 6. prosince referují noviny o třetím dni probíhajícího řízení. Rudé právo 

v článku Třetí den procesu H. Píky117 a Lidová demokracie v textu s názvem Případ gen. 

Píky v tajném líčení118 se koncentrují zejména na dvě věci, které byly náplní předešlého 

dne. Tou první je rozebírání depeší mezi Píkou a exilovým státním aparátem v Londýně 

zastupovaným nejčastěji prezidentem Edvardem Benešem a exilovým ministrem 

národní obrany generálem Sergějem Ingrem. Podle novin a především analýzy 

zpravodajců a historiků se nedají depeše považovat za „závadné“ ani optikou konce 40. 

let.  Při čtení depeší byla veřejnost vykázána ze sálu, na místě zůstali kromě 

předvolaných analytiků, soudního tribunálu, obhajoby a obžaloby pouze důvěrníci 

JUDr. Rastislav Váhala a syn generála, Milan Píka.  

 

                                                
114 Tamtéž. 
115 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, bra: Ze zákulisí inscenovaných procesů. In Lidová demokracie z 5. prosince 1968. 
116 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, ČTK: Případ generála H. Píky pokračuje. In Rudé právo z 5. prosince 1968. 
117 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, ČTK: Třetí den procesu H. Píky. In Rudé právo z 6. prosince 1968. 
118 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, bra: Případ gen. Píky v tajném líčení. In Lidová demokracie z 6. prosince 1968.	  
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Svobodné slovo 9. prosince 1968 v článku „Poselství generála Píky“ 119 

předpokládá uzavření procesu následující den, tedy 10. prosince. V tom se ovšem mýlí, 

protože proces skončí až o několik dní později. Ve zmíněném článku kromě predikce 

přináší list dokument velice osobního charakteru. Jedná se totiž o moták, jenž 

odsouzený generál předal během své poslední noci svému obhájci. Svobodné slovo 

čtenářům dává k přečtení kompletní doslovný přepis motáku.120 

 

Slovy prokurátora Vladimíra Janouška začíná článek „Případ generála Píky: 

Prokurátor navrhuje zproštění“ 121 : „Reicin a dr. Karel Vaš byli hlavními režiséry 

prvního procesu s generálem Heliodorem Píkou.[...] Navrhuji, aby generál Píka byl 

zproštěn obžaloby v celém rozsahu.“ 122  Zpráva otištěná v Lidové demokracii 11. 

prosince znamená průlom a v podstatě nastiňuje rozuzlení celého obnoveného procesu. 

Opět se v článku setkáváme s velice liberálními výroky, včetně toho, jež vyřkl obhájce 

odsouzeného generála, dr. Vladimír Čeřovský. „Toto je historický proces, který by měl 

vejít do dějin našeho soudnictví, protože v něm šlo nejen o očistu tohoto vlastence, ale o 

očistu druhého odboje celého.“123 Jinými slovy soud legitimizuje a obhajuje i odboj 

nekomunistický, což by ještě před rokem 1968 (a v podstatě i po něm)  byla absolutně 

nemyslitelná záležitost. Doktor Čeřovský zároveň zcela bez okolků odsuzuje na případu 

generála Píky soudnickou mašinérii poloviny dvacátého století. „Byl to jeden z prvních 

vykonstruovaných procesů, nesl všechny známky procesů padesátých let, při nichž byly 

použity mnohé nezákonné metody.“ 124  

 

De facto stejné informace nalezneme i v článku O rehabilitaci generála Píky,125 

jenž vyšel téhož dne ve Svobodném slově, stejně jako v textu „V procesu generála Píky 

– rozhodnutí soudu v pátek“ z Rudého práva.126 

                                                
119 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, Dokument: Poselství generála Píky. In Svobodné slovo z 9. prosince 1968. 
120 Příloha č. 1 
121 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, bra: Případ generála Píky: Prokurátor navrhuje zproštění. In Lidová demokracie z 9. 
prosince 1968. 
122 Tamtéž. 
123 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, bra: Případ generála Píky: Prokurátor navrhuje zproštění. In Lidová demokracie z 11. 
prosince 1968. 
124 Tamtéž.	  
125 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, E. Škaloud: O rehabilitaci generála Píky. In Svobodné slovo z 11. prosince 1968. 
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Průlomovým dnem a chvílí, kdy končí bezmála dvacetileté bezpráví páchané na 

jméně generála Heliodora Píky a celé jeho rodiny, je 13. prosinec. Noviny opět referují 

s jednodenním zpožděním. Titulky v Lidové demokracii127 a ve Svobodném slově128 ze 

14. prosince 1968 svorně hlásají: „Generálu Píkovi vrácena čest.“ Článek v Lidové 

demokracii se dá charakterizovat jako velice emotivní. „Včerejším rozsudkem senátu 

Vyššího vojenského soudu v Příbrami byla div. gen. Heliodoru Píkovi vrácena čest. 

Život už ne. Ten ztratil jako oběť justiční vraždy v roce 1949.“129 Článek přináší i 

bezprostřední pocity syna popraveného generála, Milana Píky: „Otec mě před popravou 

žádal, abych očistil jeho jméno občana, vojáka a vlastence. Věřil, že nadejde doba, kdy 

se zase bude uplatňovat spravedlnost. Jsem rád, že tato doba nadešla.“130 

 

Milan Píka se o zadostiučinění podělil i v článku Vyšší vojenský soud o generálu 

Píkovi: Nevinen,131 který otiskla Mladá fronta den po vynesení rozsudku, tedy také 14. 

prosince 1968. „Jsem nesmírně rád, že otci byla vrácena čest nejen jako člověku, ale i 

jako vojákovi, který za tuto zemi bojoval. Chtěl bych poděkovat především dr. 

Váhalovi, který byl otcovým prvním obhájcem a vždy věřil v jeho nevinu. Můj dík patří 

i presidentovi naší republiky Ludvíku Svobodovi, který se za čest mého otce postavil, ať 

již v roce 1949 nebo nyní.“132  

 

Výrok soudu se 14. prosince 1968 oslavuje i na stránkách Svobodného slova. 

Redaktor E. Škaloud, jenž se procesu věnuje v podstatě od jeho obnovy na jaře téhož 

roku, nezapomíná připojit i morální poučení z celé Píkovy soudní anabáze. Periodikum 

působí spíše jako partner rodiny Píkovy, ač se snaží referovat co nejobjektivněji, celé 

vyznění článku působí spíše jako jakási forma endorsementu. Zejména díky této části: 

                                                                                                                                          
126 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, ČTK: V procesu generála rozhodnutí soudu v pátek. Píky. In Rudé právo z 11. prosince 
1968. 
127 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, bra: Gen. Píkovi vrácena čest. In Lidová demokracie z 14. prosince 1968. 
128Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, E. Škaloud: Generálu Píkovi vrácena čest. In Svobodné slovo z 14. prosince 1968. 
129 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, bra: Gen. Píkovi vrácena čest. In Lidová demokracie z 14. prosince 1968. 
130 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, bra: Gen. Píkovi vrácena čest. In Lidová demokracie z 14. prosince 1968. 
131 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, tom: Vyšší soud o generálu Píkovi: Nevinen. In Mladá fronta z 14. prosince 1968. 
132 Tamtéž.	  
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„[...] A nás pan Matěj Píka133 požádal, abychom tlumočili poděkování všem lidem dobré 

vůle, kteří léta věřili v nevinu bratra a pracovali k tomu, aby mu byla vrácena čest. 

Historický proces se uzavřel. Člověka napadá, jak nezbytně nutné je mít tak solidní 

zákony i instituce a tak pevnou frontu slušných lidí, aby se procesy z padesátých let, 

poznamenané porušením zákonnosti, už nikdy nemohly opakovat.“134 

 

  

                                                
133 Bratr odsouzeného generála Heliodora Píky 
134 Národní archiv: fond Ministerstva zahraničních věcí – výstřižkový archiv, zn. fondu MZV-VA III, ka 
1465, sign 1a82, E. Škaloud: Generálu Píkovi vrácena čest. In Svobodné slovo z 14. prosince 1968.	  
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6.  Závěr 

Jak je řečeno v úvodu, cílem práce bylo ukázat, že společenské uvolnění v době 

pražského jara byla média do té míry svobodná, aby reflektovala obnovení procesu 

s generálem Píkou, tedy obětí vykonstruovaného politického procesu. Předpokládaný cíl 

práce se potvrdil analýzou vymezených pramenů.  

 

Články byly otištěny v periodikách, která měla v době Pražského jara v mnoha 

případech nejvyšší náklad. Volně k přečtení byly podle analýzy v Rudém právu, Lidové 

demokracii, Svobodném slovu, Mladé frontě a Zemědělských novinách. Na základě 

zkoumaných článků se ukázalo, že danou problematiku měl v v periodiku na starost 

pravděpodobně vždy jeden konkrétní novinář. Například v Zemědělských novinách 

mapoval proces I. M. Jedlička, ve Svobodném slovu Eduard Škaloud. I na 

základě dalších textů daných autorů můžeme usuzovat, že je spojoval blízký vztah 

k historii. Výjimkou je deník Rudé právo, jenž informace přebírá od Československé 

tiskové kanceláře. 

 

Z analýzy textů vyplývá i určitý posun v používaných výrazech. Proces s Píkou 

je například zcela otevřeně označován jako justiční vražda, často se mluví explicitně o 

zavraždění generála. Články, zejména z pera Škalouda  a Jedličky jsou nabité emocemi, 

totéž se týká i titulků těchto textů. Nejmarkantnější rozdíl v používaném jazyce se 

objevuje v přímém srovnání s dehonestující sérií článků Josefa Bartovského, respektive 

Bedřicha Reicina, které vycházely během procesu v armádním deníku Obrana lidu za 

účelem legitimizovat inscenovaný proces s generálem, a už pouhé letmé srovnání 

ukazuje, nakolik se lišilo společenské klima roku 1949 a 1968 a vnímání samotné osoby 

Píky lidmi i médii.   

 

Při studiu archivních materiálů se zároveň ukázalo, že periodika reflektovala i 

rehabilitace jiných důstojníků, např. generálů Kultvašra a Janouška, byť Píkově 

rehabilitaci byl věnován největší prostor. Je tak zřejmé, že liberalizaci médií v roce 

1968 je možné ukázat i na jiných rehabilitacích či tématech, ale zvolený konkrétní 

případ justiční vraždy generála Heliodora Píky je tématem natolik závažným, že může 

postup liberalizace ukázat nejlépe. Pokud totiž mohlo být referováno o něm, lze 

předpokládat, že se bez problémů objevovala i témata další, pro režim méně nepříjemná. 
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Téma zločinů z přelomu 40. a 50. let je přítomné např. i publikováním medailonků 

osob, které byly režimem perzekuovány (např. generála Karla Klapálka). Velký 

mediální prostor, který je dané problematice věnován, tak zásadní měrou formoval 

společenské povědomí a mohl přispět k určitému ozdravení společnosti poznamenané 

nedávnými politickými zločiny. 

 

Bakalářská práce prokázala, že Pražské jaro je z pohledu médií zcela 

specifickým,  neopakovatelným a natolik liberálním obdobím českých moderních dějin, 

že během něj bylo dokonce možné referovat o zločinech, které měl na svědomí de facto 

stejný režim. A díky tomuto nezaměnitelnému období mohlo také být očištěno 

generálovo jméno, což bylo jedno z jeho největších přání. Vojenské rehabilitace a 

navrácení hodnosti se však dočkal až po roce 1989.  
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Summary 

As foretold in the beginning, the purpose of this thesis was to show that during 

the loosening of the societal bonds of Prague Spring the media were free enough to 

reflect the reopening of the trial of general Píka, a victim of a show trial. The supposed 

goal of the thesis has been met through an analysis of prespecified sources. 

 

The  articles have been printed in outlets of which many have been amongst the 

top in number of prints during the Prague Spring. These articles were easily accessible 

in Rudé právo, Lidová demokracie, Svobodné slovo, Mladá fronta and Zemědělské 

noviny, according to the analysis. Based on the research of the articles it can be said that 

the topic was usually given to one author. For example in Zemědělské noviny, the trial 

has been followed by I.M. Jedlička, in Svobodné slovo it was Eduard Škaloud. Based on 

other texts by those authors, it can be assumed that they have been linked by a deep 

interest in history. The only exception is Rudé právo, which has been supplied by ČTK. 

 

The analysis of the texts shows a certain shift in language too. The Píka trial is 

openly called a judicial murder and it is often spoken of „the murder of the general“. 

The articles, ones by Škaloud and Jedlička in particular, are filled with emotion, 

including the headlines. The most tangible difference in used language is seen in 

comparison with the series of dishonoring articles by Josef Bartovský and Bedřich 

Reicin, published during the trial in army daily Obrana lidu, that were aimed to 

legitimize the show trial. The most basic of comparison clearly shows how much of a 

shift the society has experienced between the years 1949 and 1968 regarding the 

perception of general Píka. 

 

Studying the archive materials has also shown the media reflected upon 

rehabilitating of other officers, such as generals Kultvašr and Janoušek, although the 

Píka rehabilitation has been given the most press. It is then clear that there are other 

examples to show the liberalisation of media in 1968 but the specific case of judicial 

murder of general Heliodor Píka is a topic of such magnitude that it shows the 

liberalisation in the most decisive manner. 
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Since it was possible to write about his case, it can be assumed that there could 

be other topics, not as uncomfortable for the regime. The topic of crimes from the end 

of the 40’s and the beginning of the 50’s is also present in publishing the stories of other 

people persecuted by the regime (such as general Karel Klapálek). The large amount of 

traction the issue has been given was crucial in forming the knowledge of the society 

and could contribute to a certain healing of the society, marked by the political crimes 

that happened not too long ago.  

 

The thesis has proven that the period Prague Spring has been such a strong, 

crucial presence in the Czech modern history regarding the media, that it made it 

possible to report crimes conducted by de facto the same regime. And thanks to this 

specific time period it was possible to rehabilitate the name of general Heliodor Píka, 

which was one of his biggest wishes. However, the military rehabilitation and returning 

of the rank did not take place until 1989. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Píkův dopis na rozloučenou 

Milovaní, nejdražší,  

Před strašně a hrůzně tragickými okamžiky stojím klidný, vyrovnán s čistým svědomím 

a vědomím, že – přes mnohé chyby – jsem své povinnosti plnil co nejsvědomitěji a co 

nejpoctivěji. Jsem přesvědčen, že nejde o justiční omyl, vždyť vše je tak průhledné – že 

jde však o politickou vraždu, přece však rád přinesu tuto násilnou oběť, bude – li sloužit 

k uklidnění v národě, k jeho sjednocení. Není ve mně zloby, nenávisti ani 

pomstychtivosti, snad toho moji protivníci chtějí využít k dosažení jednoty, - studí mne 

však hořká lítost nad tím, že zmizela spravedlnost, pravda, - snad jen dočasně – a šíří se 

nenávist, mstivost, zmizel smysl pro snášenlivost, pro svobodu myšlení a projevu. Jen 

lehce se pravda úplně překroutila v pravý opak a není dovoleno dáti jediného svědectví 

a důkazu k obohacení pravdy. Je mi líto, že strach ovládl většinu lidí a že se neodvažují 

říci pravdu neb alespoň neříci vyloženou lež buď z donucení nebo z konjunkturismu. 

Kam že zmizela poctivost a odvaha? Kam zmizela naše „credo“ – zděděné od M. J. 

Husa a T. G. Masaryka – které jsme tak hrdě sobě i světu připomínali? – pravdu! Je to 

soumrak národního svědomí nebo už temno svobody a lidských práv? Ne, nemohu 

uvěřit, neboť génius národa je věčný, přetrvá i bouři a nedá zahynouti!  

Netruchlete pro mne, svědomí mne nehryže, netrpím příliš pod krutou ranou osudu. 

Myslím na Vás, moji nejdražší, myslím i na dobré a věrné přátele, myslím na celý 

národ, který již tolik vytrpěl, jemu třeba klidu k posílení, neboť bude stále vysazen 

nebezpečí. Náš malý národ bude věčně sousedit s nebezpečím 80 milionům Němců, 

proto si nesmíme dovolit vnitřní rozkol, rozbroje, nesnášenlivost a nové Lipany.  

Jen úcta k mínění druhého, vzájemné pochopení, svoboda přesvědčení jak 

náboženského, tak politického může udržeti jednotu a svornost národa a tím jeho sílu. 

Toto musí býti cílem všeho vašeho snažení, přesvědčujte k dobré vůli, sjednocujte. Věci 

národa, jeho blahobytu a bezpečnosti jsou společné všem, v tom se vždy shodnete. 

Může to být i formou politickou, v plné rovnosti všech zajistit štěstí a blahobyt národa. 

Může to být i formou a cestou komunismu, který je ideově nejvýše, je však podmíněn 

vysokou morálkou, uvědoměním každého jednotlivce, že je jeho přirozenou a nejvyšší 

povinností nezištně pracovat pro celek, dát všechny síly i duševní schopnosti a mravní 



   

 

52 

  

hodnoty do práce pro všechny. K tomu je však lidi ještě hodně a hodně vychovávat, než 

dojdeme k uskutečnění největšího pokroku. Zdaří se to, věřím, ale jen výchovou, nikoliv 

násilím. Pokrok je nezadržitelný, je to zákon přírody, zdokonalování, věřím v úspěch 

evoluční, výchovou. Ostatně forma politická není nezaměnitelná, režimy žijí a mizí, jen 

národ je věčný.  

Pokud jde o můj „zločin“, který mám smýt krví, věřte, že v těchto tragických dnech 

nezatěžuji svědomí hříchem a lží, když Vám pravím, že jsem zcela nevinen a že se za 

mne nemusíte stydět. Vězte, že jsem obhajoval ze všech sil, všemi použitelnými 

prostředky a schůdnými cestami svůj národ, náš stát a jeho nezávislost, a že jsem se 

vystříhal všeho, co by mohlo národu a státu uškodit. Ve válce jsem se snažil sjednotit 

veškeré úsilí všech proti hitlerismu, aby národ byl co nejrychleji osvobozen. Spojil jsem 

se se všemi, kteří nám v tomto úkolu pomáhali. Řešit věci vnitřní a stranické politiky 

jednak nepříslušelo vojákům, nýbrž národu doma, jednak nesměli jsme se tím oslabovat 

a rozpolcovat. Věřil jsem prezidentu republiky, plnil jsem rozkazy vlády a nadřízených 

– jako poctivý voják, jenž měl to štěstí svobodně bojovat za ujařmený národ. 

Dokumenty, svědkové a historici později jasně dokáží, že jsem pro urychlení 

spojeneckého vítězství přispěl měrou nemalou, že jsem udržoval víru v Sov. svaz a jeho 

vítězství po celou válku a první dvě léta jediný snad vůbec, v době, kdy celý svět nevěřil 

a očekával zhroucení SSSR. Když moje předvídání se vždy vkritických dobách splnila, 

nabývali ve spojeneckém světě taktéž důvěry a účinně Sov. svazu pomáhali. Historie se 

nedá lehce zfalšovat.  

Dále mně věřte svatě, že to, co mi vytýkají za velezradu, bylo moje úsilí rozbít pomluvy 

a válečnou psychózu, hájil jsem sov.svaz i ČSR, jejich mírumilovnou politiku, že jsem 

šířil důvěru k nám i k našemu socializačnímu programu, že jsem šířil ovzduší důvěry 

nutné pro mezinárodní porozumění, pro vzájemnou úctu mezi národy a pro zachování 

míru, a vystříhal jsem se všemu, co by mohlo poškodit zájmy státu. Nedorozumění mezi 

národy a válka – toť největší zlo, které přináší nenahraditelné ztráty, často zkázu i vítězi. 

Válka je odůvodněna jen pro záchranu národní svobody, pro obranu nezávislosti, k 

obraně existence národa.  

O procesu vám jednou poví obhájcové, nechci se zde zabývat tendenčností, snad mstou, 

buďte přesvědčeni, že jsem jen pro národ, pro celek žil, věřte, že i v přesvědčení – že 

přináším oběť svému národu – že klidně budu umírat.  
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Nejdražší moji, ženo Milko, dceruško Táničko a synu můj Milane, odpusťte mi, že jsem 

se málo staral o vás, když jsem se domníval býti ve službách celku. Osud vám to 

vynahradí, nezoufejte a neplačte, - věřte. Rozsévejte snášenlivost a lásku mezi lidem. 

Jedině proti vám jsem se prohřešoval, když jsem vás zanedbával.  

Drahý můj synu, služ věrně našemu národu, buď člověkem, to je, buď dobrým k lidem, 

buď pojítkem v nedorozuměních, snaž se odvrátit rozkol. Buď laskavý a pomáhej lidem, 

ale věnuj se více rodině, než jsem to dělal já, neboť dnes všichni za mne nevinně trpíte. 

Prosím, prosím, odpusťte mi. Líbám vás všechny vroucně a horoucně, jen se pro mne 

netrapte.  

Váš Hela, otec.  
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Příloha č. 2: osobní přání Milana Píky do nového roku datované k lednu 2006 

(obrázek) 

 

 

 


