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Hlavní záměr za touto diplomovou prací byl zprostředkovat obecný přehled 

historického fenoménu politických procesů, které se odehrály v době raných let 

komunistického režimu v Československu a poskládat dohromady životní příběh 

komunistického prokurátora a soudce Karla Vaše v této ponuré mosaice. Tato práce 

zahrnuje širší historické pozadí a regionální rámec, vývoj související legislativy a 

státního a stranického aparátu zapojeného do politických procesů. Taktéž je kladen 

velký důraz na typy a směry soudní a jiné perzekuce, téma rehabilitace obětí a trestního 

stíhání osob účastných na výrobě těchto procesů. 

 

Diplomová práce se skládá z pěti kapitol. První kapitola podává stručný popis situace 

v Československu po Druhé světové válce. Pokrývá nejdůležitější události, které vedly 

k uchopení absolutní moci ve státě komunisty a realizování politických procesů v 50. 

letech jako prostředku stabilizace společnosti. 

 

Druhá kapitola je věnovaná přímo politickým procesům samotným. Tato kapitola je 

rozdělena do čtyř podkapitol. První podkapitola je o kontextu, definici termínu a 

historickému původu politických procesů a monstrprocesů v Sovětském svazu v 30. 

letech. Druhá podkapitola je zasvěcena analýza související legislativy. Třetí podkapitola 

rozebírá jednotlivé typy politických procesů v závislosti na obětech a důvodech jejich 

nezákonného trestního stíhání. Čtvrtá podkapitola se zabývá rehabilitačními pokusy 

komunistického režimu před érou normalizace. 

 

Třetí kapitola míří na institucionální základ a mechanismus politických procesů. Tato 

kapitola je rozčleněna v pět podkapitol. První mapuje orgány Komunistické strany 

Československa, které byla zapojena v přípravné fázi procesů. Druhá podkapitola 

sleduje roli Státní bezpečnosti, jež sloužila jako tajná politická policie a zpravodajská 

služba a byla aktivní ve vyšetřovací fázi. Třetí podkapitola je věnována Obrannému 

zpravodajství, které mělo podobnou pozici jako Státní bezpečnost ohledně politických 

procesů proti příslušníkům československé armády. Čtvrtá podkapitola zkoumá vliv 



Sovětských poradců a pátá řeší justiční orgány, soudy a prokurátory, zapojené do 

konečné fáze realizace politického procesu samotného. 

 

Čtvrtá kapitola hledí na historické ozvěny poltických procesů 50. let až k dnešnímu dni 

a době. Je rozdělena do dvou podkapitol. První se týká strany obětí procesů a jejich 

rehabilitace po pádu komunistického režimu. Druhá podkapitola zprostředkovává 

znepokojivý pohled na nedostatek trestního stíhání bývalých soudců a prokurátorů, kteří 

byli za politickými procesy. 

 

Pátá a poslední kapitola je věnována životnímu příběhu Karla Vaše, jenž získal 

neslavnou reputaci jako vojenský prokurátor a soudce na konci 40. a v raných 50. 

letech. Je rozštěpena do tří podkapitola. První podkapitola pokrývá dětství a dospívání 

Karla Vaš – nejvýznačněji jeho vstup do komunistické strany, když stále navštěvoval 

gymnázium, absolvování právnické fakulty, jeho zapojení do předválečné komunistické 

politiky a jeho roli v Druhé světové válce. Druhá a nejrozsáhlejší podkapitola se točí 

okolo profesního života Karla Vaše jako prokurátora, soudce a vládního úředníka poté, 

co komunisté uchvátili absolutní moc v zemi v Únoru 1948. Také obsahuje podrobnosti 

týkající se perzekuce jeho osoby režimem a politický trestní proces proti němu. Kvůli 

rozsáhlému obsahu je druhá podkapitola dále rozdělena do sedmi částí. Třetí a poslední 

podkapitola shrnuje život Karla Vaše po pádu komunistického režimu až dne jeho smrti. 

Nachází se zde intenzivní přehled trestního řízení proti Vašovi poté, co byl na konci 90. 

let obžalován ze soudní vraždy generála Heliodora Píky. Záhy po roce 2000 byla 

veškerá obvinění proti Karlu Vašovi stažena z důvodu aplikace promlčecí lhůty 

trestního stíhání a ten zůstal žít na svobodě po zbytek svých dní. 


