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Úvod 
 

Politické procesy, které se začaly odehrávat na konci let čtyřicátých a vyvrcholily 

v první polovině padesátých let minulého století v Československu, jsou nepochybně 

jednou z nejtemnějších kapitol působení minulého režimu. Toto téma budí emoce i 

dnes, po více než pětadvaceti letech od Sametové revoluce, a to nejen kvůli aktivitám 

Komunistické strany Čech a Moravy a výrokům některých jejích představitelů.
1
 Příčinu 

tohoto stavu je dle mého názoru potřeba hledat v tom, že v české společnosti nikdy 

úplně a pořádně neproběhlo vyrovnání se s obdobím socialismu, což ostatně dokazuje 

už jen samotná existence výše zmíněné politické strany a její přítomnost v parlamentu 

České republiky. Po změně režimu se sice konečně pravdivá a spolehlivá fakta o 

zločinných praktikách státního a stranického aparátu stala dostupná bez zátěže cenzury 

a propagandy, avšak široká laická veřejnost dodnes není dostatečně seznámena 

s významem a dopadem politických procesů padesátých let na vývoj společnosti v naší 

zemi. Justice byla zneužita k likvidaci politických a ideových protivníků komunistů, ale 

také byla zasazena obrovská rána veškerému občanskému životu mimo komunistickou 

stranu, což poznamenalo vývoj v naší zemi až do dnešní doby, a tento vliv bude jasně 

patrný ještě dlouho do budoucna. Spolu s plynutím času těch, kteří přežili a mohou 

podat přímé svědectví, nezadržitelně ubývá. Proto lze jednoznačně kladně hodnotit 

práci všech odborníků i laiků, kteří zločiny komunismu dokumentují a seznamují s nimi 

veřejnost. 

 

Při výběru tématu diplomové práce jsem po nějakou dobu váhal. Přeci jen mnoho 

potenciálních zaměstnavatelů právně-historickou diplomovou práci bude považovat za 

zbytečný rozmar bez valného užitku. Avšak neumím si představit, že bych výběr tématu 

provedl čistě účelově a psal o něčem, co mi není nikterak blízké. Vždy jsem nacházel 

zalíbení v historii a silných příbězích, které skrývá. Ještě jako gymnazista jsem poprvé 

                                                 
1
 Aktivisté pověsili na pražské sídlo KSČM oprátky, připomínají únor 1948. ČTK, iDnes.cz, 20. února 

2015 [cit. 2015-04-27]. Dostupný na http://zpravy.idnes.cz/aktiviste-veseli-opratky-na-sidlo-kscm-d9c-

/domaci.aspx?c=A150220_155254_domaci_kha 
 

http://zpravy.idnes.cz/aktiviste-veseli-opratky-na-sidlo-kscm-d9c-/domaci.aspx?c=A150220_155254_domaci_kha
http://zpravy.idnes.cz/aktiviste-veseli-opratky-na-sidlo-kscm-d9c-/domaci.aspx?c=A150220_155254_domaci_kha
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v tisku zachytil zprávy o trestním procesu s Karlem Vašem, který byl v té době souzen 

za účast na justiční vraždě generála Heliodora Píky a začal jsem se o toto téma více 

zajímat. Několik let poté, už jako student právnické fakulty, jsem v roce 2013 shlédl 

dokumentární film Vrahem z povolání – utrpení soudce Karla Vaše, který mi poskytl 

velkou inspiraci i přes své nedostatky v práci s výpověďmi pamětníků, historickými 

údaji a fakty. A tak právně-historické téma politických procesů bylo nakonec jasnou 

volbou. 

 

Fenomén politických procesů padesátých let se nedá vyčerpávající formou shrnout do 

jediné knihy natož diplomové práce, proto hodlám nabídnout základní přehled a 

rozpracovat více o osobě a činnosti prokurátora a soudce Karla Vaše. Tím myslím 

zejména poskytnout širší dějinný rámec, do kterého bude zasazen vývoj právního řádu, 

justice, státního aparátu, pozadí procesů, jejich členění, tvorba a dopad na 

československou a později českou společnost. Rovněž se budu věnovat polistopadovým 

rehabilitacím a procesům se zástupci komunistické justice. 

 

Dnes bychom měli být vděční, že žijeme v demokratickém právním státě, který sice 

není bez chyb a nedostatků, avšak nabízí velmi širokou svobodu žít podle svého. Je 

proto třeba být na pozoru před jasně patrnou tendencí dnešního státního aparátu, 

osobovat si stále nové pravomoci a regulovat oblasti dosud neregulované, jinak tato 

svoboda postupně zanikne. Jen bdělostí lze zajistit, aby z úst státních zástupců znovu 

nezněla taková prohlášení jako z úst vojenského prokurátora Karla Vaše: „Tak mi, 

Bedřichu, rovnou řekni, kolik pro toho Píku potřebuješ – patnáct let nebo rovnou 

provaz? Od toho jsem přece právník, abych udělal paragraf, jaký je potřeba.“
2
 

 

 

 

 

                                                 
2
 BENČÍK, Antonín; RICHTER, Karel. Vražda jménem republiky: tragický osud generála Heliodora 

Píky, Praha: Nakladatelství Krutina Jiří-Vacek, 2014, 39 s. 
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1. Cesta k politickým procesům 

 

„Říkáte, že jsme pod komandem Moskvy a že si tam chodíme pro rozum. Vy jste pod 

komandem Živnobanky, Petschka, Weimanna, Preisse, vy jste pod komandem 

Společnosti národů, to jest společnosti imperialistických dravců. A vy si chodíte pro 

rozum k Petschkům, Weimannům, Rotschildům a Preissům, abyste se naučili vydírat 

pracující lid ještě lépe než dosud. A my, my jsme stranou Československého proletariátu 

a naším nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy 

učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit jak vám zakroutiti 

krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry!“
3
 

 

Výše uvedený výrok pochází z prvního projevu Klementa Gottwalda v poslanecké 

sněmovně Národního shromáždění republiky Československé ze dne 21. prosince 1929. 

Tehdy málokdo bral slova budoucího československého prezidenta vážně, avšak 

v letech následujících po největším a nejničivějším válečném konfliktu v dosavadních 

dějinách lidstva se smutně a tragicky potvrdila jejich autenticita. Z tohoto výroku je 

rovněž jasně patrné, že cesta k politickým procesům v Československu byla dlouhá a 

začala ještě před vypuknutím Druhé světové války. Smyslem této kapitoly však není 

vyčerpávajícím způsobem shrnout veškeré události, které k politickým procesům vedly. 

Cílem je pohlédnout na některé zásadní milníky bezpráví, jež se odehrály v období Třetí 

republiky a významným způsobem formovaly atmosféru a právní vědomí v 

tehdejší československé společnosti, jako na faktory, které umožnily komunistům 

převzetí moci a realizaci politických procesů. 

 

Českoslovenští komunisté byli součástí internacionálního hnutí s hlavním mocenským 

centrem v Moskvě. Proto je nutné pátrat po základech k vytvoření tzv. východního 

bloku. Ty byly položeny ve dnech od 4. do 11. února 1945 na Jaltské konferenci, na 

které hlavní představitelé Sovětského svazu, Spojených států Amerických a Velké 

Británie projednávali poválečné uspořádání Evropy. Hlavním výstupem této konference 

byla zejména Deklarace o svobodné Evropě, ve které se výše zmíněné mocnosti 

                                                 
3
 GOTTWALD, Klement. Projev v Poslanecké sněmovně RČS ze dne 21. prosince 1929 Stenografický 

záznam [cit. 2015-04-27]. Dostupný také na 

http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/007schuz/s007003.htm   

http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/007schuz/s007003.htm


8 

 

zavázaly k tomu, že na osvobozených územích nechají proběhnout svobodné volby. 

Taktéž se zavázaly k tomu, že osvobozeným státům pomohou řešit jejich politické a 

hospodářské problémy způsobené válkou. Avšak Sovětský svaz ve vztahu k jím 

osvobozeným územím patrně nikdy neměl v úmyslu tuto dohodu dodržet. 

 

Poválečné poměry v Československu byly upraveny dohodou, která vzešla ze setkání 

představitelů západní emigrace vedené Edvardem Benešem a představitelů 

komunistické emigrace vedené Klementem Gottwaldem v březnu 1945 v Moskvě. Tuto 

dohodu reflektoval ústavní dekret z 2. dubna 1945 o nové organizaci vlády a 

ministerstev v době přechodné. O dva dny později na jeho základě jmenoval prezident 

Beneš vládu Národní fronty Čechů a Slováků v Košicích. Následujícího dne, 5. dubna 

1945, tato nová vláda vydala své programové prohlášení nazvané Košický vládní 

program, který stanovil nejdůležitější body vládní politiky na nejbližší období po konci 

války. Národní fronta vznikla z výše uvedené dohody jako uzavřený klub čtyřech 

českých (Komunistická strana Československa, čs. strana národně socialistická, čs. 

sociální demokracie, čs. strana lidová) a dvou slovenských politických stran 

(Komunistická strana Slovenska a nově vzniklá Demokratická strana). Jelikož se 

všechny strany Národní fronty podílely na vládě, neexistovala v té době vůči jejich 

politice žádná opozice. Ostatním politickým stranám nebylo umožněno se obnovit, a tak 

byly vyřazeny z veřejného života. Na základě výsledků posledních předválečných voleb 

lze usoudit, že byla odstraněna dřívější politická reprezentace bezmála poloviny 

československých voličů a také že komunisté dosáhli dvojího zastoupení. Význam 

Košického vládního programu spočíval v přerušení právní kontinuity státu. Jako jeden 

z mála toto pochopil Klement Gottwald. Tři dny po jeho přijetí, řekl mimo jiné ve svém 

stranickém projevu v Košicích: „Máme čistý stůl, pokud se týká státního zřízení a 

aparátu. Začínáme budovat znovu a zdola.“
4
 

 

Na začátku května 1945 proběhlo s přispěním spojeneckých vojsk povstání českého 

lidu, které mělo za výsledek definitivní osvobození českých zemí. Československá 

republika byla obnovena. Začala nová doba, a jak se s odstupem času zdá, tak 

komunisté byli jediní, kteří do ní vstupovali s jasným plánem – ovládnout nejprve 

                                                 
4
 HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. 2. vyd. Praha: Univerzum Praha, 1990, 11 s. 
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represivní a zpravodajský aparát státu a zajistit si tak podhoubí pro převzetí moci. 

Ostatní politické a společenské síly jako kdyby tato situace zastihla zcela nepřipraveny. 

Na pořadu dne totiž byly jiné otázky, což výmluvně ilustruje výrok pozdějšího ministra 

spravedlnosti Prokopa Drtiny z jeho prvního veřejného projevu po návratu z exilu ze 

dne 17. května 1945, jehož slova údajně pečlivě promýšlel: „Musíme začít s vyháněním 

Němců z našich zemí ihned, okamžitě, všemi způsoby, před ničím se nesmíme zarazit a 

zaváhat.“
5
 

 

V létě 1945 přišel první zásadní milník bezpráví, který v české společnosti rezonuje do 

dnešních dnů. Vysídlení Němců z Československa bylo nevyhnutelným důsledkem 

Druhé světové války, stejně jako vypořádání se s kolaboranty a zrádci v řadách 

vlastního lidu. Bezprostředně po skončení vojenských operací v Československu 

proběhl divoký odsun, při kterém bylo vysídleno více než 650 000 Němců. Došlo při 

něm k mnohému bezpráví a násilnostem. Počet obětí v této první etapě vysídlení 

německého obyvatelstva je odhadován na 40 000.
6
 Obdobně bylo naloženo také se 

skutečnými i domnělými zrádci a kolaboranty. Pomyslnou definitivní tečku za divokým 

létem 1945 udělal až zákon č. 115/1946 Sb. o právnosti jednání souvisících s bojem o 

znovunabytí svobody Čechů a Slováků, který byl schválen 8. května 1946, a jež 

vyslovil beztrestnost a legitimizoval tak jednání v době od 30. 9. 1938 do 28. 10. 1945, 

která dle slov tohoto zákona byla „výrazem touhy po spravedlivé odplatě za činy 

okupantů a jejich pomahačů“
7
, což zahrnulo jak aktivitu odbojářů za okupace, tak činy 

v období bezprostředně následujícím po osvobození Československa. Cestu 

k organizovanému odsunu otevřela Postupimská dohoda sjednaná na stejnojmenné 

konferenci na přelomu července a srpna 1945, kde také mimo jiné Československo 

postoupilo Sovětskému svazu Podkarpatskou Rus. Realizace vysídlení byla zajištěna 

prezidentskými dekrety.
8
 Samotný organizovaný odsun německého obyvatelstva začal 

v lednu 1946 a do konce toho roku byly vysídleny více než 2 miliony osob. Jejich 

                                                 
5
 DRTINA, Prokop. Svobodné slovo, 19. 5. 1945, In: HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. 2. 

vyd. Praha: Univerzum Praha, 1990, 11 s. 
6
 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj česko-slovenského práva 1945-1989, Praha: Linde a.s., 2009, 17, 18 s. 

7
 Zákon č. 115/1946 Sb. o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a 

Slováků, § 1 
8
 Ústavní dekret č. 33/1945 Sb. o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a 

maďarské; dekret 27/1945 Sb. o jednotném řízení vnitřního osídlení 
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majetek podléhal konfiskaci či znárodnění v souladu s prezidentskými dekrety.
9
 

Obdobně bylo naloženo také s majetkem zrádců, kolaborantů a také osob maďarské 

národnosti. Tento majetek byl zajištěn národní správou pro účely pozdější konfiskace a 

rovněž byla otevřena možnost restituce majetku, který byl původním vlastníkům 

odejmut po 28. září 1938. Právní úprava této otázky byla přímo propojena 

s retribučními dekrety. 

 

Na cestě k politickým procesům padesátých let nelze nechat bez povšimnutí taktéž 

procesy, které se odehrávaly v rámci retribučního soudnictví v rozmezí let 1945 až 1947 

a které významně utvářely kolorit své doby. Termín retribuce se v této době používal 

pro soudní potrestání válečných zločinů a domácí kolaborace. Právní ukotvení retribucí 

spočívalo jak jinak než v prezidentských dekretech, které se souhrnně nazývají 

retribuční.
10

 Zde je nutné se pozastavit nad situací na Slovensku. Tam v důsledku 

odlišné výchozí situace, zejména v ohledu potrestání představitelů válečného 

Slovenského štátu, byla retribuce upravena nařízením Slovenské národní rady č. 

33/1945 Zb. n. o potrestání fašistických zločinců, okupantů, zločinců a kolaborantů a o 

zřízení lidového soudnictví. V otázce retribucí tedy vznikl právní dualismus. Tehdejší 

ministr spravedlnosti Prokop Drtina později tento stav okomentoval slovy: 

„Koneckonců jsme vítali, že Slováci si chtějí provést retribuci sami, protože tím jsme 

byli my Češi zbaveni odpovědnosti za její výsledky, i když bylo nebezpečí, že může 

nastat velká divergence mezi měřítky vin i trestů v Čechách a na Slovensku.“
11

 

 

Na základě velkého retribučního dekretu měly být potrestány zločiny spáchané v době 

zvýšeného ohrožení republiky od 28. května 1938 do 31. prosince 1946. Dekret také 

                                                 
9
 Dekret č. 5/1945 Sb. o neplatnosti některých majetkoprávních jednání z doby nesvobody a o národní 

správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů, 

dekret č. 12/1945 Sb. o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němcům, Maďarů, 

jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, dekret č. 28/1945 Sb. o osídlení zemědělské půdy 

Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci a dekret č. 

108/1945 Sb. o konfiskaci nepřátelského a o Fondech národní obnovy. 
10

 Dekret č. 16/1945 Sb. z 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a 

o mimořádných lidových soudech (tzv. velký retribuční dekret), dekret č. 17/1945 z téhož dne, kterým se 

zřizoval Národní soud, dekret č. 137/1945 z 27. října 1945 o zajišťovací vazbě státně nespolehlivých osob 

a dekret č. 138/1945 také z 27. října 1945 o trestání některých provinění proti národní cti (tzv. malý 

retribuční dekret) 
11

 DRTINA, Prokop. Dílo II. In: HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. 2. vyd. Praha: Univerzum 

Praha, 1990, 21 s. 
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zvýšil trestní sazby stávajících trestných činů dle zákonů z předmnichovského období a 

přidal některé nové skutkové podstaty. Dále na jeho základě vznikly mimořádné lidové 

soudy, které měly senáty o pěti členech ve složení soudce z povolání a čtyři laičtí 

přísedící. Ti byli jmenováni vládou podle návrhu národních výborů, které hráli 

v retribučních procesech také další důležitou roli, o které ale až později. Proti rozsudku 

těchto soudů nebyla možnost odvolání ani účinné žádosti o milost. Tresty smrti se 

vykonávaly dvě hodiny po vynesení rozsudku a mohly být vykonávány veřejně. Na 

žádost odsouzené osoby bylo možné popravu o hodinu posunout, a pokud šlo o zajištění 

veřejnosti, tak bylo možné odložit výkon trestu až o 24 hodin.
12

 Dopad na právní 

vědomí československé veřejnosti musel být skromně řečeno značný. To samozřejmě 

dobře věděli komunisté a viděli tak v retribučních procesech příležitost, kterou neváhali 

využít. Ostatně slova Klementa Gottwalda o „nesmírně ostré zbrani“ jsou snad až 

notoricky známá. V takové společenské a politické atmosféře se už nezdají být politické 

procesy se silnou medializací či spíše propagandistickým využitím něčím nereálným a 

nepředstavitelným. Nejvýraznějšími výsledky aplikace velkého retribučního dekretu 

bylo 778 vynesených trestů smrti a 741 odsouzených na doživotí.
13

 

 

Naproti tomu malý retribuční dekret byl určen k potrestání nejmenších viníků. Byl 

vydán jen pro české země, působil subsidiárně k velkému retribučnímu dekretu a na 

jeho základě ukládaly okresní národní výbory trest vězení do jednoho roku, pokutu do 

jednoho milionu korun československých anebo trest veřejného pokárání. Tresty bylo 

možné ukládat kumulativně. Navíc osoby obviněné dle malého retribučního dekretu 

byly vyškrtnuty ze seznamu voličů, a tak byly zbaveny svého aktivního volebního 

práva. To samozřejmě přišlo vhod komunistům před volbami v roce 1946, kdy za 

pomoci jimi ovládaných bezpečnostních složek spustili vlnu zastrašovacích zatýkání a 

provokací proti svým oponentům. V celé republice bylo zbaveno aktivního volebního 

práva dle odhadů 250 až 300 000 osob.
 14

 

 

Z obrovské masy retribučních procesů lze pro příklad uvést dva velmi význačné. První 

je ze slovenské větve retribuce a jedná se o proces s bývalým prezidentem Slovenského 

                                                 
12

 HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. 2. vyd. Praha: Univerzum Praha, 1990, 22 s. 
13

 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj česko-slovenského práva 1945-1989, Praha: Linde a.s., 2009, 17, 45 s.  
14
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štátu Josefem Tisem a spol., který začal 2. prosince 1946 a skončil 15. dubna 1947 

vynesením rozsudku smrti pro exprezidenta. Jeho obhájci požádali o milost, avšak 

bezúspěšně. Josef Tiso byl popraven oběšením dne 18. dubna 1947.
15

 Druhý je z české 

větve retribuce a jde o proces s představiteli protektorátní vlády, který se odehrál v létě 

1946 před Národním soudem. Komunisté se snažili proces ovlivnit, a to zejména jejich 

tiskem, který očerňoval svědky, kteří vypovídali ve prospěch obžalovaných, jako 

kolaboranty. K této linii se přidal i moskevský deník Pravda a sovětský diplomat 

Čičajev řekl ministrovi spravedlnosti Prokopovi Drtinovi, že Kreml očekává alespoň tři 

rozsudky smrti. Ačkoliv prokurátor navrhl po dohodě s ministrem Drtinou dva rozsudky 

smrti, soud nakonec vynesl tresty mírnější. Komunisté spustili proti rozsudku kampaň 

zahrnující písemné protesty různých jimi ovládaných organizací a demonstrace, avšak 

nebyli úspěšní. Na tomto procesu je jasně patrná snaha Sovětského svazu zasahovat do 

dění v Československu a usměrňovat ho dle své vůle. Jako určitou absurditu a předzvěst 

politických procesů padesátých let lze spatřovat to, že mimo jiných byl v tomto procesu 

souzen protektorátní ministr financí Josef Kalfus, který byl prokazatelně aktivně 

zapojen do národního odboje po celé období války.
16

 

 

Dne 26. května 1946 se konaly několikrát odložené volby do nového jednokomorového 

parlamentu nazvaného Ústavodárné Národní shromáždění. Nesly v duchu mnohých 

změn. Zákonem byla snížena hranice věku pro výkon aktivního volebního práva z 21 na 

18 let a dále byl výkon volebního práva povolen pouze státním občanům české, 

slovenské nebo jiné slovanské národnosti. Byla stanovena povinnost volit pod pokutou 

10 000 Kčs s některými výjimkami a kandidovat bylo umožněno pouze stranám 

Národní fronty.
17

 Dohodou kandidujících politických stran byla vyloučena 

z předvolební agitace témata jako spojenectví se Sovětským svazem, Košický vládní 

program nebo prezidentské dekrety. Komunisté neváhali nasadit do mocensko-

politického boje nebývale vyhrocené prostředky. Jednalo se o skandalizace skrze 

komunistický tisk, řízené provokace, ale i akty zcela bezprávné a násilné nebo již 
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zmíněné zneužití retribučního soudnictví. Přestože první pokusy o politické procesy na 

základě vykonstruovaných obvinění prozatím dopadly pro komunisty většinou 

neúspěchem, tak se komunistům podařilo jejich protivníky v očích veřejnosti očernit. 

Na výsledcích voleb se také významně podepsaly prosovětské a prokomunistické 

nálady ve společnosti. Rovněž bylo znatelné zklamání plynoucí z Mnichovské dohody a 

nespokojenost s režimem první republiky. Výsledky volebního klání dopadly pro 

komunisty velkým vítězstvím. KSČ získala v českých zemích 40,17 procent hlasů, 

národní socialisté 23,66 procent, lidovci 20,23 procent a sociální demokraté 15,18 

procent hlasů. Na Slovensku však volby dopadly zklamáním. Jednoznačně zvítězila 

Demokratická strana, která obdržela 62 procent hlasů. Komunistická strana Slovenska 

získala 30,37 procent a dvě nově povolené strany – Strana slobody 3,37 a Strana práce 

3,11 procent hlasů. Svého aktivního volebního práva využilo přes 7 milionů voličů. 

 

Za dramatických okolností v červenci roku 1947 na pokyn Kremlu Československo 

odmítlo Marshallův plán, a tím se Československo definitivně zařadilo do bloku 

socialistických zemí. Českoslovenští komunisté se mezitím připravovali na převzetí 

moci. Jejich hlavní zbraní se stali provokace a násilí. V srpnu 1947 někdo zaslal třem 

nekomunistickým členům vlády dopisové bomby. Explozivní balíčky však byly 

zadrženy dříve, než se dostaly do rukou adresátů. Stopy ukazovaly na komunistické 

funkcionáře na olomouckém venkově. Vyšetřování však bylo po únoru 1948 zastaveno 

a vyšetřovatelé posléze postaveni před soud. Na Slovensku se komunisté museli 

vypořádat s Demokratickou stranou, a proto na podzim 1947 začali realizovat 

vykonstruovaný proces s účastníky tzv. spiknutí na Slovensku. Provokacemi chtěli do 

procesu zavléci některé lidi z vedení Demokratické strany ale také její nižší 

funkcionáře. Podobnou snahu vyvinuli komunisté také v českých zemích, přičemž 

podobné spiknutí situovali do severních Čech a jeho cílem byli vedoucí představitelé 

národně socialistické strany. Vedle těchto a dalších velkých politických procesů 

s vedoucími osobami ostatních vládních stran začali komunisté za pomoci a účasti 

zpravodajských složek a bezpečnosti připravovat na konci roku 1947 také procesy s 

jejich nižšími politickými funkcionáři. Avšak zatím neměli moc je zrealizovat. To se 

změnilo s únorem 1948. 
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Období Třetí republiky nebylo nádechem svobody. Právní jistoty a právní vědomí 

československé společnosti byly bezprecedentně otřeseny a rozmetány. Nutno dodat, že 

s aktivním a cílevědomým přispěním komunistů. S odstupem se zdá, že procesy v rámci 

retribučního soudnictví byly pro komunisty předkolem pro politické procesy po Únoru 

1948, které se ruku v ruce se znárodněním staly konstantami politiky KSČ. Státní moc 

zůstala ležet na ulici a komunisté se jí bez váhání chopili. Petr Pithart pod svým 

pseudonymem J. Sládeček shrnuje asi nejlépe: „Doba po válce byla mělká a nezdravá, 

jakoby otrávená. Stísněné vědomí klesá na úroveň davového vření. Očividná je 

rozpínavost levice a působivost a působivost její demagogické propagandy. Způsob 

disputací už připomíná pozdější: všichni pokrokoví, komunisté nejpokrokovější, což si 

jim vlastně nikdo netroufá upírat.“
18
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2. Politické procesy 

 

2.1. Kontext, vymezení a stručná historie politických procesů 
 

Politické procesy je nutné chápat jako korunu komunistického bezpráví vyrůstající 

z masové nezákonnosti a perzekuce, které jim bezprostředně předcházely. Vedle toho 

ještě stál stejně důležitý předpoklad likvidace demokratické dělby a kontroly státní 

moci, který je příznačným projevem každé vznikající diktatury. Po Únoru 1948 se 

nezákonnost stala koloritem všedního života. Občanská a politická práva sice byla 

formálně zaručena platnou Ústavou 9. května, avšak fakticky probíhala jejich likvidace, 

což byl jeden z pilířů další existence komunistického režimu. Politické pokyny a 

rozhodnutí komunistického vedení byly nadřazeny zákonům. V tomto kontextu nelze 

opomenout, že komunisté ihned po převzetí moci začali s velmi rozsáhlými 

personálními čistkami pomocí tzv. akčních výborů Národní fronty snad úplně ve všech 

sférách veřejného života. Na překážku nebylo, že vše probíhalo bez jakéhokoliv 

zákonného podkladu pouze na politický pokyn Klementa Gottwalda. Rozsah těchto 

čistek naznačuje počet dělníků, kteří v nejbližších poúnorových letech přešli ze závodů 

do státního a hospodářského aparátu včetně justice a bezpečnosti. Tento počet je 

odhadován na 250 až 300 tisíc lidí. Tito noví vykonavatelé státní moci často sami ani 

zákony neznali, což jim nebylo na škodu, protože byli stranou nabádání, aby se řídili 

„třídním instinktem“ a nikoliv zákonem, protože dodržování zákonů podle KSČ často 

překáželo realizaci správných politických pokynů a úkolů. Okruh nepohodlných osob 

pronásledovaných komunistickou mocí se neustále rozrůstal. Aktivní političtí odpůrci, 

tedy členové a funkcionáři nekomunistických stran, kteří byli terčem komunistů již před 

Únorem, se stali prvními na dlouhém a narůstajícím seznamu osob postižených 

perzekucí jakožto nástrojem běžně používaným komunistickými a státními institucemi. 

Po nich postupně následovali příslušníci dalších sociálních skupin jako bývalá 

buržoazie, střední vrstvy, duchovenstvo, bývalí důstojníci a další až po ty, kteří se jevili 

jenom jako potenciální nepřátelé režimu. Komunistická perzekuce se neomezovala na 

jedinou hlavní osobu, ale postihovala celé rodiny včetně dětí, příbuzných a přátel a to 

navíc dědičně. Pro ty, kteří neměli možnost emigrovat z Československa anebo ji 

nevyužili, nebylo před perzekucí úniku. KSČ vytvořila mechanismus kádrových 
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posudků, které na jednotlivé občany vystavovali státní i stranické instituce. Tyto 

posudky měly rozhodující vliv při přijímání do zaměstnání, do funkcí, pro povolován 

studií apod. Systém kádrových posudků dospěl ke svému vrcholu v tzv. kádrové 

nomenklatuře, jež zahrnovala přibližně 250 000 míst a funkcí, o jejichž obsazení 

rozhodovaly komunistické orgány od místních až po ústřední výbor strany. Avšak 

kádrové posudky byly jenom jednou z nesčetných forem perzekuce, i když formou 

velmi významnou. S perzekucí a pozdějšími politickými procesy úzce souviselo také 

preventivní sledování ideových nepřátel režimu. Po Únoru 1948 za jediný rok 

ministerstvo vnitra zaevidovalo 130 000 podezřelých. Postupem času se ze sledování 

„podezřelých“ stala trvalá politika KSČ a v šedesátých letech už Státní bezpečnost ve 

spolupráci s komunistickými institucemi evidovala pod označením „nepřátelské osoby“ 

kolem 1 milionu jmen. Dalším důležitým opěrným bodem komunistického režimu 

v Československu byla izolace státu od západní části světa. Komunisté postupovali 

v této otázce velice systematicky a drasticky omezovali cestovní ruch administrativními 

a politickými překážkami při povolování či zakazování výjezdů do zahraničí. Fyzická 

izolace občanů byla doplněna izolací myšlenkovou, kdy ihned po převzetí moci 

komunisté zavedli velmi tvrdou a rozsáhlou cenzuru kultury a tisku. V souhrnu 

komunistický režim uplatnil a praktikoval nejrůznější metody a stupně perzekuce a 

nezákonností, že není možné všechny popsat, což uvádí i jinak vysoce extenzivní 

historik Karel Kaplan. Výše zmíněné ani v nejmenším nevyčerpává bezpráví a zvůli 

moci jakou komunistický režim na svém startu uvedl v život, ale ve zkratce popisuje 

stav, který bezprostředně předcházel nejvyššímu stupni perzekuce a nezákonnosti, 

kterým se staly internace, vraždy a politické procesy. 

 

Vymezit kategorii politických procesů se podařilo již samotným komunistům při jejich 

snaze o rehabilitace osob, které byly nespravedlivě odsouzené v 50. letech. Tzv. 

Pillerova komise ve svých interních dokumentech charakterizuje kabinetní justici jako 

stav, kdy výrok o vině a trestu je vysloven jiným orgánem než soudem buď ještě před 

zahájením soudního řízení, nebo v jeho průběhu.
19

 Počátky kabinetní justice je nutné 

hledat v poválečném Československu už v době předúnorové, kdy se v rámci již 

zmíněného retribučního soudnictví komunisté snažili ovlivnit mnohé procesy a často 
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úspěšně. Nicméně nešvar politického tlaku na tehdy stále ještě nezávislou justici se 

týkal široké politické reprezentace. Rozdíl mezi komunisty a ostatními politickými 

subjekty spočíval v respektování rozsudků. V době poúnorové po personálních čistkách 

odpadla překážka nezávislého soudnictví a komunistům se otevřel prostor k vybudování 

mechanismu politických procesů. 

 

Politické procesy se staly konstantním rysem, účinným nástrojem perzekuce a výkonu 

moci po celou dobu trvání komunistického režimu. V Československu se dají 

vysledovat dvě hlavní vlny těchto procesů. První vlna se odehrála v letech 1948 až 1956 

v tzv. zakladatelském období režimu a vyznačovala se nelidskou brutalitou 

vyšetřovatelů, drakonickou krutostí trestů a účelovou medializací ve snaze propagandou 

ovlivnit veřejné mínění. Druhá vlna přišla spolu s normalizací na počátku 70. letech, 

kdy už postup organizátorů procesů vůči jejich obětem zdaleka neměl takovou intenzitu 

jako v letech padesátých. Z regionálního hlediska jsou politické procesy společným 

pojítkem poválečných dějin zemí východního bloku, přičemž prapůvod tohoto druhu 

procesů lze stopovat do 30. let, kdy se během druhé etapy Velké čistky v Sovětském 

svazu odehrály Moskevské procesy. Právě tam nacházíme spojení na určitý předěl 

v historii československých politických procesů, kdy na přelomu let 1949 a 1950 přišli 

do Státní bezpečnosti sovětští poradci, kteří předali své know-how a tím velice 

zefektivnili přípravu procesů. Před jejich příchodem se československým komunistům 

nedařilo vybudovat žádný proces celostátního významu a byli nuceni se spokojit se 

souzením menších případů. Poradci sloužili jako prodloužená ruka sovětského 

komunistického vedení, a tak u sebe koncentrovali značný podíl na faktickém výkonu 

moci v Československu. 
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2.2. Zákonný rámec 

 

Komunisté si byli velmi dobře vědomi, že k úspěšnému naplnění cílů, které realizací 

politických procesů a ostatních metod perzekuce sledovali, je nutné těmto aktivitám 

režimu dát formální punc zákonnosti.  Ten nejprve zcela chyběl při již zmíněných 

personálních čistkách, které začaly probíhat bezprostředně po únorových událostech 

roku 1948. Tento nedostatek byl napraven až zákonem č. 213/1948 Sb. z 21. července 

1948 o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů, který zpětně tyto čistky 

legalizoval. Komunisté počítali, že uchopení moci vyvolá u mnoha skupin obyvatelstva 

odpor, který položil základy k vytvoření „třetího“ protikomunistického odboje. 

Nicméně příprava a schválení nové, socialistické legislativy nebylo možné udělat přes 

noc, a tak v první vlně perzekuce byla využita „nesmírně ostrá zbraň“ z poválečného 

období. Zákonem č. 33/1948 Sb. ze dne 25. března 1948 došlo k obnovení účinnosti 

retribučních dekretů. Toto rozhodnutí komunisté odůvodnili tak, že chtěli napravit 

nedostatky, které údajně úmyslně způsobila justice ovládaná národními socialisty. 

V rámci obnovené retribuce bylo odsouzeno 1244 občanů a trvala až do konce roku 

1948.
20

 Obdobně byly využity také stávající trestní předpisy a stále platný a účinný 

předválečný zákon č. 50/1923 Sb. na ochranu republiky, podle něhož československé 

soudy vynesly rozsudky nad 5187 osobami.
21

 

 

Nový režim nemohl ze své podstaty navázat na dosavadní ústavnost Československa, a 

tak vyvstala potřeba po nové ústavě, která bude vyhovovat politickému a 

ekonomickému systému, jež se hodlal stát věrnou kopií stalinistického uspořádání 

Sovětského svazu. Výsledek byl však poněkud polovičatý. Ústava 9. května formálně 

zachovávala rysy příznačné pro parlamentní demokracii jako dělba moci anebo ustavení 

základních práv a svobod občanů, avšak na druhé straně proklamovala Československý 

stát jako lidově demokratickou republiku a hospodářské zřízení v podobě centrálně 

plánované ekonomiky. V otázce justice Ústava 9. května garantovala nestranné soudce 

vázáné zákony a nařízeními, avšak také zásadami lidově demokratického zřízení. 

Zaručovala také právo nebýt odňat svému zákonnému soudci, právo na obhajobu a 
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veřejné a ústní řízení. Dále zavedla možnost zřízení výjimečných soudů v trestním 

řízení a novinkou také byli soudci z lidu.
22

 Nicméně způsob, jakým se komunisté stavěli 

k faktickému výkonu státní moci a respektu k zákonům a právním zásadám, brzy udělal 

z Ústavy 9. května prázdný právní dokument a čirou fikci. I přes legislativní smršť po 

Únoru 1948 však nebylo komunistické vedení spokojené. Zásadní proměna celého 

právního řádu se jevila pro nový režim jako nevyhnutelná nutnost, a tak byla zahájena 

právnická dvouletka, která si kladla za cíl vytvořit nové právo vyjadřující třídní, ideové 

a politické zájmy režimu. Všechna hlavní právní odvětví měla být nově kodifikována a 

veškeré vazby na starý právní řád založený na římském právu měly být zpřetrhány. 

 

V rámci poúnorové legislativní smršti byl urychleně přijat zákon č. 231/1948 Sb. ze dne 

6. října 1948 na ochranu lidově demokratické republiky. Hlavním účelem tohoto zákona 

bylo stíhání odpůrců komunistického režimu. Koncepčně vycházel z prvorepublikového 

zákona na ochranu republiky a retribučních dekretů s tím, že kromě státu a jeho územní 

celistvosti bylo nově chráněno také lidově demokratické zřízení. Přibyly některé nové 

skutkové podstaty jako např. velezrada a neoprávněné opuštění území republiky a 

výrazně se zostřily trestní sazby včetně možnosti trestu smrti. Na tento zákon navazoval 

zákon č. 232/1948 Sb. z téhož dne o Státním soudu. Podle tohoto zákona se Státní soud 

stal nejdůležitějším soudním orgánem provádějícím politicky motivované procesy. 

Právě této soudní instituci náleželo konat řízení a rozhodovat o trestných činech podle 

zákona na ochranu lidově demokratické republiky, přičemž před ní příslušely věci, u 

nichž bylo možno uložit trest smrti, trest odnětí svobody v délce přesahující deset let 

nebo případy, kdy tak navrhl prokurátor. Řízení samotné probíhalo podle trestního řádu 

z roku 1873 ve znění pozdějších předpisů.
23

 Na základě dvou výše zmíněných zákonů 

bylo odsouzeno 26 079 osob.
24

 

 

S trestněprávní problematikou a perzekucemi v zakladatelském období komunistického 

režimu v Československu úzce souvisela existence systému táborů nucených prací 

(zkráceně též TNP) v letech 1948 až 1954. Právní základ spočíval v zákoně č. 247/1948 
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ze dne 25. října 1948 o táborech nucené práce, i když na Slovensku fungoval podobný 

systém už od března na základě nařízení SNR č. 7/1948 Sb. Tento zákon přesahoval do 

pestré směsice právních odvětví, přičemž kromě trestního práva souvisel také s právem 

pracovním a správním. Komunisté se touto cestou snažili vyřešit množící se projevy 

nespokojenosti a odporu k režimu po smrti prezidenta Beneše a zdánlivě nesouvisející 

problém nedostatku pracovních sil pro doly a těžký průmysl. Do TNP byli často 

zařazováni nejen odsouzení pachatelé přečinů a přestupků podle trestních zákonů, ale i 

osoby, které se provinily pouze svým sociálním původem, což umožňovalo vágní a 

ideologicky podkreslené znění zákona. O zařazení do tábora u soudně netrestaných osob 

rozhodovaly tříčlenné komise vytvářené krajskými národními výbory, podmínkami pro 

zařazení byl věk mezi 18 a 60 lety a tělesná a duševní způsobilost. Doba pobytu 

v táboře byla nejméně tři měsíce avšak nejvíce dva roky, přičemž pobyt mohl být 

opakovaně prodlužován. Zařazení do TNP mohlo být provázeno vedlejšími opatřeními 

jako nucené vyklizení bytu, uvalení národní správy na majetek nebo odejmutí 

živnostenského oprávnění. V roce 1949 byla plánována zvláštní akce s názvem T-43, 

která měla postihnout odpůrce režimu ve velkých městech a přivést do TNP desetitisíce 

lidí.
25

 Nakonec nebyla realizována v plánovaném rozsahu. Změnu praxe táborů přinesla 

až nová kodifikace trestního práva v roce 1950, kdy napříště měly být do táborů 

umísťovány pouze osoby v rámci trestu uděleného soudem. Přesný počet postižených 

není dosud znám. Odhaduje se, že za dobu trvání TNP jimi prošlo nejvýše 80 tisíc lidí.
26

 

Určitou obdobou TNP u československé armády, kde platila povinná vojenská služba, 

byly pomocné technické prapory (zkráceně PTP, jinak známy jako tzv. černí baroni). Ty 

sloužily nejen jako trest, ale také jako nástroj izolace politicky nespolehlivých osob 

v rámci armády. Nutno poznamenat, že tito branci sloužili beze zbraní a náplní jejich 

vojenské služby byla zejména práce v uhelných dolech. Za dobu jejich fungování jimi 

prošlo dle odhadů nejvýše 60 tisíc osob.
27

 Existence TNP i PTP skončila roku 1954. 

 

Realizace politických procesů byla silně podmíněna personálním obsazením justice. 

V důsledku poúnorových personálních čistek byla z justice propuštěna jedna čtvrtina 
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zaměstnanců.
28

 Komunisté si uvědomovali, že ani mezi zbylými soudci není mnoho 

podporovatelů režimu, avšak bylo nutné je použít v první vlně soudní perzekuce, než 

bude možné dosadit do justice vlastní k tomuto účelu mezitím vychovávané kádry. 

Řešením této situace se stal zákon č. 319/1948 ze dne 22. prosince 1948 o zlidovění 

soudnictví, který výrazně změnil poměry v justici. Soudci z lidu tedy laici jmenovaní 

okresními a krajskými národními výbory nebo v případě Nejvyššího soudu vládou 

získali početní převahu oproti soudcům z povolání ve všech stupních soudní soustavy, 

přičemž o trestních věcech se rozhodovalo zásadně v senátech. Při rozhodování si 

soudci z lidu a soudci z povolání byli rovni. Tímto krokem si komunisté definitivně 

zajistili soudnictví jako nástroj výkonu politické moci. 

 

Velkým mezníkem vývoje práva v Československu a výsledkem výše zmíněné 

právnické dvouletky byly trestní zákon č. 86/1950 Sb. ze dne 12. července 1950 a zákon 

č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) z téhož dne. Oba zákony 

vstoupily v účinnost s přihlédnutím k jejich zásadní důležitosti po velmi krátké době, už 

1. srpna téhož roku. Trestní zákon především znamenal opuštění středoevropské právní 

kultury a příklon k právu sovětskému, ze kterého čerpal inspiraci. Byl jím zrušen a 

fakticky absorbován zákon na ochranu lidově demokratické republiky. Trestní zákon 

z roku 1950 byl rozdělen na obecnou a zvláštní část obdobně jako současný trestní 

zákoník. Mnohá ustanovení byla nezpochybnitelně reformní a pokroková. Lze například 

uvést polehčující okolnosti, možnost podmínečného odsouzení se zkušební lhůtou, 

podmínečné propuštění nebo novou úpravu v otázce mladistvých.
29

 Nicméně jasně 

patrný ideologický základ zákona z něj činil další z nástrojů výkonu komunistické moci. 

Názorně to ilustruje samotná litera trestního zákona pojednávající o jeho účelu: „Trestní 

zákon chrání lidově demokratickou republiku, její socialistickou výstavbu, zájmy 

pracujícího lidu a jednotlivce a vychovává k dodržování pravidel socialistického 

soužití.“
30

 Také systematika zvláštní části poukazuje na to, o které právní statky 

komunistický režim dbal nejvíce. Pro účely politických procesů se tak staly 

nejvyužívanější trestné činy obsažené v prvních třech hlavách zvláštní části, a to sice 

trestné činy proti republice, trestné činy hospodářské a trestné činy proti pořádku ve 

                                                 
28

 HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. 2. vyd. Praha: Univerzum Praha, 1990, 184 s. 
29

 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj česko-slovenského práva 1945-1989, Praha: Linde a.s., 2009, 17, 155 s. 
30

 Zákon č. 86/1950 Sb. trestní zákon, § 1 věta prvá 



22 

 

věcech veřejných. V oblasti trestů byl trestní zákon velmi tvrdý, což zmírnila až novela 

provedená zákonem č. 63/1956 s účinností od 1. ledna 1957.
31

 

 

Shora uvedený zákon o trestním řízení soudním zrušil dosavadní procesní předpisy 

z dob Rakouska-Uherska a nadto převzal ustanovení zákona o Státním soudu, která se 

týkala státního prokurátora. Zákon upravoval zejména jednotlivá stádia trestního řízení. 

Oproti trestnímu zákonu byl mnohem více poznamenán sovětským vlivem, což se 

nejvíce projevilo v přípravném řízení a roli prokurátora. Ten napříště zastával v trestním 

řízení rozhodující úlohu už od přípravného řízení až po to, že rozhodoval o vlastním 

výkonu trestu. Naproti se úloha soudu v trestním procesu stala značně pasivní. Zákon o 

trestním řízení soudním neznal institut formálního sdělení obvinění, a tak prokurátor 

podával obžalobu, pakliže bylo podezření ze spáchání trestného činu dostatečně 

odůvodněno. Základní práva obhajoby sice byla v zákoně upravena, avšak v mnohem 

menší míře než tomu bylo u přechozích trestněprocesních předpisů. Presumpce neviny 

jakožto základní zásada trestního řízení nebyla v předpise explicitně uvedena. Zákon o 

trestním řízení soudním byl poměrně záhy pozměněn přijetím ústavního zákona č. 

64/1952 Sb. o soudech a prokuratuře a navazujícími zákony č. 65/1952 Sb. o 

prokuratuře a č. 66/1952 Sb. o soudech, což dovršilo přeměnu prokuratury dle 

sovětského vzoru. Další změn doznalo trestní právo procesní až v roce 1956, kdy 

českoslovenští komunisté reflektovali dění v Sovětském svazu a odsoudili případy 

porušování socialistické zákonnosti v politických procesech. Důsledkem toho bylo 

přijetí nového a značně modernizovaného trestního řádu zákon č. 64/1956. Sb. 

s účinností od 1. ledna 1957. 
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2.3. Hlavní směry politických procesů 
 

Není možné v jediné diplomové práci postihnout v plné šíři a detailu celé spektrum 

politických procesů, které se odehrály v zakladatelském období komunistického režimu 

v Československu. Taktéž není možné detailně rozebrat zákulisí a motivy, které stály za 

jednotlivými procesy. Proto následující text vyjde z členění, které ve svých publikacích 

používá historik Karel Kaplan, neboť nabízí logickou systematiku a pokrývá všechny 

zásadní směry soudní perzekuce. Dále je nezbytné si uvědomit, že komunistický režim 

neznal oponenty nebo odpůrce, jeho ideologie znala pouze nepřátele, což spolu s ideou 

zostřování třídního boje vedlo k nevídané vlně státem organizovaného násilí a bezpráví. 

2.3.1. Procesy s politickými odpůrci 

 

Jak bylo shora uvedeno, politické odpůrce režimu měli komunisté v hledáčku už v době 

před únorem 1948, nicméně postrádali dostatečnou mocenskou převahu v justici, aby 

byli schopni své politické nepřátele postavit před soud. Z tohoto důvodu se soustředili 

na přípravu procesů. Po Únoru nastal ze strany komunistického vedení velký tlak na 

vytvoření velkého procesu celostátního významu, protože komunisté v tom spatřovali 

příležitost obhájit převzetí moci před veřejností a stabilizovat nový režim 

prostřednictvím likvidace politické opozice. V této záležitosti se horlivě angažovalo 

ministerstvo spravedlnosti vedené Alexejem Čepičkou spolu s velením Státní 

bezpečnosti, avšak v krátké době nebyli schopni připravit proces, který by odpovídal 

jejich politickému zadání. Byli tak nuceni konstatovat, že se zatím musí spokojit pouze 

se soudy s malými zrádci. Za tímto účelem přišla vhod předúnorová příprava a ještě 

před volbami konanými 30. května 1948 byli před soud postaveni účastníci tzv. spiknutí 

na Slovensku a mostecké špionážní aféry. V kauze tzv. spiknutí na Slovensku padly 

pouze relativně nízké tresty odnětí svobody s přihlédnutím k pozdějšímu vývoji. 

V procesu s aktéry tzv. mostecké špionážní aféry ze tří desítek obžalovaných devět soud 

zprostil viny, tři hlavní osoby odsoudil k trestu smrti a ostatním vyměřil tresty odnětí 

svobody v maximální výměře tří let. Obdobně dopadly i další procesy před zahájením 

činnosti Státního soudu v říjnu 1948. Mezi mnohými případy lze jmenovat proces s tzv. 

Krajinovou kanceláří, který proběhl v září 1948, a bylo v něm obžalováno 51 osob. 

Konstrukce procesu však byla tak chabá, že soud mnoho obžalovaných zprostil 
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obvinění a zbytku uložil jen poměrně nízké tresty. Z výsledků této úvodní etapy 

politických procesů jasně plyne, že komunisté ještě neměli úplně vybudovaný 

mechanismus pro tvorbu procesů a také že ještě nezískali dostatečný vliv v justici. 

 

Změna přišla už v říjnu 1948, kdy zahájil svou činnost Státní soud, který se stal hlavní 

soudní institucí realizující politické procesy. Prvním případ, kterým Státní soud zahájil 

svou činnost, byl proces s Milanem Chocem a spol., kteří jako bývalí mladí funkcionáři 

národně socialistické strany údajně vyslaní emigrací byli obžalováni z vraždy 

funkcionáře KSČ Augustina Schramma. Choc a dvě další osoby byly odsouzeny k trestu 

smrti, další k vysokým trestům odnětí svobody včetně nepřítomných osob, které byly 

toho času v emigraci. Vše proběhlo na základ scénáře vypracovaného Státní 

bezpečností, podle něhož M. Choc a další měli být vysláni za účelem vraždy A. 

Schramma ze západního Německa a to navzdory tomu, že StB měla důkazy o nevinně 

obviněných, což potvrdilo i pozdější šetření. Takto začala dlouhá řada drakonicky 

tvrdých rozsudků vynesených na základě připravených scénářů a vyhovujících 

politickému zadání. 

 

Organizátoři procesů s politickými oponenty měli velký prostor při konstrukci 

obžaloby, protože snadno mohli poukázat na politickou činnost obviněných po Únoru 

1948. Nicméně komunisté šli při výrobě procesů mnohem dál. Přátelská setkání 

funkcionářů nekomunistických stran byla interpretována jako srazy nepřátelských 

skupin plánujících a provádějících protistátní a protirežimní činnost. V případech 

opravdových ilegálních skupin StB používala své pracovníky k infiltraci, ale mnohdy 

také agenti-provokatéři iniciovali jejich vznik pro účely výstavby procesů. Oběťmi se 

nestávali jen vysocí ústřední funkcionáři nekomunistických politických stran, ale i jejich 

krajští a okresní činitelé. Tato nižší garnitura dokonce početně převládala.  

 

Sociální demokraty postihly politické procesy ve dvou vlnách. První proběhla v letech 

1949-1950, kdy byly z protistátní činnosti obžalováni hlavně osoby, které přičinili o 

vznik prozatímního ústředního vedení nezávislé sociální demokracie. Státní soud 

obžalovaným vyměřil vysoké tresty odnětí svobody a na krajské úrovni se konaly 

navazující procesy. Druhá vlna proběhla v letech 1954-1955, kdy StB zkonstruovala 
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rozsáhlou protistátní skupinu za použití agentů-provokatérů. V sedmnácti procesech 

bylo odsouzeno přes 250 sociálních demokratů, většina z nich k dlouholetým trestům 

žaláře. Soudní řízení byla na rozdíl od první vlny neveřejná, protože komunistické 

vedení na příkaz z Moskvy ztratilo na monstrprocesech zájem.  

 

Rovněž strana lidová a její představitelé neunikli mašinérii politických procesů. 

V řadách lidovců vznikaly plány na organizovaný odpor proti režimu už v létě 1948. I 

přes různorodé názory o formách odboje se jim dařilo udržovat kontakt jak mezi sebou, 

tak úspěšně navázali styky s funkcionáři své strany v exilu. Když se podařilo vymezit 

okruh politické činnosti a dobudovat k tomu potřebnou organizační základnu, zasáhla 

proti lidovcům Státní bezpečnost. Spustila proti nim akci Modrý štít, která mířila na 

politické křídlo strany a akci Orel, která mířila proti stejnojmenné lidovecké 

tělovýchovné organizaci. Zatýkání začalo v prosinci 1948 a skončilo v lednu 1949. 

Výsledkem bylo téměř 150 osob odsouzených k vysokým trestům odnětí svobody. 

Druhá vlna zatýkání postihla lidovce na přelomu let 1954-55, kdy StB vyhodnotila 

přátelské schůze a setkání bývalých činitelů strany lidové a Orla jako přípravu 

k založení protistátní skupiny. Tentokrát již jen menší skupina osob dostala jen relativně 

nízké tresty odnětí svobody. 

 

Patrně nejtvrdším způsobem zakročili komunisté proti národním socialistům, kteří byli 

v otázce vytvoření jednotného odboje proti režimu nejaktivnější ze všech 

nekomunistických politických stran. Dokonce došlo ke společné schůzi představitelů 

národních socialistů, výše zmíněných sociálních demokratů a lidovců, na které byla 

debatována možnost vytvoření jednotného domácího odboje. Komunistické vedení 

mezitím řešilo výrobu velkého politického procesu celostátního významu v návaznosti 

na maďarský proces s László Rajkem. V této souvislosti přišli na žádost Klementa 

Gottwalda a Rudolfa Slánského v říjnu 1949 do Státní bezpečnosti dva sovětští poradci. 

Ti přinesli do StB své know-how, avšak zjistili, že v Československu nelze prozatím 

realizovat takový proces jako v Maďarsku s Rajkem. Nicméně právě díky jejich činnosti 

Státní bezpečnost a komunistické vedení vyrobilo snad nejznámější a nechvalně 

proslulý politický proces, jehož příprava trvala více než rok. Dne 31. května 1950 

začalo soudní řízení s vedením záškodnického spiknutí proti republice jinak také známé 
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jako proces s Miladou Horákovou a spol. Z podnětu sovětských poradců byl tento 

proces koncipován vůči širokému politickému spektru, přičemž někteří obžalovaní se 

ani vzájemně neznali nebo se od Února 1948 ani nesetkali. Státní soud 8. června 1950 

vyřkl svůj rozsudek, kterým čtyři obžalované odsoudil k trestu smrti, čtyři k trestu 

odnětí svobody na doživotí a pět k vysokým trestům odnětí svobody. Poprava 

odsouzených se odehrála 27. července 1950, čímž Československo získalo neblahé 

prvenství v tom, že obětí justiční vraždy se poprvé stala žena. V navazujících třiceti pěti 

procesech padlo deset trestů smrti, čtyřicet osm doživotí a velmi vysoké tresty odnětí 

svobody. 

 

Další postiženou skupinou politických odpůrců režimu byli tzv. trockisté. Komunistické 

ústředí začalo sestavovat seznam trockistů již v roce 1945 a zanášelo do něj osoby, které 

od 30. let opustili KSČ nebo z ní byli vyloučeni pro nesouhlas s politikou SSSR a 

zejména projevili výhrady proti sovětským procesům. Největší procesy s touto zvláštní 

skupinou politických odpůrců se konaly v červnu 1950 a poté v únoru 1954. Přestože 

celkově případů s trockisty nebylo mnoho, ukazuje to na důslednost komunistů při 

výstavbě monopolu moci. 

 

2.3.2. Procesy se zástupci církví 

 

Oficiální církevní politika komunistického režimu v Československu měla za cíl 

podřízení a ovládnutí církví státní mocí. Jednalo se hlavně o církev římskokatolickou, 

která byla největší náboženskou institucí, avšak ani církve ostatních vyznání a 

náboženské sekty nezůstaly ušetřeny represí. V otázce pronásledování církví je patrný 

mezinárodní rozměr. Ten byl dán střetem církví jakožto dlouhodobě etablovaných 

vážených společenských a náboženských institucí a ateistických komunistických režimů 

nahlížejících na církve jako na dobře organizovanou masovou sílu, která je schopna 

ohrozit jejich vlastní mocenský monopol. Navíc Moskva ve své oficiální politice 

považovala Vatikán za špionážní centrum Spojených států amerických.  Církevní 

procesy proto ve větší nebo menší míře proběhly ve všech státech východního bloku. 

Proces s patrně největším mezinárodním přesahem se odehrál v Maďarsku, kde byl 

v roce 1948 zatčen arcibiskup Mindszenty, který byl posléze souzen společně se shora 
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zmíněným Lázsló Rajkem a odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody. V celkové 

konstrukci tohoto procesu hrála církevní otázka velmi důležitou úlohu, neboť arcibiskup 

Mindszenty měl údajně podle návodu Vatikánu podněcovat odpor katolické církve 

v Maďarsku, Polsku a ČSR.
32

 Tento a další vnější vlivy zasáhly do přípravy církevních 

monstrprocesů v Československu. 

 

Po uchopení moci vedení KSČ záměrně nespěchalo s velkými procesy namířenými proti 

církevním představitelům, protože si bylo jasně vědomo, že pozice církví ve společnosti 

je prozatím příliš silná a zásah proti nim by se nesetkal s pochopením veřejnosti, která 

dosud byla krokům komunistům nakloněná. Přesto právo svobody náboženského 

vyznání formálně zaručené Ústavou 9. května bylo porušováno se záměrem oslabit vliv 

náboženství ve společnosti. Zvláštní důležitost přikládali komunisté omezení a 

odstranění náboženství ze školství. Na rodiče byl činěn nátlak, aby nepřihlašovali děti 

do výuky náboženství. Na učitele zase komunisté tlačili, aby vystoupili z církve. Dětem 

z rodin aktivních věřících byly kladeny překážky při přijímání ke studiu na vysokých 

školách, přičemž na některé obory jako např. pedagogické fakulty jim byl přístup zcela 

zamezen. Církevní život byl utlumen a z velké části přešel do utajení. Řády a 

kongregace nesměly přijímat novice, výchova nových kněží byla drasticky omezena, 

některé náboženské obřady byly zakázány, církevní tisk a náboženská literatura 

podléhala cenzuře. Počáteční etapa církevních procesů odstartovala na podzim 1948, 

kdy začalo zatýkání kněží a laiků. Nižší duchovní byli obviňováni z široké palety 

trestných činů. Laičtí věřící stanuli před soudy a trestními komisemi národních výborů 

zejména za to, že se postavili na obranu kněží při jejich zatýkání nebo za slovní útoky 

proti režimu. Časově je tato etapa ohraničena amnestií, která byla vyhlášena na podzim 

1949. Amnestie odrážela změnu církevní politiky režimu, která napříště neměla cílit 

vůči církvi jako celku ale proti Vatikánu a církevní hierarchii. Další cíl byl způsobit 

rozkol mezi vyšším a nižším duchovenstvem. V této souvislosti byla od amnestovaných 

požadována prohlášení proti biskupům nebo alespoň distancování se od nich. 

 

Státní bezpečnost však chystala mnohem razantnější zákrok ve spolupráci s politickými 

a státními institucemi. Nejprve proběhl vykonstruovaný proces s představiteli mužských 
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církevních řádů na přelomu března a dubna 1950, kdy bylo deset představitelů řádů 

postaveno před soud a odsouzeno k velmi vysokým trestům odnětí svobody, přestože 

prokurátor navrhl čtyři tresty smrti. Účel tohoto procesu však byl zejména 

propagandistický. V souvislosti s ním proběhla nebývale intenzivní a dobře 

organizovaná mediální kampaň zahrnující mimo jiné organizovanou veřejnost 

přítomnou při soudním řízení. Následovala akce „K“ zaměřená proti mužským řádům a 

kongregacím, která proběhla na jaře roku 1950. Státní bezpečnost tehdy odvlekla do tzv. 

centralizačních a internačních klášterů více než 2 tisíce příslušníků řádů. Majetek řádů 

byl převeden do náboženské matice a následně rozprodán. Podobný osud postihl také 

ženské řády, které byly likvidovány postupně, protože řádové sestry hráli důležitou 

úlohu ve zdravotnictví a prozatím za ně nebyla náhrada. Nakonec bylo přes 14 tisíc 

řádových sester internováno a posléze nasazeno na práci v průmyslu.
33

 Po řádech se 

stali cílem režimu příslušníci vyššího duchovenstva. Po obtížích a několikeré změně 

koncepce přišly dva procesy, jeden český a druhý slovenský, s katolickými biskupy a 

oficiálním názvem „procesy proti vatikánským agentům v Československu“. Český 

proces s devíti obviněnými se konal na přelomu listopadu a prosince 1950 a slovenský 

v lednu roku 1951. Tresty se pohybovaly od deseti let odnětí svobody po doživotí a už 

od února se konaly navazující menší procesy. V tomto bodě tažení komunistů proti 

katolické církvi dosáhlo vrcholu. Další církevní procesy už nebyly realizovány veřejně. 

V následujících letech probíhaly tajně bez účasti veřejnosti jako např. proces se Š. 

Trochtou a spol. nebo akce Russicum. 

 

2.3.3. Procesy s „vnějšími nepřáteli“ 

 

Další skupinou politických procesů s mezinárodním přesahem byly procesy s tzv. 

vnějšími nepřáteli. Komunisté jako internacionální hnutí na ustavující schůzi 

Informačního byra komunistických stran v září 1947 vyvodili, že východní sovětský 

blok a západní země stojí mocensky, politicky, hospodářsky, kulturně a ideologicky 

proti sobě. Rok 1947 je také obvykle označován jako začátek studené války. Spolu se 

vznikem východního bloku států, který byl podřízen příkazům z Moskvy a následoval 
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její zahraničněpolitickou linii, vyvstala pro Sovětský svaz nutnost tuto skupinu 

socialistických zemí více stmelit a izolovat od Západu. SSSR svůj politický diktát 

vykonával jednak přímými pokyny a příkazy, ale také skrze své poradce, které vyslal do 

všech států východního bloku a kteří sloužili jako prodloužená ruka sovětské vlády 

v mnoha klíčových oblastech jako např. ekonomika a bezpečnost. Ekonomickým 

odrazem sovětského snažení o semknutí a izolaci států východního bloku se stala Rada 

vzájemné hospodářské pomoci, která vznikla v roce 1949. Sovětské instituce tuto 

semknutost velmi ostře střežili. Jediným státem východního bloku, který se diktátu 

Moskvy vzepřel, byla socialistická Jugoslávie. V souvislosti s výše uvedeným ve 

východním bloku převládlo přesvědčení, že vše pocházející ze Západu je nepřátelské a 

nebezpečné. Dalším společným rysem poválečných komunistických režimů se proto stal 

boj proti západním institucím a kultuře. Vrcholem tohoto snažení byly politické procesy 

namířené proti diplomatům západních zemí, občanům se zahraničními vazbami a 

domnělým nebo skutečným západním špionům, které proběhly ve všech státech 

východního bloku. Tyto politické procesy spolu s dalšími kroky a opatřeními komunistů 

vedly k téměř úplné izolaci socialistických zemí od států Západu. 

 

Českoslovenští komunisté jako první podnikli opatření k úplnému umrtvení 

diplomatických zastupitelství Jugoslávie a Vatikánu. Na Jugoslávské zastupitelství 

domácí politické a policejní kruhy a v neposlední řadě bezpečnost nahlíželi jako na 

špionážní centrum. Na Slovensku byly zatčeny osoby podezřelé ze spojení s americkou 

službou a Jugoslávci. Posléze komunistické vedení i sovětští poradci uznali, že 

v Československu se nepodaří vyrobit velký protijugoslávský monstrproces na rozdíl od 

Maďarska (L. Rajek a spol), Bulharska (T. Kostov a spol.) anebo Albánie (K. Dodze a 

spol.). Opět bylo nutné spokojit se souzením malých zrádců. Nejvýznamnějším 

protijugoslavský proces proběhl v Bratislavě na přelomu srpna a září 1950. Skupina 

osob v čele s jugoslávským vicekonzulem byla odsouzena k vysokým trestům odnětí 

svobody a dva Slováci k trestu smrti; dohromady 16 osob.
34

 Diplomatické styky 

Československa a Jugoslávie de facto přestaly existovat, zemi opustili mnozí diplomaté. 
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Obdobně režim postupoval také proti diplomatům západních států a jejich kulturním a 

tiskovým institucím. V říjnu 1949 byli vypovězeni dva francouzští diplomaté pro 

údajnou špionáž. V červnu 1951 byla uzavřena pražská pobočka francouzské tiskové 

kanceláře AFP a krátce na to proběhl proces s jedenácti osobami v čele s tajemníkem 

francouzského konzulátu v Bratislavě. Padly vysoké tresty odnětí svobody, čtyři 

doživotí a dva tresty smrti. V lednu 1950 se konal proces s třináctičlennou skupinou 

československých občanů a Nizozemcem Johanesem Louwersem, kteří byli obviněni 

z politické a hospodářské špionáže. Všechny soud uznal vinnými a v návaznosti na to 

byli tři nizozemští diplomaté vyhoštěni. Na podzim 1950 se konal proces namíření proti 

Velké Británii, v kterém bylo pro špionáž postaveno před soud osm osob a jako 

organizátor byl označen britský vicekonzul v Bratislavě. Britská tisková kancelář byla 

zrušena už předtím. Podobný osud stihl i diplomatická zastupitelství Kanady a Švédska. 

Organizátoři a výrobci procesů se cílevědomě nezaměřovali na vedoucí diplomaty, ale 

cílili na nižší úředníky. Ke zmrazení diplomatických styků se Západem to však více než 

stačilo. 

 

Sovětská velmocenská politika označovala jako svého úhlavního nepřítele americký 

imperialismus, a tak zcela v souladu s ní československý režim věnoval největší 

pozornost zastupitelským úřadům a institucím Spojeným státům. Aktivita Státní 

bezpečnosti se soustředila na americké velvyslanectví. Na základě provokací bylo 

vyrobeno několik procesů, které kompromitovali blízké okolí velvyslance. To bylo 

hlavním rozdílem od případů ostatních západních států, u kterých StB cílila pouze na 

nižší úředníky zastupitelských úřadů. Na jaře 1950 proběhly čtyři procesy 

s protiamerickým zaměřením. Ve dvou menších procesech byli odsouzení čtyři čeští 

zaměstnanci velvyslanectví Spojených států. Velký proces proběhl s patnácti 

obžalovanými obviněnými z účasti na špionážní skupině v amerických službách. Státní 

soud nad touto skupinou vynesl rozsudek 18. dubna, kterým dvě osoby odsoudil k trestu 

smrti, jednu na doživotí a zbytek k vysokým trestům odnětí svobody. Další velký 

protiamerický proces vznikl na základě provokací Obranného zpravodajství. Major 

Jaromír Nechanský byl vyprovokován k navázání styků s americkými diplomaty a poté 

odsouzen za špionáž pro USA. Proces s Nechanským a spol. doprovázela masivní 

mediální kampaň zaměřená proti americkému velvyslanectví. Výsledkem byl rozsudek 
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vyhlášený 22. dubna, kterým byly dvě osoby odsouzeny k trestu smrti - J. Nechanský a 

V. Wahl a jedna osoba na doživotí a dalších jedenadvacet osob k vysokým trestům 

odnětí svobody. V navazujícím procesu padl jeden trest smrti, dvě doživotí a patnáct 

osob bylo odsouzeno k dlouholetému vězení. Diplomatické styky Československa a 

USA po této ofenzivě byly velice napjaté, avšak komunisté tento stav nepovažovali za 

dostatečný. V červenci 1951 dospěl do svého konce proces s americkým novinářem 

Wiliamem Oatisem, který zastával funkci vedoucího pražské kanceláře tiskové agentury 

Associated Press. Podkladem pro obžalobu se stala provokace StB, kdy běžné 

informace sbírané W. Oatisem byly označeny za tajné. Ve výpovědích vynucených 

násilím se objevila jména amerických diplomatů, které chtěl režim ze země vyhostit. 

Rozsudek v tomto procesu padl 4. června 1951 a byly jím odsouzeny čtyři osoby 

k relativně nízkým trestům odnětí svobody. W. Oatis si odnesl 7 let žaláře, o čemž po 

propuštění napsal knihu „Byl jsem v rudém vězení“.
35

 O jeho propuštění, resp. o 

prominutí zbytku trestu, po diplomatických peripetiích rozhodl na podnět amerického 

prezidenta Eisenhowera tehdy nově zvolený československý prezident Antonín 

Zápotocký v květnu 1953. Po tomto procesu se diplomatický styky Československa a 

USA omezily pouze na nezbytné úřednické minimum. 

 

Izolace Československa od západního světa neproběhla jen pomocí umrtvení 

diplomatických styků, zákazu tiskových agentur a kulturní spolupráce, ale také skrze 

likvidaci organizací, které měly sídlo na Západě, anebo se hlásili k ideám pocházejícím 

ze Západu. Zrušeny byly zahraniční organizace jako YMCA a YWCA anebo některé 

náboženské sekty a spolky. Podobný osud stihl k 1. lednu 1950 také československou 

skautskou organizaci Junák.
36

 Navíc se mnoho bývalých skautských funkcionářů stalo 

oběťmi politických procesů. V roce 1952 vykonstruovala StB rozsáhlou protistátní 

skupinu složenou právě z bývalých funkcionářů Junáka. Po odsouzení hlavní skupiny 

následovaly menší procesy na okresní úrovni. 

 

V rámci procesů proti vnějším nepřátelům v letech 1948 až 1954 byla častým 

podkladem obžaloby spolupráce jednotlivců či skupin s americkou CIA nebo jinou 

                                                 
35

 KAPLAN, Karel, PALEČEK, Pavel. Komunistický režim a politické procesy v Československu, 2. 

Vyd. Brno: Barrister & Principal s. r. o., 2008, 114 s. 
36

 Junák – skautská organizace vycházející z myšlenek britského generála Roberta Baden-Powella 



32 

 

zpravodajskou službou. Do hledáčku bezpečnosti se tak po zmrazení diplomatických 

vztahů se Západem dostal každý, kdo měl nějakou vazbu na zahraničí. Počet 

odsouzených nelze přesně určit a taktéž není možné rozlišit domnělé a skutečné špiony. 

Nicméně západní zpravodajské služby měly v Československu své spolupracovníky a 

své agenty vysílaly nejen se zpravodajskými úkoly, ale také za účelem organizace 

ilegální politické aktivity. Obžalováni byli českoslovenští občané – emigranti, jež se 

vraceli do Československa údajně nebo i skutečně pověřeni zpravodajskými úkoly od 

západních zpravodajských služeb, zejména však americkou CIA. K nejvýznamnějším 

procesům v této kategorii patří procesy s příslušníky Bielé légie
37

 na východním 

Slovensku, které proběhly v letech 1951 a 1952, a v nichž padlo 7 rozsudků smrti. Dále 

lze jmenovat procesy s odbojovými skupinami Hory Hostýnské, Světlana a Legie 

Svobody DAAK. Charakteristický rys těchto procesů spočíval ve vysokém počtu osob 

zahrnutých Státní bezpečností do těchto případů. Jednalo se řádově o stovky občanů 

v případě každé jednotlivé odbojové skupiny.
38

 V roce 1952 a 1954 byly postaveny před 

soud dvě skupiny osob obžalované z velezrady, špionáže a vytváření ozbrojených 

protirežimních bojůvek, přičemž k této činnosti měli být pověřeni CIA. Oba procesy 

spojoval fakt, že byly reakcí na politické kroky Spojených států. V prvém procesu 

v lednu 1952 šlo o reakci na americký zákon o vzájemném zajištění bezpečnosti ze dne 

10. října 1951, který byl u soudu prezentován jako podpora činnosti teroristů proti 

východnímu bloku. Druhý proces z roku 1954 reagoval na tzv. Kerstenův dodatek, jenž 

měl zajišťovat finanční prostředky na škůdcovskou a teroristickou činnost v lidových 

demokraciích z amerického státního rozpočtu. V obou procesech padly velmi vysoké 

tresty odnětí svobody a také tresty smrti. 

 

V rámci boje proti imperialistickému nepříteli zvenčí komunistický režim hodnotil jako 

vyzvědačství a velezradu krom výše zmíněného všechny pokusy o nepovolené přechody 

hranic a napomáhání k přechodům. Podle oficiální statistiky StB zaznamenala v letech 

1948 až 1952 celkem 43 612 uprchlíků, z nichž přes deset tisíc bylo zadrženo při útěku 
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a přes sedm set při návratu.
39

 Pro Státní bezpečnost se staly útěky nesmírně cennou 

provokační zbraní, přičemž nejznámější a počtem obětí největší provokací byla Akce 

Kameny. Státní bezpečnost vytvořila falešnou hranici se západním Německem a její 

agenti nebo spolupracovníci převáděli vybrané osoby. Za hranicí na ně čekali ve 

falešných budovách pracovníci StB přestrojení za americké důstojníky. Přivedené nic 

netušící osoby pak ochotně sdělili vyžadované informace zejména o jejich 

spolupracovnících a odpůrcích režimu. Poté byla oběť této provokační techniky zatčena. 

Nicméně k zatčení a postavení před soud pro trestný čin opuštění republiky dostačovalo 

pouze svědectví např. agenta bezpečnosti, že dotyčné osoby mluvili o odchodu za 

hranice. Největším politickým procesem tohoto druhu se stal soud s československou 

hokejovou reprezentací v roce 1950, ve kterém bylo jedenáct hokejových reprezentantů 

odsouzeno k dlouholetému odnětí svobody. V rukou StB se z trestného činu opuštění 

republiky a jeho účelového výkladu soudy stala účinná zbraň, která umožňovala 

jednoduše odstranit téměř kohokoliv, kdo byl režimu nepohodlný. 

 

2.3.4. Hospodářské procesy 

 

Nejpočetnější kategorií politických procesů padesátých let tvořily případy, kdy před 

soud byly postaveny osoby obžalované z hospodářských trestných činů. Postihly 

širokou škálu československé společnosti od tvůrců hospodářské politiky, 

ekonomických a výrobních odborníků, nižších i vyšších úředníků až po dělníky, rolníky 

a živnostníky. Dále také byli postiženi lidé, kteří se nebáli kritizovat hospodářskou 

politiku režimu, což se dělo zejména v oblasti zemědělství. Počet osob souzených za 

verbální trestné činy zůstává dodnes velmi těžko zjistitelný anebo odhadnutelný, avšak 

v oblasti trestných činů hospodářských existuje statistika z aplikace zákona o soudní 

rehabilitaci č. 119/1990 z dne 23. dubna 1990. Ta uvádí, že mezi lety 1950 až 1955 bylo 

za trestné činy hospodářské povahy odsouzeno 50 954 osob.
40

 Hlavní příčiny vysokého 

počtu obětí byly dvě. Za prvé se jednalo uplatnění teorie třídního boje v ekonomice a za 

druhé to byly trvající hospodářské obtíže vyvolané naprosto nerealistickou 

hospodářskou politikou. Československo se v tomto ohledu přesáhlo možnosti své 
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tehdejší ekonomiky. Komunistické vedení se snažilo vyhovět potřebám ostatních států 

RVHP, požadavkům Sovětského svazu na zbrojení a výstavbu armády v reakci na 

postupující studenou válku a nadto mělo ještě proběhnout rychlá industrializace země. 

Mimo to také probíhala kolektivizace zemědělství a zakládání JZD, do kterých byli 

zemědělci různými metodami nuceni vstupovat. Špatný stav ekonomiky a s ním spojené 

trvalé neplnění hospodářských plánů a požadavků armády zapříčinilo, že se v souladu 

s teorií třídního boje začal hledat problém v činnosti třídního nepřítele. V srpnu 1951 

vedení KSČ kvůli krizi v hospodářství zažádalo o příchod sovětských poradců pro 

ekonomické otázky. Situace se změnila až od roku 1953, kdy na podnět Moskvy 

českoslovenští komunisté konečně začali postupně uznávat, že příčina ekonomických 

potíží státu je jinde. 

 

Politické procesy s tvůrci a spoluautory směru československé ekonomiky uvedeného 

v život skrz úvodní dvouletý (1947-1948) a další pětiletý (ve skutečnosti 1949-1953) 

plán jejich organizátoři začlenili k sérii procesů s protistátním spikleneckým centrem 

Rudolfa Slánského včetně hlavního procesu samotného. V těchto procesech se promítl 

antisemitismus přicházející ze sovětské zahraniční politiky, a proto mnoho 

obžalovaných bylo židovského původu. Do hlavního procesu se Slánským byli z tvůrců 

hospodářské politiky zařazeni Ludvík Frejka a Josef Frank a ze spoluautorů a 

vykonavatelů Evžen Löbl a Rudolf Margolius. S ostatními ekonomickými odborníky 

zkonstruovali procesy jako s odnožemi protistátního spikleneckého centra. Proces se 

Slánským a spol. byl v tomto směru přelomový, protože před ním byla Státní 

bezpečnost limitována ve svém snažení pouze na nižší hospodářské činitele. Mnohé 

z osob posléze souzených v rámci procesů s „centrem“ totiž v té době stále zastávalo 

své funkce. Od poloviny roku 1951 do září 1953 byla zatčena téměř celá vedoucí 

garnitura československé ekonomiky. S vedoucími ekonomickými pracovníky proběhlo 

několik procesů s téměř totožnou koncepcí. Obžalovaní byli obviněni ze sabotáže a 

velezrady, protože údajně brzdili přeměnu hospodářství směrem k těžkému průmysl, 

neopodstatněně udržovali lehký průmysl, úmyslně nevyužívali domácí suroviny a 

namísto toho je nakupovali na Západě. Jedním z největších hospodářských procesů se 

stal proces s J. Goldmanem a spol. v srpnu 1954, kdy spolu s bývalým náměstkem 

předsedy plánovacího úřadu bylo obžalováno také několik generálních ředitelů 
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průmyslových podniků. Většina vedoucích ekonomických pracovníků, kteří přišli do 

svých pozic po Únoru 1948, byla odsouzena v letech 1952 až 1954 k dlouholetým 

trestům odnětí svobody. V důsledku toho nastal rozvrat dosavadní struktury 

hospodářského řízení země a ekonomická situace se přesto nelepšila. Avšak mezi oběti 

hospodářských procesů nepatřili jen ekonomičtí funkcionáři a ředitelé podniků, procesy 

zasáhly také do řad dělnictva. Neomluvená absence v práci byla hodnocena jako pokus 

o narušení pětiletky a v krajních případech jako sabotáž. Státní bezpečnost zasahovala 

také v případech stávek a demonstrací dělníků, kdy vyhledala údajné organizátory, kteří 

poté byli postaveni před soud. V největší stávkové vlně, která vypukla po vyhlášení 

nechvalně známé měnové reformy v roce 1953, Státní bezpečnost zatkla v továrnách 

472 osob, z nich většina usedla na lavici obžalovaných.
41

 

 

Hospodářské politické procesy sehrály důležitou roli také jako nástroj kolektivizace. 

Snad v každé vesnici byl odsouzen někdo z řad rolnictva. Tyto procesy jen 

v ojedinělých případech přesahovaly místní nebo okresní úroveň a na příkaz 

komunistického vedení sloužili jako pomocný zastrašovací nástroj k zakládání JZD a 

vstupování zemědělců do nich. Oběti zemědělských procesů se ale neomezovaly pouze 

na kritiky a odpůrce kolektivizace. Před soud byli postaveni také lidé, kteří odmítali 

nucený výkup strojů, rozorávání mezí a scelování polí, svoz dobytka do družstev, kvůli 

špatnému hospodaření JZD nebo jejich rozpadu v letech 1953 – 1954. Přední místo 

v zemědělských procesech zaujímali vesničtí boháči – tzv. kulaci. V roce 1949 režim 

započal své tažení proti nim, přičemž vesničtí boháči byli prohlášeni za úhlavního 

nepřítele kolektivizace zemědělství. Za kulaka byl v očích režimu považován ten, kdo 

vlastnil zemědělskou usedlost s výměrou nad 20 ha půdy, posléze tato hranice byla 

snížena na 15 ha. V roce 1952 se kritéria změnila a výměra půdy už nebyla jediným ani 

hlavním ukazatelem, stačilo mít i méně než 5 ha půdy a k tomu ještě živnost. Nejvíce 

politických procesů s tzv. vesnickými boháči proběhlo v letech 1950 – 1952. Jejich 

leitmotivem byla hospodářská sabotáž. Obžalovaní byli obviněni z maření zemědělské 

činnosti nejrůznějšími způsoby. Státní bezpečnost samozřejmě nevynechala provokace, 

přičemž mezi nejužívanější provokační metodu patřilo nasazování pilousů do obilí, 

které odváděli velcí rolníci do státních skladů. Zvláštní místo v této hlavní vlně 
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zemědělských procesů zaujímají velké procesy, které přerostly regionální úroveň. 

Všechny byly vytvořeny provokací StB, vždy zahrnovaly protistátní činnost nejtvrdšího 

stupně a dokonce i fingované vraždy. Jednalo se o provokace v Koubalově Lhotě, 

Klukách a o nechvalně známý proces Babice s celostátním významem. V letech 1953 – 

1954 počet procesů s velkými rolníky poklesl. Přesné údaje o počtu zemědělců, kteří se 

stali obětí politických procesů, nejsou známé. Odhaduje se však, že až 64 000 rolníků 

bylo v letech 1948 až 1955 odsouzeno, a to v nejvíce případech okresními soudy.
42

 

Nejvíce byli zemědělskými procesy postiženi střední zemědělci, což se stalo předmětem 

kritiky ze strany komunistického vedení. Tzv. vesničtí boháči byli režimem téměř 

zlikvidováni. V roce 1949 bylo evidováno přes 35 159 velkých zemědělců, kdežto 

v roce 1957 už jen 1251.
43

 

 

2.3.5. Procesy s komunistickými funkcionáři 

 

V obrovské mase desítek tisíc obětí politických procesů padesátých let představovaly 

procesy s komunistickými funkcionáři jen nepatrný zlomek. Z jejich řad bylo 

odsouzeno 278 osob, avšak význam této linie procesů nespočíval v počtu postižených.
44

 

Před soud byli nakonec postaveni čelní představitelé, opory a budovatelé režimu, 

z nichž někteří se aktivně podíleli na přípravě předchozích procesů. Komunisté samotní 

se stali cílem StB již krátce po Únoru 1948. Nicméně zatím se jednalo pouze o ojedinělé 

případy nižších funkcionářů, kteří se odvážili kritizovat na stranických schůzích své 

výše postavené soudruhy. Ucelenější koncepce a záměr realizovat v Československu 

velký monstrproces s „nepřáteli ve straně“ se objevily až v souvislosti s přípravou 

procesu s L. Rajkem a spol. v Maďarsku. V sovětské zahraniční politice totiž 

v návaznosti na roztržku s Juguslávií a formováním východního bloku začala hrát prim 

teze o pronikání nepřátel do stranických funkcí. Skrze Informační byro byl vyhlášen boj 

nacionalismu v komunistickém hnutí. Dále významně přispěl tlak z Varšavy a 

Budapešti, kde místní komunisté oficiálně vyjádřili kritický postoj, že 

v Československu dosud nebyl odhalen žádný velký nepřítel ve vlastních řadách. 
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Z Maďarska do Prahy dorazil v červnu 1949 Rákosiho dopis obsahující seznam nepřátel 

v ČSR, na kterém figurovalo šedesát osob zmíněných ve výslechových protokolech 

k Rajkovu procesu a hlavně případu Noela Fielda.
45

 Současně s tím už byly 

zaznamenány první případy odhalených nepřátel v řadách KSČ. Prozatím se držely na 

krajské úrovni, a tudíž žádný z těchto případů nemohl poskytnout základu pro velký 

monstrproces. V červnu začalo vyšetřování „případu Field a Pavlík“, ale nepřineslo 

tolik očekávané výsledky. Mezitím v Maďarsku začal dne 16. září 1949 Rajkův proces, 

ve kterém padly mimo jiných tři rozsudky smrti. Českoslovenští komunisté na to museli 

reagovat, a stalo tak dvojí cestou. Téhož dne K. Gottwald poslal do Moskvy žádost o 

vyslání sovětských poradců se zkušenostmi s odhalováním nepřátel ve straně. Druhým 

krokem bylo zintenzivnění vyšetřování a zatýkání, avšak ani tento postup nepřinesl 

kýžené ovoce v podobě československého Rajka. Sovětští poradci Lichačev a Makarov 

dorazili do Prahy v říjnu 1949 a ihned po svém příchodu vyšetřování orientovali na 

vysoce postavené stranické funkcionáře. Nicméně ani oni nebyli úspěšní. Přesto na 

konci listopadu došlo k zatčení náměstka ministra zahraničního obchodu Evžena Löbla, 

šéfredaktora Rudého práva a člena předsednictva ÚV KSČ Viléma Nového a 

ekonomického poradce předsedy vlády Milana Reimana. Nejvýznamnějším pokusem o 

velký monstrproces s mezinárodním přesahem byl případ ministra zahraničí Vladimíra 

Clementise, na kterého se zvlášť zaměřili sovětští poradci. Informační byro vyzvalo 

komunistické strany v listopadu 1949 k zvýšení ostražitosti a bdělosti a k odhalování 

nepřátel ve vlastních řadách. Mezitím vedení KSČ rozhodlo o důkladné prověrce 

vysokých funkcionářů s cílem nalézt v jejich minulosti kostlivce. Výsledek této 

prověrky se staly přímým důvodem, kvůli kterému byl Clementis nakonec odvolán ze 

všech funkcí. Na schůzi předsednictva ÚV KSČ v březnu 1950 byl mezi hlavními 

důvody pro Clementisovo odvolání uveden jeho nesouhlas se sovětsko-německou 

smlouvou ze srpna 1939 a sovětsko-finskou válkou, což V. Clementisovi vyneslo v roce 

1939 vyloučení ze strany. Jeho případ se poté vyvíjel zcela dle pravidel pro přípravu 

velkého politického procesu. Clementis byl vyzván, aby provedl sebekritiku, což také 

udělal, ale vedení KSČ mu ji třikrát vrátilo jako nedostatečnou. Případ byl po 

ideologické stránce odůvodněn buržoazním nacionalismem projevujícím se obzvlášť u 

skupiny vedoucích komunistů na Slovensku. Na schůzi vedení KSS v dubnu 1950 padla 
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další jména nositelů tzv. nacionalistické úchylky – Gustav Husák a Laco Novomenský. 

Na IX. sjezdu KSS o měsíc později Clemenstis, Husák i Novomenský vystoupili 

s obsáhlými sebekritikami a na této úrovni se případ náhle zastavil. Koncem roku 1949 

totiž monstrprocesy s protijugoslávskou koncepcí skončily a sovětští komunisté 

považovali svůj cíl za splněný a další procesy s protijugoslávskou tématikou jako nadále 

nepotřebné. Plán sovětské bezpečnosti na vytvoření mezinárodní série procesů v Polsku, 

Maďarsku a s hlavním těžištěm v Československu se nezdařil a byl omezen pouze na 

Rajkův proces v Budapešti. Důvod, proč byl kladen na ČSR v sovětské zahraniční 

politice takový důraz, však stále trval. Byl jím velký počet Čechů a Slováků, kteří za 

války působili na Západě a po ní se dostali do důležitých funkcí. Nová koncepce 

velkého československého monstrprocesu se začala rodit záhy po příchodu sovětských 

poradců. 

 

Druhá koncepce monstrprocesu s vysokými československými komunistickými 

funkcionáři měla základ převážně ve vnitrostranické základně. Jejím cílem byli zejména 

interbrigadisté, příslušníci emigrace na Západě a slovenští nacionalisté. Mezinárodní 

vlivy se v ní projevovaly zejména činností sovětských poradců, kteří se řídili názorem 

Moskvy, že v Československu je příliš mnoho nespolehlivých a dosud neodhalených 

komunistů ve vysokých funkcích ve straně, státním a hospodářském aparátu. Po určité 

době váhání byl v říjnu 1950 zatčen Oto Šling, krajský tajemník KSČ v Brně. Jeho 

kontakty byly klíčem k dalšímu postupu ve výrobě monstrprocesu. Po tvrdém a 

obzvlášť krutém vyšetřování jeho osoby a díky sledování řady komunistických 

funkcionářů následovalo v lednu a únoru 1951 hromadné zatýkání, jehož výsledkem 

bylo padesát zatčených komunistických funkcionářů. Okruh zatčených zahrnoval české 

i slovenské politické funkcionáře, velení bezpečnosti a také generalitu a důstojnictvo 

armády.  Mezi jinými lze jmenovat již zmíněného V. Clementise, G. Husáka, L. 

Novomenského nebo B. Reicina (velitel OBZ). Avšak monstrproces stále nebyl na 

pořadu dne. Sovětští poradci a sovětská bezpečnost totiž považovali zatčené osoby jako 

příliš nízko postavené a chtěli před soud postavit někoho z nejvyšších funkcionářů. 

Právě v této době, tedy od února 1951, sovětští poradci zcela převzali vedení 

vyšetřování a začali ho posouvat směrem ke třetí koncepci. Už následující měsíc se ve 

výpovědích nedávno zatčených komunistů začalo objevovat jméno Rudolfa Slánského, 
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generálního tajemníka ÚV KSČ, a to přestože vyšetřovatelé byli při výsleších omezeni 

ohledně prominentů režimu, kteří dosud zastávali své funkce. Výpovědi o těchto 

osobách směli vyšetřovatelé pouze zaznamenat, avšak nikoli jejich směrem vést výslech 

či další vyšetřování. Přesto od března až do června 1951 vedla skupina 

československých vyšetřovatelů tajné protokoly o výpovědích zatčených komunistů v 

neprospěch Slánského a takto získané informace předávala sovětským poradcům. 

Z jejich podnětu zpracovali vedoucí vyšetřovatelé na konci června 1951 zprávu o 

dosavadních výsledcích vyšetřování, ve které upozornili na nebezpečí židovského 

buržoasního nacionalismu ve spojení se Slánským. V červenci už nakonec vyšetřovatelé 

přijali názor sovětských poradců o Slánském jako hlavě zamýšleného spiknutí a třetí, 

finální koncepce monstrprocesu začala pomalu ale jistě vstupovat v život. 

 

Hned po vstoupení do závěrečné fáze příprav došlo ke komplikacím při výrobě procesu 

se Slánským. Stalin v červenci 1951 reagoval na výše uvedenou zprávu o výsledcích 

vyšetřování tak, že podklady pro obvinění Slánského jsou nedostatečné a odvolal 

vedoucího sovětských poradců v ČSR Bojarského. Tím ohrozil přípravu velkého 

procesu, ale sovětská bezpečnost se svého záměru nevzdala. Dále Stalin pozval 

Gottwalda do Moskvy k projednání záležitosti. Ten za sebe poslal Čepičku, toho času 

ministra národní obrany. Výsledek tohoto jednání byl obsahem Stalinova sdělení 

Gottwaldovi, v němž Stalin uvedl, že v důsledku svých chyb v kádrové politice Slánský 

nadále nemůže vykonávat funkci generálního tajemníka. V září 1951 jednal ÚV KSČ o 

odvolání Slánského z funkce a zaznělo zdůvodnění podobné argumentům sovětské 

bezpečnosti a přibyl také nový argument. Na ústředním sekretariátě strany pod vedením 

Slánského vznikalo druhé centrum moci. Na tomto základě byl Slánský 6. září odvolán 

z funkce generálního tajemníka ÚV KSČ. Výsledky vyšetřování však stále 

nedostačovaly k tomu, aby Stalin dal souhlas k zatčení Slánského. To se změnilo 9. 

listopadu 1951, kdy StB dostala tzv. dopis Velkému metaři.
46

 V něm byl Slánský 

vyzván, aby emigroval, protože se s ním chystá proces. O dva dny později přiletěl do 

Prahy člen sovětského vedení A. Mikojan. Znal obsah dopisu a doručil Gottwaldovi 

Stalinův pokyn k zatčení Slánského. Stalo se tak 24. listopadu v noci nad ránem. Ihned 

poté vypukla zuřivá propagandistická kampaň proti bývalému druhému nejmocnějšímu 
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muži ve státě. Doprovázela ji vlna udání a tisíců rezolucí ze stranických a veřejných 

schůzí. Současně s tím dalších 6 měsíců probíhalo dodatečné zatýkání osob 

vyhovujících koncepci v řadách vysokých funkcionářů. Příprava procesu se Slánským a 

spol. trvala celý rok a plně ji řídili sovětští poradci, kteří jednou týdně informovali 

Gottwalda o průběhu vyšetřování. Koncepce monstrprocesu pod jejich vedením uzrála 

do výrazně antisemitské podoby, což bylo důsledkem roztržky mezi SSSR a Izraelem. 

Proces s vedením protistátního spikleneckého centra s hlavním představitelem 

Rudolfem Slánským proběhl 20. – 27. listopadu 1952 a z 14 obžalovaných bylo 11 

Židů.
47

 O jeho výsledku bylo předem rozhodnuto na schůzi vedení KSČ, kdy Gottwald 

prohlásil „jedenáct špagátů a tři doživotí“ a tento návrh byl jednomyslně přijat. 

Následovaly navazující procesy, z nichž nejvýznamnější byl proces s Gustavem 

Husákem a spol. jakožto slovenskými buržoazními nacionalisty. Konal se v dubnu 

1954, kdy už politické procesy vstoupily do neveřejné fáze a navíc Husák byl 

nedostatečně zpracovaný, protože stále odmítat přiznat svou vinu. Rozsudek zněl 

dlouholeté vězení.  

 

2.3.6. Procesy s představiteli armády 

 

Vojenské procesy tvořily velmi početnou skupinu mezi politickými procesy. Jejich 

oběťmi se stali nejenom důstojníci a generálové československé armády, ale také 

účastníci protifašistického odboje. Počet obětí byl velmi vysoký. Během jednoho roku 

od června 1948 do července 1949 přinesl tisk zprávy o 32 vojenských procesech se 112 

obžalovanými, z nichž přibližně deset procent bylo odsouzeno k trestu nejvyššímu.
48

 

Mezi lety 1951 až 1954 bylo Státním soudem odsouzeno celkem 1664 příslušníků 

ozbrojených sil, z toho 31 osob k trestu smrti.
49

 Tato čísla však nejsou úplná, protože 

nezahrnují vojáky odsouzené před zřízením Státního soudu a civilní pracovníky armády, 

kteří se také stali oběťmi mašinérie politických procesů. Procesy s příslušníky 

československé armády proběhly ve dvou vlnách a měly hned několik specifických 

rysů. Především příslušely z povahy věci do působnosti orgánů vojenské justice. Dále 
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drtivá většina vojenských procesů proběhla v utajení a neveřejně. První a nejsilnější 

vlna probíhala mezi lety 1948 až 1950. Tyto procesy byly spojeny s rozsáhlými 

personálními čistkami v armádě, jejichž cílem nebylo nic jiného než úplné podřízení 

československého vojska komunistické moci. Ostatně komunisté usilovali o ovládnutí 

armádního velení už od konce Druhé světové války. Již první poválečná vláda stanovila 

jako jádro nového čs. vojska tzv. východní armádu – tedy vojenské jednotky 

zformované v SSSR a také určila kompatibilitu výcviku, výzbroje a organizace s Rudou 

armádou. Čistky se rozeběhly ihned po Únoru 1948 a do konce roku 1950 z armády 

odešlo přes 4800 důstojníků, což tvořilo 36,2 % předúnorového stavu důstojnického 

sboru.
50

 Vedle vykonstruovaných procesů a personálních čistek bylo mnoho příslušníků 

branné moci uvězněno bez soudu v TNP. Tyto tři prostředky byly hlavním repertoárem 

5. oddělení hlavního štábu, které jako vojenská zpravodajská služba plnilo v této první 

vlně procesů obdobnou úlohu jako Státní bezpečnost v ostatních směrech komunistické 

perzekuce. Přelomovým momentem v historii československých vojenských procesů je 

příchod sovětských armádních poradců v polovině roku 1950. Druhá vlna procesů 

s představiteli armády se konala v letech 1951 až 1954 a jejím hlavním motivem byla 

urychlená příprava na otevřenou vojenskou eskalaci Studené války v Evropě. Sovětský 

svaz požadoval urychlenou výstavbu armád východního bloku a spolu s tím byla 

stanovena velmi přísná třídní a politická kritéria pro důstojníky. Nepřetržitý kolotoč 

čistek a politických procesů dospěl svého vrcholu v polovině roku 1951, kdy už bylo 

sovětským poradcům jasné, že dosazování politicky spolehlivých neodborníků do 

armády by v krátké době vedlo k ohrožení její bojové připravenosti. Proto se na podnět 

sovětských poradců personální očista československé branné moci zmírnila ve prospěch 

odbornosti, ale přesto úplně neskončila. Začátek této druhé vlny vojenských procesů lze 

datovat k 8. únoru 1951, kdy byl zatčen generál Bedřich Reicin, toho času náměstek 

ministerstva národní obrany a předtím náčelník neblaze proslulého 5. oddělení hlavního 

štábu. B. Reicin byl vůdčí osobností první vlny čistek v armádě a politických procesů 

s důstojníky. Mnoho Reicinových spolupracovníků, mezi nimi také Karel Vaš, bylo 

uvězněno a postaveno před soud. Čistky v armádě tedy nakonec dopadly i na jejich 

iniciátory a lze suše konstatovat, že revoluce opět jednou požrala své děti. Zároveň 

s těmito událostmi probíhala likvidace TNP včetně těch pro důstojníky. 5. oddělení 
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hlavního štábu bylo přeměněno na Hlavní informační správu, přičemž její vyšetřovací 

skupiny rušeny a věznice byly likvidovány.  

 

Podobný osud jako příslušníky armády postihl také shora zmíněné účastníky 

ozbrojeného domácího odboje.  Jejich perzekuce dosáhla svého vrcholu v letech 1949 a 

1950. V českých zemích se Státní bezpečnost zaměřila na důstojníky, kteří vybudovali a 

řídili domácí odbojovou organizaci vedenou tzv. „radou tří“ a politicky byli spřízněni 

s E. Benešem. Perzekvováni byli také vojenští aktéři Pražského povstání. Všichni 

vedoucí účastníci domácího nekomunistického odboje měli být postaveni před soud 

jako agenti gestapa nebo Západu, alespoň tak zněla směrnice komunistické strany k této 

záležitosti. Na Slovensku se vedle partyzánů se stali oběťmi politických procesů také 

důstojníci slovenské armády, kteří se účastnili národního povstání. Počet obětí byl 

vysoký, s čímž souvisí i to, že soudy s účastníky a pomocníky slovenského odboje a 

účastníky SNP probíhaly mimořádně dlouho – až do roku 1954. Smutnou slovenskou 

bilanci lze uzavřít následujícím faktem. S výjimkou tří osob, všichni partyzánští velitelé 

a političtí komisaři byli odsouzeni v politických procesech. Pro úplnost je třeba zmínit, 

že komunistická perzekuce se vyhnula důstojníkům protektorátního vojska a armády 

Slovenského štátu, kteří tvořili po konci čistek 14,4 % důstojnického sboru.
51

 To jen 

potvrzuje, že pronásledování zasáhlo hlavně do řad aktivních účastníků druhého odboje. 

Procesy s odbojáři byly na rozdíl od těch vojenských silně medializovány a 

propagandisticky využity. Státní bezpečnost nelenila a silně nadsazovala své zprávy 

komunistickému vedení o ilegálních ozbrojených skupinách, které měly působit na 

území Československa. Sama tyto skupiny rovněž vytvářela, ať už v rámci provokací 

nebo čistě jen na papíře, kdy často byly spojeny osoby, jež se navzájem ani neznaly. 

Hlavním motivem byla snaha zdiskreditovat domácí odboj a představit jeho vedoucí 

činitele jako zrádce a špiony. Komunisté si byli totiž dobře vědomi, že část obyvatelstva 

by se mohla postavit na odpor proti novému režimu a nejspíše by se shromáždila okolo 

vedoucích osob a struktur domácího odboje. Tento vývoj KSČ nemohla dopustit, a tak 

byl odpor zaříznut už v samotném zárodku. 
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2.4. Rehabilitace a komunistický režim 
 

„Komunistická strana se upevnila a naše republika je natolik zkonsolidovaná, že se 

mohou provádět určité úlevy.“
52

 

 

Myšlenka rehabilitace či přesněji nejdříve revize politických procesů se 

v Československu poprvé objevila již ke konci roku 1954, kdy ještě ani nestačila 

zaschnout krev na rukou jejich strůjců. S nápadem přišel Rudolf Barák, toho času 

ministr vnitra, na osobních jednáních s Antonínem Zápotockým, t. č. prezidentem 

republiky, a Antonínem Novotným, t. č. prvním tajemníkem ÚV KSČ. Tento námět, 

ostatně jako skoro každý průlomový krok v politických procesech 50. let, se zrodil 

z připomínek sovětských poradců a do jisté míry zrcadlil události v SSSR. Tam 

v závěsu za nástupem Nikity Chruščova k moci začalo vypořádání se zločiny Stalinova 

režimu. Obdobný vývoj bylo možné sledovat také v ostatních zemích východního 

bloku, kde lze zmínit jako špičku ledovce mezinárodně sledovaný případ bratří Fieldů, 

kteří byli rehabilitováni v Polsku a Maďarsku. Na domácím poli začalo přibývat 

stížností od obětí politických procesů a jejich příbuzných, kteří se dožadovali obnovy 

trestního řízení a revize rozsudků. Komunistické vedení tyto signály přehlíželo a 

považovalo za nevýznamné, dokud nezasáhli sovětští poradci v bezpečnosti. Ti vyjádřili 

názor, že v československých politických procesech padaly příliš tvrdé tresty. Právě na 

tomto základě vznikl návrh ministra Baráka zřídit revizní komisi, jejímž cílem od 

počátku mělo být posouzení výše trestů. Nikoliv objektivní prošetření nezákonnosti a 

brutalit. Tato komise byla ustavena 10. ledna 1955 a v jejím čele stanul Rudolf Barák. 

Poprvé tak vznikl ucelený dozor mechanismu politických procesů, pokud tedy 

nepočítáme sovětské poradce. Barákova komise byla činná od ledna 1955 do září 1957. 

Většina jejích členů se rekrutovala z řad osob, které se přímo podílely na výrobě 

politických procesů. Revize provedená touto komisí byla poněkud rozporuplná. 

V ohnisku zájmu komise stály procesy s komunistickými funkcionáři. Prověření 

ostatních procesů prozatím bylo z politických důvodů zcela vyloučeno. Komunistické 

vedení se zabývalo právní formou revize a nakonec zvolilo cestu stížností pro porušení 
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zákona a obnovy řízení. Cílem tohoto postupu bylo dát revizi vnější zdání zákonnosti a 

soudního zakončení. Spolu s prověrkou procesů s komunistickými funkcionáři se 

otevřela svého druhu Pandořina skřínka československých komunistů – proces s R. 

Slánským a spol., který byl původně nedotknutelný. K jeho prověření byla 5. dubna 

1956 ustavena dokonce zvláštní komise C, které opět předsedal Rudolf Barák. 

Výsledkem bylo pouhé zmírnění trestů a konstatování, že organizované centrum sice 

neexistovalo, ale otázka viny zůstala z důvodů politických nedotčena. Nicméně revize 

v letech 1955-57 přinesla i otázku odpovědnosti za oficiálně přiznané nezákonnosti. 

Dva vyšetřovatelé StB byli postaveni před soud a odsouzeni k odnětí svobody, avšak 

jejich reálně vykonané tresty byly spíše zkrácenou formalitou. Závěrečná bilance 

Barákovy komise poskytuje některá zajímavá čísla. Celkem došlo 6678 žádostí o 

přezkum rozsudků, z čehož v pouhých 263 případech byla připuštěna obnova řízení. 

Soudy shledaly 50 rozsudků naprosto neodůvodněných a u 213 osob posoudily tresty 

jako neúměrně vysoké.
53

 Tato revize ve skutečnosti byla jen druhým kolem 

nezákonných rozsudků a učebnicovou ukázkou kabinetní justice s politickým zadáním. 

Velmi vlažný přístup k obětem politických procesů se nezměnil ani v letech 1958 až 

1962 a hlavní snaha komunistického vedení byla vše vyřešit tichou cestou a bez 

rehabilitace. Odsouzeným byl zmírněn trest nebo byli předčasně propuštěni, avšak 

zůstávali soudně trestanými zločinci a po propuštění je měl režim pod přísným 

dohledem. Nejvýraznějším krokem tohoto období byla amnestie z 9. května 1960, která 

se dotkla 5319 ze stále ještě vězněných 8708 osob odsouzených v politických procesech 

za protistátní a protirežimní činnost.
54

  

 

Ovšem snaha o tiché vypořádání s fenoménem politických procesů dopadla zcela 

opačně. Nerehabilitované oběti vykonstruovaných procesů se na svobodě začaly v 

rostoucích počtech dožadovat přešetření svých případů. V Sovětském svazu se mezitím 

dala do pohybu nová vlna odkrývání zločinů Stalinova režimu. Avšak ani přes tyto 

signály se československé komunistické vedení nemělo k dalším krokům. Průlom 

nastal, když ministr vnitra Rudolf Barák byl v lednu 1962 zatčen a hned následující 

měsíc vyloučen ze KSČ. Nakonec byl odsouzen k 15 letům odnětí svobody, z čehož si 

šest odpykal. Barák ve své pozici působil jako svého druhu žába na prameni a chránil 
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některé další osoby, které se také jako on sám přímo podílely na politických procesech. 

Po jeho odchodu z funkce ministra vnitra vyplavaly na povrch skutečnosti, které 

komunistické vedení nadále nemohlo ignorovat, a tak v polovině roku 1962 byla 

ustavena komise v čele s Drahomírem Kolderem, toho času členem předsednictva a 

tajemníkem ÚV KSČ. Tato komise působila od září 1962 do dubna 1963 a opět se 

soustředila pouze na procesy s komunistickými funkcionáři. Do její činnosti se promítl 

určitý názorový posun v komunistické straně. Po stranickém sjezdu v prosinci 1962 v 

komunistickém vedení vzrostl počet příznivců rehabilitace a osob, které se neúčastnily 

na politických procesech. To se promítlo i do složení Kolderovy komise a jejích 

pracovních skupin, kde jednoznačně převládli lidé bez spojení nebo účasti na výrobě 

procesů. Ti nakonec, i přes prvotní odpor komunistického vedení, prosadili rehabilitaci, 

odhalili mechanismus politických procesů a předložili mnoho důkazů o spáchaných 

zvěrstvech a nezákonnostech. Závěrečnou zprávu Kolderovy komise odsouhlasil ÚV 

KSČ v dubnu 1963 a poté se s jejími výsledky seznámila i celá strana. Ačkoliv zpráva 

nebyla ve všech bodech úplná, zejména v otázce odpovědnosti, způsobila uvnitř KSČ 

šok a politické zemětřesení. Rovněž měla i personální dopady, které postihly 

nejaktivnější funkcionáře mechanismu výroby politických procesů, a tak z bezpečnosti 

odešlo přes 170 osob, převážně vyšetřovatelů, a z justice kolem 20 pracovníků.
55

 Avšak 

Kolderova komise i přes nepochybnou progresivnost v mnohém ustoupila 

komunistickému vedení. Za hlavní viníky nezákonných procesů byli označeni mrtví 

politici anebo politické mrtvoly. Také zůstala nedotažena stranická rehabilitace, která 

bývalé funkcionáře nezbavila stranických sankcí, a to zejména kvůli obavám vedení 

z jejich návratu do politiky. Takto postižení samozřejmě protestovali. K těm 

nejvýznačnějším patřili Gustav Husák a Laco Novomenský, kteří se domáhali úplné 

stranické rehabilitace, což v jejich případě znamenalo zrušení jejich kritiky za 

buržoazně nacionalistickou úchylku. Tuto kritiku ale Kolderova komise uznala za 

důvodnou. Proto v červnu 1963 ÚV KSČ ustavil tzv. barnabitskou komisi, která ke 

konci roku přinesla výsledky, na jejichž základě byly osoby odsouzené v procesu Husák 

a spol. rehabilitovány. Politická hvězda Gustava Husáka tak začala znovu stoupat. 

V letech 1964 až 1968 prověřily prokuratury a inspekce ministerstva vnitra stovky 

stížností a soudy prováděly revize rozsudků a rehabilitovali nezákonně odsouzené. 
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Jednalo se o případy politicky nevýznamné a počet prověřených rozsudků byl malý. 

V justici nepanovala shoda na právní formě rehabilitace. Desetitisíce obětí politických 

procesů stále ještě čekaly na své formální očištění. 

 

Na jaře roku 1968 v Československu kulminoval reformní proud. Jedním z předních 

programových bodů reformy se stala důsledná rehabilitace všech obětí politických 

procesů padesátých let. Společenské klima se výrazně posunulo a z vykonstruovaných 

procesů se stalo celospolečenské a politické téma, o kterém přinášel zprávy i tisk. Na 

veřejnost se dostávaly zprávy o hrůzách vyšetřování a osobní svědectví obětí. Osoby 

postižené mašinérií politických procesů se zformovaly v politickou sílu v organizaci K-

231 a domáhaly se rehabilitace. Naskytla se tedy dosud nejpříznivější konstelace 

podmínek pro úplnou rehabilitaci, která dokonce poprvé dostala formální legislativní 

podobu v podobě zákona č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci ze dne 25. června 1968. 

Na tomto právním základě bylo do roku 1969 přiznáno odškodnění 828 osobám celkové 

v hodnotě 22,728 milionu Kčs. Z toho ve 106 případech byly navráceny zkonfiskované 

nemovitosti – rodinné domy. Výše zmíněný zákon 82/1968 Sb. připouštěl několik 

způsobů rehabilitace. Cestou návrhu na přezkum původního rozsudku zvláštním 

soudním senátem bylo úplně rehabilitováno 1251 osob. Přes 600 případů bylo vyřešeno 

podáním stížnosti generálního prokurátora pro porušení zákona. Také se naskýtala 

možnost zrušení správního rozhodnutí, což se týkalo zejména zařazení do táborů 

nucených prací (TNP) nebo postihu živnostníků a zemědělců, přičemž okresní soudy 

kladně rozhodly v 1668 takových případech.
56

 Vše výše zmíněné se stihlo do konce 

roku 1968. Zároveň s tím byla v dubnu téhož roku ustavena již čtvrtá komise 

s předsedou Janem Pillerem, toho času funkcionářem ÚV KSČ. Její výsledky byly 

mimořádně kritické, a proto není divu, že většina členů Pillerovy komise nakonec na 

přelomu let 1968 a 69 odmítla podepsat závěrečnou zprávu. Vývoj nabral dramaticky 

opačný kurz, když sedl prach po srpnovém příchodu vojsk Varšavské smlouvy. Od 

poloviny roku 1969 se rehabilitační proces téměř zastavil. Do jara 1970 proběhla 

rehabilitace přibližně 3500 osob, přičemž mocenský aparát evidoval okolo 18 000 

žádostí o rehabilitaci.
57

 S nástupem normalizace byl zákon o soudní rehabilitaci citelně 

novelizován směrem k omezení možností obětí politických procesů zákonem č. 70/1970 
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Sb. ze dne 8. července 1970. Dosavadní rehabilitaci nadto Husákovo vedení zrevidovalo 

cestou stížností pro porušení zákona, což vyústilo ve zrušení rehabilitačních rozhodnutí 

u 1714 osob.
58

 Práce Pillerovy komise zůstávala stále otevřená až do dubna 1971, kdy 

byla zřízena další komise v čele s předsedou J. Kempným, která formálně uzavřela 

záležitost tak, že se vrátila s malými úpravami k výsledkům Kolderovy komise z roku 

1963. Tímto krokem komunistický režim uzavřel téma politických procesů 50. let, aby 

následně mohla přijít vlna nových tentokrát už mírnějších nezákonností v rámci procesu 

normalizace. Tisíce obětí se tak dočkaly spravedlnosti až se změnou režimu po 

listopadu 1989, avšak mnozí se toho nikdy nedožili. 
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3. Mechanismus a institucionální zajištění procesů 
 

Předchozí kapitoly byly věnovány historickému a právnímu pozadí fenoménu 

politických procesů 50. let v Československu včetně dozvuků, a proto tato kapitola má 

za cíl nahlédnout pod pokličku mechanismu jejich výroby. Ten je neodmyslitelně 

spojen s nebývalou brutalitou vyšetřovatelů a snahou komunistického režimu zlomit a 

rozdrtit své nepřátele jak po psychické stránce, tak cestou fyzické likvidace. Toto 

organizované násilí zajišťovaly státní a stranické instituce, jejichž roli je rovněž 

nezbytné popsat. 

 

3. 1. Aparát KSČ a příprava 
 

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

odpovědnost, rozhodne strana za pomoci orgánů národní bezpečnosti.“
59

 

 

Na počátku mechanismu výroby politických procesů stála mocenská skupina uvnitř 

strany tvořená příslušníky úzkého komunistického vedení. Navenek ji reprezentovali 

v letech 1948 až 1954 stranické orgány – jmenovitě politický sekretariát a organizační 

sekretariát ÚV KSČ. Na těchto nejvyšších patrech tehdejší československé politiky byl 

určován oficiální směr i prostředky jeho následné realizace. V budovatelském období 

komunismu bylo prioritou upevnit nastolenou diktaturu a začít s přestavbou společnosti. 

Hodnoty a řád společnosti měly být převráceny naruby a pokřiveny. To poskytlo ideální 

podhoubí pro nezákonnosti a nadto je nastavený směr vyžadoval ke splnění cíle. Výše 

definované komunistické vedení rovněž rozhodovalo v záležitostech monstrprocesů a 

velkých procesů s celostátním významem. Jejich konání a politická koncepce od žaloby 

po rozsudek podléhaly jeho schválení. Vedení KSČ také pravidelně dostávalo informace 

o průběhu procesů. Klement Gottwald dostával týdenní zprávy a dokonce vyšetřovatelé 

s ním konzultovali svůj postup prostřednictvím ministra vnitra. Poněkud odlišný sled 

kroků se konal v případě politických procesů s okresním nebo krajským významem. 

Zde hrála prim iniciativa StB, která od roku 1948 pečlivě sestavovala seznamy nepřátel 
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režimu. Jiné seznamy, kupříkladu seznam odpadlíků ze strany, vznikaly v KSČ už od 

dvacátých let. Na okresní úrovni vznikly v rámci stranického aparátu komise tzv. 

„bezpečnostní trojky“, což byly komise složené z okresního politického tajemníka KSČ, 

velitele StB a bezpečnostního referenta okresního národního výboru. Na krajské úrovni 

byly ustaveny tzv. „bezpečnostní pětky“ sestavené z krajského politického tajemníka 

KSČ, bezpečnostního referenta krajského národního výboru, velitelů StB a Veřejné 

bezpečnosti a krajského bezpečnostního tajemníka strany. Na úrovni ústřední stála 

bezpečnostní komise ÚV KSČ složená z ministrů spravedlnosti, národní bezpečnosti, 

velitele Státní bezpečnosti, náměstka ministra obrany, vedoucích bezpečnostního 

oddělení a evidenčního odboru ÚV KSČ, přičemž tato komise podléhala generálnímu 

tajemníkovi ÚV KSČ. Každá komise projednávala procesy spadající do oblasti její 

působnosti, pokud o daném procesu nerozhodovala komise vyšší. Obvyklým postupem 

při výrobě politického procesu bylo, že stranická bezpečnostní komise na libovolném 

stupni dostala od vyšetřovatelů či prokurátora návrh politické koncepce, seznam 

obžalovaných a jejich trestných činů a doporučené tresty. Návrh také obsahoval 

organizaci soudního líčení, místo jeho konání, délku, jména soudců, prokurátora, 

obhájců a v některých případech i seznam svědků, diváků a navržené metody 

propagace. Výše uvedené komise někdy kritizovaly špatnou úroveň přípravy procesů a 

jejich malý propagandistický účinek, častěji však věnovaly přípravě velkou pozornost a 

nakonec byly spokojeny s výsledky. Někdy vznikaly příležitostné komise, kterým byl 

svěřen úkol ad hoc. Namátkou se jednalo o úpravy obžaloby, organizace soudního líčení 

ale i jiné záležitosti. Bezpečnostní komise zanikly v roce 1951 a jejich roli přebraly 

v okresech a krajích porady svolávané příslušným tajemníkem KSČ, přičemž účastni 

vždy byli prokurátor, soudce a velitel StB. V ústředí převzalo roli komunistické vedení, 

jak bylo vymezeno výše. Do přípravy politických procesů se vedle již zmíněných 

zapojily také mnohé další komunistické instituce. Na ústřední úrovni to byly zejména 

Komise stranické kontroly, kádrové a bezpečnostní oddělení a evidenční odbor. Na 

krajské úrovni pak kádrová a bezpečnostní oddělení. Od těchto institucí přicházely 

podněty k vyšetřování. Státní bezpečnost s nimi čile komunikovala a byly jí 

poskytovány mnohé materiály, které sloužili jako pověstná voda na mlýn. Mezi 

nejvýraznější počiny na tomto poli patří předání záznamů evidenčního odboru o tisících 

bývalých funkcionářích nekomunistických stran a předání materiálů ÚV KSČ o 
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vedoucích stranických funkcionářích. Do výroby procesů byly někdy zataženy i místní 

komunistické organizace, převážně v souvislosti s místem konaní soudního řízení nebo 

odkud pocházel obžalovaný. Rozsudky schválené v rámci shora popsané přípravy 

politickými institucemi byly závazné jak pro soudce, tak pro prokurátory, a to včetně 

případů kdy tito si dovolili s nimi nesouhlasit. To samozřejmě vedlo k určitému pnutí a 

tlakům mezi komunistickými institucemi rozhodujícími v politických procesech a 

soudci a prokurátory, nakonec však KSČ prosadila svou vůli a zástupci justice raději 

zvolili stranickou disciplínu. Z výše zmíněného jasně vyplývá, které politické orgány a 

instituce reálně rozhodovaly o rozsudcích a soudních divadlech. Také je třeba 

povšimnout velmi výrazné role Státní bezpečnosti, jež záhy po svém vzniku začala 

usilovat o politickou moc, ale o tom až v další kapitole. 
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3. 2. Státní bezpečnost a vyšetřování 

 

„Lidé byli přiváženi k výslechům jako dobytek s pytlem na hlavě, byli poutáni na rukou i 

nohou, byli oslepováni žárovkami, byli honěni karabáčem, byli do umdlení mlácení, 

byly jim vyráženy zuby, oči, byla jim pálena kůže rozžhaveným železem, byla jim – po 

nasycení uzenými rybami a po umístění do silně vyhřáté místnosti – odpírána voda, byl 

jim násilně znemožňován spánek; lidé byli po dlouhé dny máčeni ve vaně napuštěné 

fekáliemi a močí tak, že jim vyčnívala hlava jen hlava, byli šokováni elektřinou a byla 

jim dokonce drcena varlata, kterýžto úkon byl v tamních odborných kruzích nazýván 

´telecí bečení´ nebo též ´rajský protlak´.“
60

  

 

Takto Filip Jánský, politický vězeň a spisovatel, popsal ve svém svědectví metody 

používané vyšetřovateli při výrobě politických procesů, které sloužili k jedinému cíli - 

zlomení vůle a ducha vyšetřovaných. Státní bezpečnost se neštítila použít prostředky 

stejně nelidské a kruté jako Gestapo. Vznikla v poválečném období v roce 1945 jako 

součást nové policie nazvané Sbor národní bezpečnosti (SNB) a plnila poslání 

rozvědky. Zde je nutné připomenout, že komunisté ihned od obnovení samostatného 

Československa měli díky předchozím politickým dohodám v moci ministerstvo vnitra, 

pod které SNB a tedy potažmo také StB spadaly. Služba státní bezpečnosti oficiálně 

v této době vykonávala činnost rozvědky a kontrarozvědky dle zákona č. 149/1947 Sb. 

o národní bezpečnosti a nebyla prozatím plně vyvinutou tajnou politickou policií.
61

 Při 

výkonu náplně své činnosti podléhala přímo ministerstvu vnitra. Po událostech Únoru 

1948 se velmi rychle ze Státní bezpečnosti stala snad nejdůležitější opora a jeden 

z hlavních pilířů komunistického režimu. Formálně de iure nadále existovala jako 

součást SNB, avšak fakticky se vyvinula v samostatnou a velmi mocnou organizaci. Její 

činnost nebyla upravena žádným předpisem, tedy fungovala zcela mimo zákon, jak bylo 

špatným zvykem komunistického režimu. Z úkolů rozvědky, kontrarozvědky a ochrany 

ústavních činitelů StB rozšířila své aktivity o poslání tajné politické policie 

s mimořádně brutálními metodami. V letech 1948 až 1954 se stala jejím hlavním 

posláním výroba politických procesů. To bylo spojeno s masivním náborem nových 
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pracovníků, kteří většinou neoplývali zkušenostmi, ale tento nedostatek doháněli svou 

krutostí. Ve vnitřních poměrech StB v té době panovaly neuspořádané a turbulentní 

podmínky. V souvislosti s výrobou politických procesů a šířeji s pronásledováním 

nepřátel režimu začalo mnoho vedoucích zpravodajců vnímat absenci jejich 

organizované evidence jako závažný nedostatek. Od roku 1948 se tak začala ve Státní 

bezpečnosti rodit zbrusu nová kartotéka poúnorových protivníků. Zprvu se tak dělo 

mozaikovitým systémem, kdy si v průběhu jednotlivých masových akcí proti určitým 

skupinám obyvatel StB vždy vytvořila seznam takto postižených osob. V roce 1950 

v Státní bezpečnosti vznikl za přispění sovětských poradců sektor evidence, který měl 

za cíl vytvořit kartotéku, která měla podchycovat každou obec ve státě a systematicky 

takto mapovat celé okresy. Toto dílo se více než zdařilo a v roce 1956 seznam nepřátel 

režimu čítal okolo milionu tzv. bývalých lidí a dohromady byla v evidenci téměř 

desetina všech dospělých československých občanů.
62

 Vedle toho existovaly také 

speciální seznamy jako například seznam kulaků nebo trockistů. Tyto evidenční nástroje 

Státní bezpečnosti přišly velice vhod už v prvním stádiu výroby politických procesů, 

kdy bylo jejím úkolem odhalovat nebo vytvářet nepřátele režimu či rovnou celé jejich 

skupiny. V případě významnějších procesů určovaly okruh postižených osob politické 

orgány, kdežto v těch méně významných operovala Státní bezpečnost vysoce 

autonomně. Zdroje pro odhalování či spíše vytváření nepřátel zahrnovaly výpovědi již 

vězněných osob, použití operativně pátracích prostředků jako například sledování, 

odposlechy nebo prověřování korespondence, a také v neposlední řadě provokace. Není 

dosud znám počet politických procesů, do nichž StB a OBZ zasáhly svými 

provokacemi. Tato metoda se brzy stala rutinou a pracovníci Státní bezpečnosti prosluli 

svou kreativitou. Mezi běžné druhy provokací se řadily klasické zpravodajské triky, 

z nichž lze namátkou jmenovat podstrčení ilegálních letáků či tiskovin nebo 

organizovaní útěků za hranice. Velmi účinnou formou bylo také nasazování agentů do 

existujících ilegálních skupin. Za nejvyšší úroveň provokace je možné považovat přímé 

vlastní utváření a organizování protistátních skupin Státní bezpečností. Účelem a 

následně výsledkem těchto vyšetřovacích metod bylo dostat požadované osoby do 

vazby, i když mnohdy proběhlo zatčení i zcela bez podkladových materiálů. Prokurátoři 

o vazbě nerozhodovali a často o ní byli vyrozuměni až po dlouhé době, byť tento postup 
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byl zcela proti platné právní úpravě. Namísto toho příkazy k zatčení vydával některý 

z vedoucích StB nebo náměstek ministra a u důležitých osob přímo ministr vnitra. 

Státní bezpečnost tak ve svých rukou koncentrovala obrovskou moc. Po uvalení vazby 

zatčené osoby převzali vyšetřovatelé. StB měla své věznice popřípadě izolovaná 

oddělení v těch stávajících, která nepodléhala dohledu justičních orgánů a vynakládala 

značné úsilí na jejich utajení. V době těsně po Únoru 1948 používala různé 

zakonspirované objekty po celé zemi a dokonce i po přestavbě vazební věznice 

v Ruzyni trvala snaha tajit pravý účel objektu před veřejností. V roce 1949 bylo ve 

vazbě Státní bezpečnost přibližně 25 000 vězňů a tempo zatýkání neustávalo, což 

vyústilo v přeplnění věznic.
63

 To vedlo k budování nových vězeňských kapacit. Cílem 

vazby ve věznicích StB bylo psychologicky zlomit a tomu bylo přizpůsobeno úplně vše. 

Podmínky byly ve všech ohledech nesmírně přísné až nelidské – malé porce jídla, 

neustálý dohled, žádné soukromí, cely bez vybavení a nevytápěné s neprůhlednými 

okny, neexistence samostatných ženských oddělení anebo v neposlední řadě úmyslné 

zanedbávání lékařské péče. K tomu je nutné připočíst, že vazba obvykle trvala roky. Z 

počátku byli vězni drženi v samovazbě. Pokud po nějaké době dostali spoluvězně, tak se 

většinou jednalo o konfidenty. Státní bezpečnost vazbu také s úspěchem využívala jako 

prostředek donucení a vydírání vůči svědkům, kteří často nevěděli, jestli sami nebudou 

obžalováni. Věznice sama o sobě měla udělat vězně poddajnějšího za účelem výslechů. 

Ty byly nejdůležitějším důkazním prostředkem, protože dle importované sovětské 

teorie a praxe byl hlavním důkazem vězeň a vyšetřovatel jen musel získat přiznání. 

Tento přístup vedl k značné brutalitě při výsleších, zcela v duchu úvodního citátu na 

začátku této kapitoly. Cílem bylo rozdrtit osobnost člověka a donutit ho k takové 

výpovědi, kterou měl zadanou vyšetřovatel v tzv. výslechovém plánu. Sovětští poradci 

v tomto směru československou praxi ještě zdokonalili zavedením otázkových 

protokolů. Účinnost výslechových metod StB byla dána kombinací psychického a 

fyzického násilí spolu s neuvěřitelnou neúctou k člověku. Jen málokdo takové trýznění 

vydržel. Oběti byly zcela bezmocné, režim vždy podržel své lidi. Po zdárném konci 

vyšetřování měla Státní bezpečnost poslední aktivní úkol, a to sice připravit obžalované 

na soudní jednání. To se uskutečňovalo skrze udržovací výslechy. Obdobný postup byl 

uplatňován také při výběru a přípravě svědků. Zbytek činnosti Státní bezpečnosti při 

                                                 
63

 HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. 2. vyd. Praha: Univerzum Praha, 1990, 166 s. 



54 

 

výrobě politických procesů spočíval v již víceméně pasivním úkolu dohledu nad 

ostatními články této strašlivé mašinérie. V období první vlny politických procesů 

v Československu v letech 1948 až 1954 si na nich StB vybudovala silné mocensko-

politické postavení, ale poté už její postavení postupně upadalo, i když zůstávalo stále 

významné. Shora popsané praktiky pracovníků Státní bezpečnosti příčící se lidskosti a 

trestné i podle tehdejších zákonů byly v tichosti schvalovány či alespoň přehlíženy a 

trpěny justičními činiteli a také politickými funkcionáři. Dnes se jeví téměř 

neuvěřitelné, kterak necelých deset tisíc lidí dostalo všechny ostatní takříkajíc do kouta 

a mělo by to zůstat mementem pro dnešní dobu i budoucnost. 
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3. 3. Obranné zpravodajství 

 

Vojenská zpravodajská služba s názvem Oddělení obranného zpravodajství (OBZ) byla 

založena v lednu 1945 u 1. československého armádního sboru na doporučení sovětské 

generality a od počátku byla ovládána komunisty. Jeho vznik byl velmi nestandardní, 

neboť je pravidlem, že zřízení tajné služby náleží ve státě vládě a parlamentu. OBZ však 

vzniklo z rozkazu velitele 1. čs. armádního sboru v SSSR generála Ludvíka Svobody 

bez souhlasu ministerstva národní obrany, vlády a prezidenta republiky. Tato vada však 

byla zhojena dodatečným schválením MNO. Náčelníkem OBZ se stal již mnohokrát 

zmíněný Bedřich Reicin, v lednu 1945 ještě v hodnosti nadporučíka. V dubnu téhož 

roku po schválení Košického národního programu byla vytvořena Hlavní správa OBZ, v 

jejímž čele stanul opět Reicin, už jako kapitán a jeho pravou rukou, tedy zástupcem, se 

stal npor. Karel Vaš. Vnitřní struktura a organizace byla převzata od Rudé armády. Tato 

nově vzniklá zpravodajská služba kromě informační činnosti vykonávala také 

mimořádně široké exekutivní pravomoci, které se kryly s pravomocemi polního 

četnictva nebo SNB. OBZ vytvářelo bezpečnostní oddíly, které měly za úkol zadržovat 

a zatýkat osoby, provádět domovní prohlídky, eskortovat zatčené a další úkony typické 

pro represivní složky. Mohla zatýkat, vyšetřovat nebo vyslýchat vojenské i civilní 

osoby. To vše bez jakéhokoliv zákonného podkladu. V průběhu osvobozování 

Československa se OBZ věnovala prověrkám důstojníků přicházejících ze Západu, 

zajišťování a vyšetřování kolaborantů a zrádců zejména z řad armády a ostatních 

ozbrojených složek a také odhalování přežívajících nacistických podzemních 

organizací, z nichž nejvíce prosluli tzv. Werwolfové, kteří působili jako záškodníci. 

Zvláštní pozornost věnovalo archivům Gestapa, policie, ale i dokumentaci mnohých 

dalších okupačních i domácích institucí a úřadů. Příslušníci OBZ se rekrutovali 

z důstojníků osvětové služby 1. čs. armádního sboru, kteří byli prověřenými a loajálními 

komunisty. Úzce spolupracovali se Sověty, zejména se zpravodajskou službou NKVD. 

To ostatně jen potvrzuje fakt, že náčelník OBZ B. Reicin i jeho zástupce Karel Vaše 

byli oba agenty NKVD. Do osvobození plnilo Obranné zpravodajství hlavně úkoly ve 

vztahu k armádě. Po 9. květnu 1945 trvala branná pohotovost označená jako období 

zvýšeného ohrožení státu až do 31. prosince téhož roku a v tomto období OBZ působilo 

jako hlavní zpravodajská služba Československa. Zásluhou Obranného zpravodajství 
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mělo od roku 1945 vedení KSČ kvalitní informační pokrytí situace v armádě a také 

dostatek podkladů pro vedení cílevědomé personální politiky. Vliv OBZ stále rostl, 

relativně rychle byla vybudována síť agentů ve všech patrech armády. Od roku 1946 

počali jeho agenti infiltrovat ostatní politické strany, ministerstvo vnitra a ostatní 

ozbrojené složky. Věnovalo se také rozhlasu a tisku, jeho pracovníci analyzovali články 

a rádiové relace. V tomto roce OBZ dosáhlo výsadního postavení, ale přibývalo 

interpelací a stížností nekomunistických poslanců na nezákonné vyšetřovací metody a 

postupy jeho příslušníků. Proto 1. května 1946 Hlavní správa OBZ oficiálně, formálně 

zanikla, avšak zároveň s tím byla v tichosti převtělena v 5. oddělení Hlavního štábu 

Ministerstva národní obrany. Tím OBZ jako zpravodajská instituce uniklo z radaru 

parlamentní kontroly a mohlo dále rozvíjet svou činnost. V roce 1947 se 5. oddělení 

zaměřilo na důstojníky a generály, kteří jeho činnost otevřeně kritizovali, a na podzim 

toho roku proběhla rozsáhlá reorganizace branné moci. Byť před Únorem 1948 

komunisté nezískali hlavní moc v armádě, tak v průběhu únorových událostí to právě 

byly předchozí aktivity a připravenost 5. oddělení HŠ, které udržely vojsko mimo 

politické kolbiště. Po vítězném Únoru se komunistům otevřela cesta k ovládnutí 

armády, a tak 5. oddělení HŠ začalo s personálními čistkami, jejichž výsledkem bylo 

propuštění 2965 důstojníků z celkového počtu 13 366.
64

 V září 1948 byl Bedřich Reicin 

jmenován náměstkem ministra národní obrany pro kádrovou práci a jeho další 

spolupracovníci se v rámci vojska přesunuli tak, aby Reicin držel co největší moc 

v armádě. Úzce spolupracoval s Karlem Švábem a Rudolfem Slánským. V tomto 

období se 5. oddělení HŠ aktivně podílelo na provokacích, brutálním vyšetřování 

důstojníků a jejich přípravě na vykonstruovaná soudní divadla. Úkoly ve většině 

případů vydával Bedřich Reicin, nyní už v hodnosti generála. 5. oddělení v této době 

mělo svou věznici přeznívanou „Domeček“ na Hradčanech, kde probíhaly mimořádně 

sadistické a brutální výslechy. Spolu s vzestupem Státní bezpečnosti, vnitrostranickou 

očistou a personální výměnou na pozici ministra národní obrany začal upadat význam 5. 

oddělení HŠ. Namísto něj vznikla v srpnu 1950 Hlavní informační správa, která se 

v květnu 1952 přejmenovala na Hlavní správu vojenské kontrarozvědky, jež nakonec 

byla začleněna do útvarů ministerstva vnitra. Vše spojené s OBZ nebo 5. oddělením 

bylo postupně zlikvidováno včetně neblaze proslulé věznice Domečku, která byla 
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posléze v roce 1955 zrušena. To platilo i v personální rovině. Od začátku ledna do září 

1951 bylo pozatýkáno celkem 67 pracovníků 5. oddělení HŠ.
65

 Generál Bedřich Reicin 

byl zatčen 8. února 1951. Následovalo zatčení jeho blízkých spolupracovníků včetně 

Karla Vaše, který byl zatčen 11. srpna 1951.
66

 Reicin byl popraven oběšením 3. 

prosince 1952. Ostatní strávili ve vězení i přes udělené mnohaleté tresty méně času než 

jejich oběti. Většině z nich udělil prezident Antonín Zápotocký milost anebo se na ně 

vztáhla některá z pozdějších amnestií. 
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3. 4. Sovětští poradci 
 

„Pravomoc oficiálně neměli žádnou, avšak jejich autorita a vliv byl větší než vliv 

ministra nejen u pracovníků ministerstva, ale i u vedení strany.“
67

 

 

Takto charakterizoval tehdejší ministr národní bezpečnosti Ladislav Kopřiva 

mocenskou pozici sovětských poradců v Československu, které dosáhli záhy po svém 

příchodu v říjnu 1949. Neoficiálně sovětští zpravodajci působili u obranného 

zpravodajství a bezpečnosti už od roku 1945. Oficiálně poradci přišli až na pozvání 

Klementa Gottwalda ze září 1949 za účelem pomoci při hledání vnitřních skrytých 

nepřátel v řadách KSČ. Ve východním bloku se nejednalo o ojedinělý jev. Po roce 1948 

přicházeli poradci do všech jeho zemí s posláním zavést sovětské metody kontroly a 

řízení společnosti. Nepřicházeli totiž jen do zpravodajských služeb a dalších 

bezpečnostních a represivních složek, ale také zejména do resortu průmyslu i jinam. 

V roce 1949 přišli tedy první dva sovětští poradci do resortu bezpečnosti. Jejich rady a 

postoje byly všemi brány jako rozkazy a závazná stanoviska, jednak protože byli bráni 

jako přední odborníci politické policie a také z menší části ze strachu. Navíc poradci 

rádi argumentovali sovětskou zkušeností, proti čemuž v podstatě nebylo možno nikterak 

oponovat. Technologii a metodiku výroby a realizace politických procesů významně 

obohatili o mnohé inovace. Jejich tvořivost při vymýšlení trestných činů a konstruování 

protistátních skupin jako by snad neměla žádný strop. Zavedli výslechové plány a 

otázkové protokoly, a tak se výslechy začaly vést dle předem připravených otázek a 

odpovědí. První poradci měli z Moskvy povoleno účastnit se výslechů, avšak později od 

toho ustoupili. Rovněž přinesli mnoho nových výslechových technik z oblasti 

psychického a fyzického nátlaku, z nichž některé byly tak brutální, že jimi byli 

zaskočeni i krutí českoslovenští vyšetřovatelé. Také položili základy k pozdějším 

režijním knihám procesů, což byly detailně propracované scénáře soudních divadel. 

V roce 1950 celkový počet sovětských poradců v československé bezpečnosti 

pohyboval okolo 50 osob.
68

 Poradci utvořili v ministerstvu národní bezpečnosti 

samostatný dobře organizovaný útvar prověřující vše a každého, který však 
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v Československu nikým nebyl dozorován a nikomu zde nepodléhal, pouze 

moskevskému sovětskému vedení a rozvědce. Jejich vliv na příslušníky Státní 

bezpečnosti byl ohromný. Sovětští poradci se soustředili na velké procesy, u kterých 

kontrolovali vše od prvních kroků ve vyšetřování po vynesení rozsudků. Řídili snad 

každý jejich aspekt – vymezení okruhu podezřelých, vedení výslechů, dávali pokyny 

soudcům a prokurátorům, schvalovali scénáře soudních jednání atd. V případě menších 

procesů přímo nezasahovali, avšak významně je ovlivňovali svými doporučeními a 

praktikami, které českoslovenští výrobci procesů snaživě přebírali. Z československé 

bezpečnosti a rozvědky se stala prodloužená ruka sovětských zpravodajců a jejich 

zájmů. Počet sovětských poradců po éře politických procesů 50. let výrazně klesl, avšak 

během trvání komunistického režimu nikdy úplně neodešli. Na závěr je nutné 

podotknout, že poradci zde operovali bez jakéhokoliv zákonného podkladu, což je 

ostatně pro komunisty zcela příznačné. Tento nedostatek byl dodatečně napraven až 

zákonem č. 70/1974 Sb. o Sboru národní bezpečnosti, který obsahoval v § 7 velmi 

obecnou klauzuli o vzájemné spolupráci bezpečnostních služeb socialistických států. 
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3. 5. Soudy, prokuratura a realizace 
 

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

vyžaduje především rozbít starý aparát, který sloužil buržoazii. Vycházejíce z pouček 

Lenina, ze zkušeností Pařížské komuny i Velké říjnové revoluce, odmítali jsme 

Montesquieovu doktrínu o dělbě moc na zákonodárnou, výkonnou a soudní 

s odůvodněním, že tato dělba měla svůj základ a odůvodnění z hlediska poměrů, jejichž 

je produktem.”
69

 

 

Slova prvního poúnorového ministra spravedlnosti Alexeje Čepičky dokonale vystihují 

přístup komunistů k státní moci a zejména nezávislé justici. Prokuratura a soudy se staly 

v závěrečné fázi výroby politických procesů pouhými loutkami a vykonavateli vůle 

politických a zpravodajských orgánů. Jejich úloha spočívala zejména v poskytnutí 

fasády legality a zdání důvěryhodnosti procesů před veřejností. Cesta k tomuto stavu 

obludného bezpráví vedla skrze již velmi stručně zmíněné čistky v justici a nahrazení 

předúnorových soudců i prokurátorů prověřenými a pro tento účel připravenými kádry. 

Čtvrtina pracovníků justice šla takzvaně k lopatě. Širší pohled jasně ukáže nemilosrdný 

útok komunistů na celý právnický stav. Právnická fakulta Masarykovy univerzity 

v Brně po čistkách úplně zanikla. Počet právníků byl do budoucna drasticky limitován a 

uchazeči o právnické vzdělání byli pečlivě vybíráni a prověřováni stranickými a 

státními orgány. Změnila se také podoba právnického vzdělání směrem k pouhé znalosti 

předpisů a ideologické vyškolenosti. Avšak personální výměna v justici by cestou 

klasického vysokoškolského studia byla příliš pomalá. Proto vznikla Právnická škola 

pracujících (PŠP) v Hoříně u Mělníka, jejíž rychlokvašení absolventi z řad dělnických 

kádrů s mnohdy nedostudovanou základní školou už v roce 1952 obsadili tři čtvrtiny 

vedoucích míst v justici. Nicméně do mašinérie politických procesů se přidali také 

mnozí právníci, kteří řádně vystudovali před válkou. Právní i lidský marasmus nabral 

neuvěřitelných rozměrů. 

 

Ovládnutí justice však neproběhlo jen skrze změny personální, ale stejnou měrou 

prostřednictvím změn institucionálního charakteru. Jak již bylo shora uvedeno, na 
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základě zákona o zlidovění soudnictví z prosince 1948 nastoupili k soudům na všech 

stupních soustavy laici tzv. soudci z lidu, které vybíraly národní výbory. Dalším krokem 

bylo ustavení rovněž výše zmíněného Státního soudu a Státní prokuratury, do jejichž 

působnosti spadaly právě a pouze jen politické procesy. V roce 1949 byl bez zákonného 

podkladu zrušen institut vyšetřujících soudců, jejichž náplní činnosti byl dozor nad 

vyšetřováním. Roku 1950, spolu se vstupem nového trestního řádu v platnost, se 

provádění vyšetřování přesunulo plně do pravomoci prokurátora. Zákon v tomto bodě 

však nikdy nebyl naplněn, protože na základě direktiv z politických míst se prokuratura 

měla zdržet jakýchkoliv zásahů do vyšetřování, dokud Státní bezpečnosti nepodá trestní 

oznámení. Mezi další praktiky, které stály mimo zákon, patřilo uvalení vazby bez 

vědomí prokurátora, o čemž rozhodovaly pouze StB anebo OBZ. Dále také lze uvést 

zákaz styku prokurátora ale i obhájce s obžalovaným v průběhu vyšetřování. Rovněž 

vztah prokuratury a soudu prošel výraznou proměnou. Hlavní roli měl napříště mít 

v trestním řízení prokurátor a prokuratura, avšak těm bylo přímo nadřízeno ministerstvo 

spravedlnosti. Dokonce byla zavedena informační povinnost Státní prokuratury vůči 

ministerstvu spravedlnosti v záležitostech souzených dle zákona na ochranu lidově 

demokratické republiky, což se nikoli náhodou krylo s množinou politických procesů. 

V roce 1953 došlo ke zrušení Státního soudu a Státní prokuratury, přičemž agendu 

politických procesů převzaly z části Generální a krajské prokuratury a soudy a část si 

ponechalo ministerstvo spravedlnosti. Dále je nutné k celkové tristní situaci justice 

připočíst, že v roce 1951 se samotní prokurátoři domohli toho, aby oni a soudci byli pod 

dohledem Státní bezpečnosti. Institucionální změny dopadly po Únoru 1948 také na 

advokátní stav. Advokacie v pojetí svobodného povolání zanikla a její výkon byl 

povolen pouze v advokátních poradnách. Nadto byl počet advokátů tvrdě snížen a do 

budoucna omezen. Advokát se stal nepřítelem režimu a z obhajoby se stalo zlo, které 

šlo proti zájmům společnosti. Ještě v roce 1949 si mnoho obhájců trouflo doopravdy 

hájit své klienty, avšak režim si toto nenechal dlouho líbit. Nepohodlní museli opustit 

advokacii a mnoho jich skončilo v táborech nucených prací. Avšak mnoho advokátů 

nemělo problém bez skrupulí a cynicky zahodit profesní etiku. Ministerstvo 

spravedlnosti nakonec situaci vyřešilo tím, že sestavilo seznam obhájců s povolením 

zastupovat klienty před Státním soudem, tedy v politických procesech. Tyto prověřené 

kádry svou poslušností politickým rozkazům zaručovaly hladký průběh procesů. 
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Při samotné realizaci politických procesů docházelo k mnohým nezákonným praktikám. 

Byly zavedeny předporady prokurátorů a předsedů senátů, na nichž se projednávaly 

jednotlivé případy včetně trestů. U velkých politických procesů se praxe předporad 

rozvinula do podoby tzv. procesu v kostce, kde celý soudní senát, prokurátor, 

vyšetřovatel StB, zástupce KSČ a národního výboru vytvářeli scénáře s rozdělením rolí 

pro jednotlivé účastníky procesu. Toto ale nelze zaměňovat s režijní knihou procesu, 

která obsahovala přesné texty otázek pro prokurátory, soudce i obhájce a odpovědí pro 

obžalované a svědky. Režijní knihy byly vypracovávány vyšetřovateli Státní 

bezpečnosti a tuto praxi nezvrátila ani kritika ze strany Státního soudu, že soudní 

přelíčení působí spíše jako divadlo a nebudí důvěryhodný dojem. Mezi nezákonnosti 

patřila také účast prokurátora na poradě senátu o rozsudku. Úloha justice v politických 

procesech byla omezena toliko na hlavní líčení a vynesení předem schváleného 

rozsudku, pak už následovalo jen interní zhodnocení průběhu a výsledků. Obhajoba 

fakticky neexistovala, obžalovaným bylo dovoleno se setkat s obhájci až několik desítek 

minut před zahájením soudního jednání. Obhájci se omezovali na závěrečnou řeč a 

většinou potvrzovali obžalobu. Většina obžalovaných měla snahu se odvolat, avšak 

odvolací soudy rozsudky potvrzovaly nebo zpřísňovaly. Justice se tak ocitla zcela bez 

spravedlnosti i práva a nezbyl nikdo, kdo by se tomu postavil. 
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4. Po listopadu 1989 
 

Po událostech, které začaly v listopadu 1989, se začal rodit nový státní režim se zcela 

opačnými atributy a ideály oproti tomu komunistickému. Jeho poznávacími znaky měly 

být demokratická politika založená na svobodných volbách, kapitalistická ekonomika a 

obnovení právního řádu založeného na tradici římského práva a tedy navázání na První 

republiku, potažmo rakouskou monarchii. Tento proces hluboké hospodářské a právní 

přeměny se samozřejmě nemohl obejít bez vyrovnání s bezprávím starého režimu. Před 

novým demokratickým právním zřízením stály proto dva úkoly či spíše otázky. První a 

snadněji uchopitelnou otázkou bylo rehabilitovat oběti komunistické zvůle. S touto 

záležitostí si nový režim poradil poměrně dobře. Druhým a mnohem složitějším úkolem 

bylo dohnat k odpovědnosti představitele komunistické justice a další osoby zúčastněné 

na státem organizovaném násilí. Nyní již lze konstatovat, že v tomto bodě náš nový 

režim katastrofálně selhal a ostudně promarnil příležitost, která se na počátku 

devadesátých let otevřela. Vyrovnání se s obdobím komunismu tedy vlastně nikdy 

nebylo úplně završeno. 

 

4. 1. Rehabilitace 
 

Prvním krokem na cestě k vypořádání se s křivdami komunistického režimu se stal 

zákon č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci ze dne 23. dubna 1990. Za zmínku stojí, že 

tento předpis byl přijat ještě před prvními svobodnými volbami do Sněmovny lidu 

Federálního shromáždění České a Slovenské federativní republiky, které se konaly 8. a 

9. června 1990. Jeho příprava a projednávání se konaly ve značném spěchu, což však 

bylo v době polistopadové téměř standardem. Tlak na rychlé přijetí tohoto zákona 

vznikl zejména z toho důvodu, že od politických procesů padesátých let, jakožto 

největší vlny bezpráví v Československu, uplynuly již skoro čtyři desetiletí a jejich 

přeživší oběti dosáhly vysokého věku. S tím rovněž souvisela problematika hledání 

právní formy rehabilitace. Na rozdíl od předchozích revizních a rehabilitačních pokusů 

komunistického režimu byla zvolena rehabilitace ex lege, tedy přímo ze zákona, což 

bylo nejrychlejším dostupným řešením. Ačkoliv to nikdy nebylo přiznáno zákon č. 

119/1990 Sb. si bral širokou inspiraci z předchozí rehabilitační právní úpravy obsažené 
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v zákoně č. 82/1968 Sb., o čemž jasně svědčí fakt, že v některých pasážích mají obě 

tyto normy téměř stejné znění. Z hlediska samotného obsahu zákona o soudní 

rehabilitaci z roku 1990 je velmi důležité, že ihned v § 1 byl deklarován jeho účel. 

V této části, byť by to bylo nad míru vhodné, se tehdejší zákonodárci vyhnuli prohlášení 

odsuzující komunistický režim jako celek a nenajdeme zde ani prohlášení o legitimitě 

odpůrců či snad odboje. Litera zákona se omezuje na slova o nepřiměřené tvrdosti 

represe, rozporu s mezinárodním právem, protiprávně a neprávem odsouzených osobách 

a o umožnění vyvodit důsledky ze zjištěných nezákonností. O příčině tohoto stavu lze 

jen spekulovat, ale patrně pramenila z tehdejší politické situace, kdy Občanské fórum 

nechtělo ničím narušit spolupráci s komunistickou stranou na procesu transformace 

státu. Samotná rehabilitace byla provedena zrušením soudních rozhodnutí vyhlášených 

v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990, která se týkala politických trestných činů 

spáchaných po 5. květnu 1945 taxativně vypočtených v § 2. Rozhodnutí o tom, zda a do 

jaké míry je odsouzený účasten rehabilitace bylo svěřeno soudu, který rozhodoval i bez 

návrhu. Pokud se rehabilitace týkala jen některého z trestných činů, za nějž byl uložen 

úhrnný nebo souhrnný trest, soud ve zbytku nedotčeném rehabilitací stanovil tzv. 

přiměřený trest. Pro tuto praxi se vžilo označení zbytkový trest a stala se předmětem 

kritiky ze strany bývalých politických vězňů. Opravnými prostředky se staly stížnost 

s odkladným účinkem a námitka prokurátora. Zákon nadto umožnil přezkumné řízení 

pro jiné trestné činy než ty taxativně vyjmenované v § 2, které se zahajovalo na návrh 

odsouzeného, jemu blízkých osob nebo prokurátora. Rehabilitace byla umožněna i pro 

osoby odsouzené, které již byly po smrti. Z řízení před soudem byli pochopitelně 

vyloučeni soudci a prokurátoři činní v původním řízení. Rehabilitovaným osobám 

příslušelo finanční odškodnění, měly nárok na zveřejnění rehabilitačního rozhodnutí na 

náklady státu a doba výkonu trestu se jim započítávala jako doba výkonu práce pro 

účely důchodového zabezpečení. Tímto popisem byly shrnuty pouze nejzásadnější body 

a rozhodně není vyčerpán celý obsah zákona 119/1990 Sb. Ve zbytku je nutné odkázat 

na jeho úplné znění. Tato norma se dočkala v letech 1991 a 1992 dvou rychlých 

novelizací. Na základě tohoto zákona bylo rehabilitováno celkem 257 864 osob, z nichž 

89 834 lidí bylo odsouzeno v budovatelském období komunismu během hlavní vlny 

politických procesů v letech 1948 až 1954.
70
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Otázka rehabilitace obětí a odpůrců komunistického režimu však nebyla zcela 

vyčerpána. Rehabilitační snahy nového demokratického právního státu se dočkaly dvou 

rozšíření, která přišla až po rozdělení Československa. První z nich přinesl zákon č. 

198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu ze dne 9. 

července 1993. Jak již jeho název napovídá, tento předpis jako vůbec první obsahoval 

přímé odsouzení Komunistické strany Československa jakožto zločinné a 

zavrženíhodné organizace odpovědné za způsob vlády v naší zemi v letech 1948 – 

1989. Poměrně konkrétně byl pojmenován právní, lidský, mravní i ekonomický 

marasmus, do nějž komunistický režim uvrhl celou československou společnost. Zákon 

v § 5 obsahoval velice důležité ustanovení o vyloučení zločinů komunismu z promlčení. 

Také poprvé byl odpor občanů projevený odbojem nebo jinou činností uznán jako 

legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a hodný úcty. S tím souvisí rozšíření 

rehabilitace na trestné činy, na něž se nevztahoval zákona č. 119/1990 Sb., o soudní 

rehabilitaci. Soudní řízení v těchto věcech bylo zahajováno na návrh a soud zrušil či 

zmírnil trest, pokud bylo prokázáno, že jednání odsouzeného směřovalo k ochraně 

základních lidských a občanských práv a svobod ne zjevně nepřiměřenými prostředky. 

Zákon o soudní rehabilitaci z roku 1990 pak byl použit jako podpůrná norma. Pro 

celostní pochopení problematiky je třeba odkázat na úplné znění zákona č. 198/1993 Sb. 

Druhým rozšířením rehabilitace a patrně poslední tečkou za minulým režimem se stal 

zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Je poněkud 

smutným a trochu alarmujícím faktem, že takovýto právní předpis přišel až po dlouhých 

22 letech od pádu komunistického režimu. Zákon č. 262/2011 Sb. vymezil 

demonstrativním výčtem různé formy odboje a odporu, přiznal účastníkům odporu a 

odboje postavení válečných veteránů a dále také ještě rozšířil rehabilitaci na trestné 

činy, na něž se nevztahovaly předchozí dvě zákonné úpravy. Řízení v těchto věcech se 

zahajovala na návrh a soud zrušil či zmírnil trest, pokud se prokázalo, že jednání 

odsouzeného bylo vedeno úmyslem oslabit či narušit anebo jinak poškodit 

komunistickou totalitní moc v Československu anebo k tomu jinak vytvořit prostředky. 

Vyloučeny však byly trestné činy spáchané z nízkých nebo nečestných pohnutek. Lhůta 

k podání zmíněného návrhu byla stanovena na 5 let po nabytí účinnosti zákona o 

                                                                                                                                               
(Statistický přehled). Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, svazek 12. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV 

ČR, 1993, 64 s. 
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účastnících odboje a odporu proti komunismu a jako subsidiární norma pro řízení a 

peněžní náhrady opět posloužil zákon č. 119/1990. Sb. Tímto byla rehabilitace obětí 

komunistického režimu dovršena a uzavřena.  
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4. 2. Procesy se zástupci komunistické justice 
 

Komunističtí soudci a prokurátoři měli pouze malé slovo při výrobě politických 

procesů, což ostatně již bylo zmíněno výše. Avšak poskytli fasádu právnosti a legitimity 

otřesnému bezpráví a násilí, jehož vrcholem byly justiční vraždy. To zakládalo jejich 

účast na zločinech komunismu jako nepřímých pachatelů, ačkoli formálně neporušili 

žádný zákon nebo jiný předpis. V tomto duchu Nejvyšší soud definoval v případu 

komunistického soudce JUDr. Pavla Vítka již zmíněný pojem justiční vraždy.
71

 Avšak 

řízení v této kauze nedospělo k pravomocnému rozsudku. Ještě než mohl být verdikt 

vynesen, obviněný v roce 2001 zemřel a z tohoto důvodu bylo řízení zastaveno.
72

 Shora 

uvedená právní konstrukce justiční vraždy byla poté použita v procesu s 

prokurátory JUDr. Ludmilou Brožovou – Polednovou (proces s Miladou Horákovou) a 

v procesu s JUDr. PhDr. Karlem Vašem (proces s gen. Heliodorem Píkou), kterému 

bude věnován prostor v další kapitole. V prvně zmíněném případě trestní stíhání bývalé 

prokurátorky dospělo až k pravomocnému odsuzujícímu rozsudku byť po určitých 

peripetiích. Nejprve Městský soud v Praze vyřkl trest 8 let odnětí svobody ve věznici s 

dozorem, avšak obhájce L. Brožové – Polednové se odvolal a Vrchní soud v Praze 

posléze rozhodnutí zrušil s tím, že justiční vražda Milady Horákové je promlčená. Proti 

tomu ale podala Nejvyšší státní zástupkyně odvolání a Nejvyšší soud věc vrátil 

k novému projednání Vrchnímu soudu v Praze, které nakonec vyústilo v trest 6 let 

odnětí svobody pro bývalou prokurátorku.
73

 Po svém odsouzení Brožová – Polednová 

podala skrze svého advokáta stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, ve které 

tvrdila, že byla odsouzena pro skutek, jež v době spáchání nebyl trestným činem a že 

bylo porušeno její právo na spravedlivý proces.
74

 ESLP její stížnost prohlásil za 

nepřijatelnou pro zjevnou neopodstatněnost a k věci poskytl obsáhlé vyjádření. V něm 

potvrdil správnost přístupu k zástupcům komunistické justice, který zohledňoval více 

obecné zásady spravedlnosti a nikoliv přílišný právní pozitivismus. Byť i takové 

případy lze v historii českého polistopadového vypořádání se zločiny komunismu 
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nalézt.
75

 Ludmila Brožová – Polednová nastoupila do výkonu trestu 19. března 2009. 

Stala se tak v České republice jedinou osobou z řad zástupců komunistické justice, která 

za justiční vraždu skončila ve vězení. Její pobyt za mřížemi však neměl dlouhého trvání, 

protože prezident Václav Klaus jí v prosinci 2010 milostí prominul zbytek trestu 

s odůvodněním vysokého věku a zdravotního stavu.
76

 Širší čísla, která uvádí Úřad 

dokumentace a vyšetřovaní zločinů komunismu (ÚDV) a jež netýkají pouze 

představitelů komunistické justice, skrývají velmi jasnou a smutnou zprávu. ÚVD 

vznikl 1. 1. 1995 a od té doby do 31. 3. 2016 eviduje 221 stíhaných osob ve 122 

trestních věcech, přičemž dosud bylo pravomocně odsouzeno 47 osob. Nejvyšší uložený 

trest činil 6 let odnětí svobody nepodmíněně, ten padl ve výše zmíněném případě L. 

Brožové – Polednové, a nejnižší 1 rok s podmínečným odkladem na 18 měsíců.
77

 Tato 

čísla čítající desítky osob ve srovnání se stovkami tisíc obětí komunistickému vykazují 

hrubý nepoměr, který velmi jasně vypovídá mnohé o tom, jak se česká společnost 

vyrovnala s komunistickým režimem. Nyní už lze konstatovat, že opravdové vyrovnání 

spojené s hlubokou společenskou katarzí nenastalo a vzhledem k běhu času už nikdy 

nebude možné, protože okno příležitosti se nenávratně uzavřelo. 
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5. JUDr. PhDr. Karel Vaš, CSc. 
 

Nesmírně houževnatý radikál a fanatik. Těmito slovy by se dalo ve stručnosti vystihnout 

tuto temnou postavu československých politických procesů padesátých let. Následující 

řádky však nebudou věnovány hlubokému rozboru osobnosti a podrobnému životopisu 

Karla Vaše. Tato diplomová práce je především právně historická, a proto hlavní důraz 

bude kladen na Vašovy procesy, ať již stanul na straně obžaloby, v pozici soudce či 

usedl na lavici obžalovaných. Při zpětném pohledu na jeho život se zdá, jako kdyby byl 

jakýmsi zvláštním poutem propojen s osudem našeho státu. Z toho také vychází členění 

této kapitoly na tři části a to sice před obdobím komunismu, během vlády 

komunistického režimu a po jeho pádu. 

 

5. 1. Před obdobím komunismu 
 

Životní příběh Karla Vaše se začal psát dne 20. března 1916, kdy se narodil do rodiny 

maďarského advokáta židovského původu v Užhorodě v Zemích koruny svatoštěpánské 

v tehdejším Rakousku-Uhersku. O tři roky později se Užhorod stal hlavním městem 

samosprávné oblasti nazvané Podkarpatská Rus, která se po určitých peripetiích 

přičlenila k nově vzniklé Republice československé. Díky tomuto geopolitickému 

vývoji Karel Vaš nabyl československé občanství, což se ukázalo pro jeho další život 

jako velmi zásadní.  Ve svém rodném městě Užhorodě absolvoval pět tříd základní 

školy a odmaturoval na osmiletém gymnáziu. Ještě před maturitou, když se psal rok 

1933, ve svých 17 letech Vaš tajně vstoupil do Komunistické strany Československa. 

Po gymnáziu pokračoval ve studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Dle svých vlastních slov pobýval hlavně v Užhorodě, kde vykonával stranickou práci a 

do Prahy dojížděl hlavně na zkoušky.
78

 Finanční prostředky získával jako právní 

asistent v advokátní kanceláři svého otce. Právě v období vysokoškolských studií začal 

Karel Vaš být politicky velice aktivní. Byl zakládajícím členem Hnutí přátel SSSR a 

demokratického Španělska na Podkarpatské Rusi a pracoval v redakci maďarsko-

ukrajinského stranického časopisu Karpatská Pravda.  Radikalismus a vyhrocenost mu 
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roku 1936 vynesly dva týdny vězení za demolici výkladů při protifašistické demonstraci 

a kvůli tomu nad ním visel Damoklův meč vyloučení z práv. Nakonec promoval 12. 

února 1939. O dva měsíce později ho Komunistická strana poslala z Prahy zpět do 

rodného Užhorodu. Měl zde organizovat odbojové aktivity komunistů, avšak situace 

byla znesnadněna tím, že Podkarpatská Rus se už rok před tím stala součástí Maďarska. 

V květnu 1940 se nad místním komunistickým odbojem už stahovala mračna 

maďarských bezpečnostních orgánů. Na Karla Vaše byl vydán zatykač, proto se začal 

skrývat a v srpnu 1940 údajně dostal od KSČ příkaz k přechodu hranic do Sovětského 

svazu. Byl zadržen sovětskými pohraničníky a předán zpravodajské službě NKVD, 

jejímiž příslušníky byl brutálně vyslýchán včetně mučení. Přesto dle svých slov se 

rozhodl se sovětskými zpravodajskými orgány plně spolupracovat. Více než půlrok byl 

držen v několika gulazích – Nadvorně, Stanislavově a Poltavě. Následně byl 10. února 

1941 odsouzen administrativním soudem k třem letům odnětí svobody a nucených prací 

za nedovolené překročení státních hranic a odeslán k výkonu trestu do zemědělského 

gulagu Kedrovyj Šor. O dva roky později 4. ledna 1943 byl Karel Vaš propuštěn díky 

amnestii pro Čechoslováky a odešel k československé jednotce v Buzuluku. Při pobytu 

v sovětských lágrech začal spolupracovat se sovětskou tajnou službou NKVD, což se 

očekávatelně promítlo do jeho vojenského zařazení. K. Vaš po absolvování výcviku pro 

pěší vojsko byl 16. února 1943 přiřazen ke 2. zpravodajskému oddělení štábu 1. 

československé samostatné brigády v SSSR.
79

 Další významný posun ve Vašově životě 

nastal 7. ledna 1945, kdy na základě rozkazu brigádního generála Ludvíka Svobody 

vzniklo obranné zpravodajství jako samostatný útvar vyčleněný z vojenské 

zpravodajské služby. Do čela generál Svoboda jmenoval jako přednostu Bedřicha 

Reicina a Karla Vaše jako jeho zástupce. Z hlediska vnitřní organizace a činnosti si 

OBZ tito muži rozdělili tak, že Reicin velel „vnitřní“ obraně – tj. prověřování 

příslušníků vlastní armády a zpravodajská práce v jejích jednotkách a Vaš dostal na 

starost „vnější“ obranu, což obnášelo aktivity proti německým agentům, diverzantům, 

zpravodajskou činnost mezi místním obyvatelstvem a řízení vlastních represivních 

jednotek. Karel Vaš převzal Reicinovu funkci 15. dubna 1945, přičemž Bedřich Reicin 

se stal přednostou Hlavní správy OBZ. Zakrátko na to v květnu si Reicin Vaše převelel 

k sobě do HS OBZ jako náčelníka oddělení vnější obrany. V témž měsíci byla HS OBZ 
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ve snaze kamuflovat její činnost formálně včleněna do hlavního štábu čs. armády jako 

jeho 5. oddělení. K. Vaš v této staronové pozici dostal volnou ruku k vyvíjení činnosti 

k odhalení kolaborantů a zrádců, příslušníků německé špionáže, německých 

záškodníkům – tzv. Wehrwolfům a dalších menšinových poraženeckých frakcí. Na 

tomto úseku Karel Vaš zůstal až do prosince 1947, kdy propuštěn kvůli rozporům se 

svým přímým nadřízeným B. Reicinem. Záminkou k propuštění se stal incident, který 

se odehrál dříve v roce 1947 v noční vinárně Reduta na Národní třídě, avšak nikdy 

nebyl řešen oficiální cestou. Vaš zde opilý měl údajně ohrožovat ostatní hosty nabitou 

pistolí a dožadoval se, aby hrály ruské častušky namísto dle jeho názoru buržoazní 

hudby ve formě jazzu. Mimochodem Reduta dodnes existuje a je nejstarším pražským 

jazzovým klubem. Po propuštění z 5. oddělení hlavního štábu byl K. Vaš přemístěn na 

velitelství 1. vojenské oblasti v Praze, kde se stal jedním z právních referentů. Vedle 

této pozice stále pracoval pro sovětské zpravodajské orgány, přičemž jeho hlavní 

spojkou byl Michail Chazanov, toho času v oficiální pozici legačního rady sovětského 

velvyslanectví v Praze. Poté byl na začátku ledna 1948 přidělen jako prokurátor a 

referent k Vrchní vojenské prokuratuře v Praze. A po lednu následoval pro Vaše a 

komunistické soudruhy Vítězný únor. 
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5. 2. Během komunismu 
 

5.2.1. Prokurátorem na Vrchní vojenské prokuratuře v Praze 

 

V prvním, budovatelském období nového režimu působil Karel Vaš jako vojenský 

prokurátor až do října 1948. Na této pozici nejprve řešil nedodělané případy, čímž se 

velmi dobře seznámil s institucionálním chodem Vrchní vojenské prokuratury v Praze. 

Díky tomuto zapracování byl Vaš záhy po událostech Únoru 1948 plně připraven 

zpracovávat důležité veřejné procesy s celostátním významem, které podléhaly 

širokému mediálnímu zájmu a propagandistickému využití. Mezi nejvýznamnější 

Vašovy případy patřily procesy s členy tzv. Krajinovy kanceláře. Jednalo se o dvě velké 

skupiny příslušníků SNB, kteří byli obviněni z protistátní činnosti ve prospěch 

národních socialistů. Veřejná hlavní líčení probíhala v Praze a Hradci Králové. O 

nepochybné politické povaze těchto procesů zcela jasně svědčí fakt, že Vaš v pozici 

prokurátora postupoval ve spolupráci s ministerstvem vnitra a KSČ.
80

 Kvůli již 

zmíněným osobním třenicím navázal lepší kontakty právě na ministerstvu vnitra a hojně 

proto řešil případy příslušníků Sboru národní bezpečnosti, avšak napadaly na něj i 

kauzy vojenské. V této době se Karel Vaš snažil vrátit do 5. oddělení HŠ, avšak kvůli 

pošramoceným vztahům s B. Reicinem bez úspěchu. Nicméně jeho spolupráce se 

sovětskou zpravodajskou službou přesto trvala a patrně proto se pokusil získat 

zpravodajskou pozici ve strukturách ministerstva vnitra, což ovšem rovněž neskončilo 

úspěšně. Vedle těchto aktivit se Vaš ve své pozici prokurátora, referenta a později 

náměstka na Vrchní prokuratuře v Praze podílel na personálních změnách a politické 

indoktrinaci ve vojenské justici, což bylo malým dílkem velké skládačky čistek v čs. 

armádě a její politizace ve prospěch komunistické strany. Během května 1948 byl Karel 

Vaš pověřen ze strany sovětské zpravodajské služby, aby se ujal případu generála 

Heliodora Píky. Dostal velmi jednoznačné pokyny. Prvořadé bylo zabránit útěku gen. 

Píky na Západ, aby nemohl vyzradit sovětské vojenské záležitosti tajné povahy, se 

kterými se seznámil během Druhé světové války při svém působení u čs. vojska 

v Moskvě. Dále byl Vaš upozorněn, že podklady k Píkově případu budou velmi slabé a 

také byl zaúkolován podrobně informovat sovětskou stranu o vývoji případu. Záhy 13. 
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května 1948 byl gen. Píka předán do vazby Vrchní vojenské prokuratury v Praze.
81

 

Předtím se nacházel v nezákonné vazbě 5. oddělení Hlavního štábu bez sdělení obvinění 

anebo formálního vypracování trestního oznámení. K. Vaš převzal trestní spis a vedení 

vyšetřování, přičemž se osobně postaral o výslechy generála Píky a svědků. Měl k tomu 

ty nejlepší možné předpoklady – byl jediným pracovníkem Vrchní vojenské 

prokuratury, který působil za války v SSSR a na východní frontě a vyznal se tedy 

v dané problematice a sovětských zájmech, jež byly pro tuto kauzu naprosto klíčové. 

Výslechy gen. Heliodora Píky začal Vaš dne 9. června 1948 a poté je přerušil až do 14. 

října téhož roku.
82

 

 

5.2.2. Vyšetřujícím soudcem na Státním soudu v Praze 

 

Mezitím během října 1948 vstoupil v účinnost zákon o Státním soudu, kterým byla tato 

soudní instituce spolu se Státní prokuraturou oficiálně založena. Jak již bylo zmíněno 

v jedné z předchozích kapitol, do působnosti tohoto soudu spadaly trestné činy podle 

zákona na ochranu lidově demokratické republiky, přičemž před něj příslušely věci, u 

nichž bylo možno uložit trest smrti, trest odnětí svobody v délce přesahující deset let 

nebo případy, kdy tak navrhl prokurátor. To mimo jiné znamenalo, že případ generála 

Píky přešel od Vrchní vojenské prokuratury pod Státní prokuraturu při Státním soudu, u 

kterých byly zřízeny vojenské složky. Do těchto složek byli převeleni komunistickou 

stranou prověření důstojníci, kteří dříve působili ve vojenské justici. Nebylo proto 

žádným překvapením, že Karel Vaš přešel společně s kauzou gen. Heliodora Píky a stal 

již v říjnu 1948 vyšetřujícím soudcem Státního soudu v Praze. V této pozici dokončil 

k 17. listopadu 1948 výslechy gen. Píky. Výslechové protokoly nechával Vaš vyhotovit 

vždy ve třech kopiích – jednu pro B. Reicina, druhou pro sovětskou zpravodajskou 

službu, konkrétně M. Chazanova a třetí pro trestní spis. V tomto bodě je nutné 

poznamenat, že výslechy obviněného gen. Píky i svědků a vlastně celé vyšetřování 

tohoto případu K. Vaš záměrně vedl a manipuloval tak, aby dosáhl požadovaných 

výsledků. Neštítil se přitom ani tak nekalých praktik jako zařadit do spisu poměrně 

                                                 
81

 BENČÍK, Antonín; RICHTER, Karel. Vražda jménem republiky: tragický osud generála Heliodora 

Píky, Praha: Nakladatelství Krutina Jiří-Vacek, 2014, 40 s.  
82

 Rozsudek Městského soudu v Praze ve věci obžalovaného JUDr. PhDr. Karla Vaše ze dne 15. června 

2001, sp. zn. 56 T 7/2001 



74 

 

očividný falzifikát agenturní zprávy o setkání Píky a britského generála Davidsona, 

příslušníka Inteligence Service v Londýně v červnu 1946, což mělo prokazovat Píkovu 

spolupráci s britskou tajnou službou po válce. Toto falzum Vaš do trestního spisu vložil 

právě jako vyšetřující soudce dne 15. října 1948.
83

 Vyšetřování generála H. Píky pak 

ukončil v prosinci 1948, aniž by neučinil nějaký formální úkon ve věci a spisový 

materiál předal náčelníkovi vojenské složky Státní prokuratury generálu JUDr. Janu 

Vaňkovi. Poté už Karel Vaš neměl u Státního soudu mnoho práce, protože vyšetřující 

soudci sloužili jako fasáda legality režimu, avšak fakticky jejich pozice byla prázdná. 

Příslušelo jim pouze nemnoho velmi formalistických úkonů, přestože dle zákona měli 

v trestním řízení hrát poměrně důležitou úlohu. Veškeré vyšetřování totiž ve skutečnosti 

prováděla a zastřešovala prokuratura, a to od momentu formálního podání trestního 

oznámení, které v podstatě bylo obdobou současného usnesení o zahájení trestního 

stíhání. A právě do řad prokurátorů se K. Vaš chtěl vrátit. 

 

5.2.3. Vojenským prokurátorem na Státní prokuratuře 

 

Jeho přání se mu splnilo velmi brzy. Už 6. prosince 1949 byl převelen rozhodnutím 

ministra spravedlnosti do vojenského oddělení Státní prokuratury, kde nastoupil na 

místo referenta. Jeho nadřízeným se tak stal výše zmíněný gen. Vaněk, který Vaše brzy 

po nástupu požádal, aby vyhotovil koncept obžaloby generála Heliodora Píky. 

Vzhledem k tomu, že Vaš znal tento případ včetně velice rozsáhlého spisového 

materiálu bez nadsázky jako své boty, nečinilo mu sebemenší problém obratem 

koncepci obžaloby navrhnout a vypracovat. Tento postup byl samozřejmě v naprostém 

rozporu s tehdy platným vojenským trestním řádem.
84

 Vaš měl být z jakékoliv další 

účasti na případu gen. Píky vyloučen, protože už ve věci předtím působil jako 

vyšetřující soudce. Předmětná obžaloba nakonec byla podána pod spisovou značkou Pst 

I 208/48. Totéž hrubé procesní pochybení v ještě větší intenzitě se opakovalo v této 

kauze při neveřejném hlavním přelíčení, které bylo nařízeno na 26. až 28. ledna 1949. 

Karel Vaš se společně s již zmíněným generálem Vaňkem zúčastnili tohoto přelíčení na 
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straně prokuratury, přičemž Vaš vystupoval nikoliv přímo jako prokurátor, nýbrž 

působil v roli přizvaného experta. Ačkoliv K. Vaš zasahoval do průběhu hlavního 

přelíčení svými dotazy a připomínkami, tak žádný z členů soudního senátu neměl k jeho 

přítomnosti a aktivní účasti žádné připomínky. Dnes již lze hodnotit, že se tak stalo 

zejména ze dvou důvodů. Za prvé – gen. J. Vaněk, který měl vést obžalobu, nebyl 

dostatečně seznámen se spisovým materiálem. Za druhé – na Vašově účasti měla zájem 

sovětská místa a nelze opomenout ani fakt, že rozkaz vést případ gen. Píky, který Vaš 

dostal jako spolupracovník sovětské zpravodajské služby, byl stále v účinnosti. Před 

samotným vynesením rozsudku se ještě odehrála porada u Bedřicha Reicina, toho času 

náměstka ministra národní obrany, které se zúčastnil za prokuraturu generál Vaněk a 

Karel Vaš a za soud všichni členové senátu. Reicin se sice vyjádřil, že do případu přímo 

zasahovat nebude. Údajně měl však dodat, že rozsudek a hlavně trest musí být takový, 

aby prezident Klement Gottwald nemusel blamovat. Stalo se nevyhnutelné a Generál 

Heliodor Píka byl rozsudkem Státního soudu v Praze, sp. zn. Or – I – 38/48 ze dne 28. 

ledna 1949 shledán vinným ze zločinů vojenské zrady a zneužití služební moci, za což 

mu byl uložen trest smrti. Generálu Píkovi pak už nepomohlo ani podání odvolání a 

stížnosti, které byly Nejvyšším soudem v Brně zamítnuty, nicméně v tomto navazujícím 

řízení už Karel Vaš nefiguroval. Trest smrti nad Heliodorem Píkou pak byl vykonán 21. 

června 1949 spolu s odbytím šesté hodiny ranní. Za tento výsledek prvoinstančního 

řízení bylo údajně Vašovi skrze jeho sovětskou zpravodajskou spojku M. Chazanova 

tlumočeno poděkování ústředních sovětských orgánů. Následně pokračoval v práci 

prokurátora na Státní prokuratuře, kde zpracoval a dozoroval přibližně sto případů, 

v jejichž rámci navrhl desítky trestů smrti.
85

 Vzhledem ke svým zkušenostem 

z Obranného zpravodajství se zaměřoval právě na případy skutečných i domnělých, 

domácích i zahraničních agentů. Mezi jeho největší případy v tomto období patří kauza 

tzv. protistátní skupiny generála Karla Kutlvašra a spol., v níž však posléze neúčinkoval 

na straně obžaloby při hlavním přelíčení, protože v mezidobí byl nucen opustit řady 

Státní prokuratury. Také zpracovával některé případy z protijugoslávské linie.
86

 

Souběžně s touto agendou vojenského prokurátora se dále věnoval zpravodajské 

činnosti pro sovětskou zpravodajskou službu, přičemž jeho nadřízeným stále zůstával 
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Michail Chazanov. Vašova zpravodajská činnost jakoby předznamenávala směřování 

politických procesů, což se odráželo v tom, že zabýval záležitostmi mnohdy spojenými 

s vysoce postavenými členy KSČ. V této době se Karel Vaš nad výše vyjmenované 

aktivity věnoval ještě překladům některých materiálů týkajících se politických procesů 

z produkce sovětských právních vědců. V témž období došlo k vykradení Vašova bytu, 

které však ve skutečnosti bylo neúspěšným pokusem o únos jeho osoby na západ, za 

nímž stáli čeští spolupracovníci CIC v čele s Josefem Kasalem. Ačkoliv Vaš pracoval 

jako referent a prokurátor na Státní prokuratuře velmi svědomitě a stály za ním 

z pohledu zájmů komunistické strany vynikající výsledky, tak to byl jeho určitý 

nepopiratelný fanatismus, arogantní až konfliktní chování vůči kolegům, jež zapříčinily 

jeho nucený odchod ze Státní prokuratury v Praze. V souvislosti s výše zmíněným bylo 

tedy logickým vyústěním Vašova prokurátorského působení podání formální žádosti o 

přeložení k vojenské justici. Tímto vývojem věcí se následně začalo zabývat tzv. 

armádní vedení stranické práce (též známé pod zkratkou AVSP), kterému předsedal 

náměstek ministra národní obrany pro kádrové záležitosti B. Reicin, s nímž K. Vaš 

dlouhodobě neměl dobré vztahy. Stalo se, co muselo a Vaš kromě stranické důtky 

udělené v důsledku jednání AVSP byl odvolán na žádost ministerstva spravedlnosti 

z pozice prokurátora Státní prokuratury v Praze. 

 

5.2.4. Předsedou senátu na Vrchním vojenském soudu v Praze 

 

Poté ho justiční odbor ministerstva národní obrany převelel k Vrchnímu vojenskému 

soudu v Praze, kde Karel Vaš nastoupil 1. května 1949 jako justiční důstojník, prozatím 

bez specifikace další činnosti. Jednalo se ve své podstatě o služební a politickou 

degradaci, neboť Vrchní vojenský soud projednával méně závažné případy trestné 

činnosti, kdežto do působnosti Státního soudu spadaly nejzávažnější trestné činy podle 

zákona na ochranu lidově demokratické republiky, na nichž měl komunistický režim 

svůj politický zájem. Náčelník Vrchního vojenského soudu v Praze plukovník JUDr. 

Laifr přidělil Vašovi referát č. V, s čímž byla spojena funkce předsedy soudního senátu 

stejného označení. Jelikož tato soudní instance nesoudila žádné vážné případy 

s politickým pozadím, tak na ní prozatím nedolehly personální čistky, které jinak toho 

času postupně nabíraly v řadách čs. armády na intenzitě. Působili zde tedy z většiny 
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lidé, kteří nebyli komunisté loajální novému režimu a mnozí z nich byli u vojska již za 

První republiky. Rozsudky proto nebyly odůvodňovány komunistickou ideologií a práce 

soudu spíše odpovídala standardům nezávislé justice v právním státě než kritériím 

socialistické zákonnosti. JUDr. Vaš k této situaci samozřejmě přistoupil s fanatickým 

zápalem sobě vlastním. To vedlo ke stížnostem jeho kolegů k Nejvyššímu vojenskému 

soudu, kde už mezitím ale proběhla personální obměna, a tak o stížnosti rozhodovaly 

spolehlivé komunistické kádry. Vaš podal k situaci vysvětlení, po němž prozatím našel 

u nadřízených míst zastání. Pracovně si však počínal se značným nasazením. Během 

svého půlročního působení v pozici předsedy senátu vynesl přes 150 rozsudků a snažil 

se prosadit opatření ke zlepšení práce soudu.
87

 Je ale nezbytně nutné na tato fakta 

nahlížet ve světle toho, že Karel Vaš byl každým coulem radikálním komunistou, 

stalinistou a právníkem hluboce ovlivněným sovětskou právní vědou, kterou považoval 

za nejlepší možný vzor pro vybudování nových poměrů v československé justici a 

armádě. Ve svých rozsudcích proto dbal na to, aby protirežimně naladění vojáci byli 

vyloučeni z řad armády a nabádal k stejnému postupu i své kolegy vojenské soudce. 

Nadto měl pevný právní názor, že protirežimně orientovanou trestnou činnost je nutné 

právně kvalifikovat přísněji než tu běžnou, což se odrazilo zejména v jeho rozsudcích 

nad případy letákových akcí prozápadně smýšlejících čs. vojáků. Dále se snažil, aby 

byla etablována užší spolupráce mezi Vrchním vojenským soudem v Praze a 

vojenskými zpravodajskými orgány, především s 5. oddělením Hlavního štábu. Jednalo 

se poskytování informací, které chyběly ve spisech, avšak byly nepostradatelné pro 

rozsouzení daných případů, a které mělo vojenské zpravodajství k dispozici, protože 

mnohdy vedlo vyšetřování. Vaš se zasazoval o to, aby výměna informací probíhala 

pouze cestou neformálních osobních dotazů a odpovědí a byla opuštěna současná praxe 

formálních byrokratických dožádání.  Sám takto operoval při své soudcovské práci. Pod 

správu Vrchní vojenského soudu v Praze dle tehdy platného vojenského trestního řádu 

spadala vojenská věznice v Kapucínské ulici a také zde Vaš tlačil na zavedení praktik 

obvyklých v Sovětském svazu. Vězňům byla zavedena pracovní povinnost, do věznice 

byly dodány např. plakáty s komunistickou propagandou a kulturní i vzdělávací 

programy pro vězně měly za cíl jejich převýchovu k ideálům socialistické společnosti. 

K tomu všemu stále ještě trvala Vašova spolupráce se sovětskou zpravodajskou službou 
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a jeho nadřízeným stále zůstával Michail Chazanov. Vašovo napojení na sovětskou 

zpravodajskou službu skončilo s odchodem Chazanova z Československa někdy na 

podzim roku 1949 Přes shora vyjmenované pracovní nasazení Vaš přesto nebyl mezi 

svými spolupracovníky, a to jak na vojenském soudě tak i na vojenské prokuratuře, 

příliš oblíben. Mohlo za to jeho arogantní a povýšenecké chování v kombinaci s jeho 

konfliktní povahou a stalinistickým fanatismem, které zapříčinily další stížnost na jeho 

osobu a metody, tentokráte ze strany jeho komunistických soudruhů ve vojenské justici. 

Po slyšení ohledně předmětné stížnosti u náměstka ministra národní obrany pro věci 

politické a právní, které se odehrálo na konci listopadu 1949, tentokrát K. Vaš už 

zastání u vyšších míst nenalezl. Ke dni 15. prosince 1949 byl výnosem MNO odvolán 

z pozice předsedy senátu č. V, čímž jeho působení na Vrchním vojenském soudě 

v Praze skončilo. 

 

5.2.5. V justičním odboru ministerstva národní obrany 

 

K témuž dni byl JUDr. Karel Vaš převelen k justičnímu odboru ministerstva národní 

obrany na úřednickou pozici. Jednalo se v podstatě o další služební degradaci na 

Vašově kontě, která navíc byla doplněna stranickým postihem ve formě výstrahy a 

dočasného zákazu zastávat stranické funkce. V justičním odboru byl Vaš přidělen k 

trestně právnímu oddělení do čela trestní skupiny – útvaru, který měl za úkol evidenci 

činnosti vojenských soudů a prokuratur. Dále se Vaš v této pozici podílel na přípravě 

nového trestního zákona a trestního řádu v rámci právnické dvouletky, zejména se 

účastnil legislativních komisí s tím spojených. Na to byla navázána rozsáhlá 

reorganizace vojenské justice, která vešla v účinnost spolu s novými trestními 

hmotnými i procesními předpisy k 1. srpnu 1950. V souvislosti s reorganizací vojenské 

justice přibyly Vašovi nové úkoly. Dozoroval skupinu budoucích vojenských justičních 

důstojníků v právnické škole pracujících. Do toho vykonával ještě vedlejší zejména 

propagandistické úkoly spadající pod armádní jurisdikci, kdy se většinou jednalo o 

předávání informací z probíhajících procesů tisku. Po dovršení změn ve vojenské justici 

se Vaš a jím řízená trestní skupina vrátila k evidenci procesních úkonů vojenských 

soudů a prokuratur a ke kontrole jejich ostatních činností. Poté, na podzim 1950, přišla 

na řadu transformace justičního odboru MNO na Hlavní soudní správu MNO a namísto 
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jediné trestní skupiny vznikla dvě oddělení - soudní a prokuratury. Karel Vaš byl 

pověřen vedením oddělení soudního, které monitorovalo činnost a procesní úkony všech 

vojenských soudů. Na počátku března 1951 byl Vaš předvolán k výpovědi na 

ministerstvo národní obrany ohledně Bedřicha Reicina. Po této události už dění nabralo 

velmi rychlý spád. Ve zmíněné pozici na soudním oddělení HSS MNO Vaš zůstal do 

16. března 1951, kdy byl zproštěn služby v armádě a den na to, 17. března, předal svou 

funkci. Potom se pokoušel najit jiné zaměstnání, avšak jako ocejchovaný nepřítel 

režimu byl jen pramálo úspěšný. K 1. červenci 1951 byl přeložen do zálohy a nakonec 

se v jistém smyslu kruh uzavřel, když 11. srpna 1951 vojenské zpravodajské orgány 

provedly zatčení JUDr. Karel Vaše.  

 

5.2.6. Proces s Karlem Vašem 

 

Karel Vaš byl po svém zatčení vzat do vyšetřovací samovazby do vojenského 

vězeňského zařízení zvaného „Domeček“ na Hradčanech
88

. Zde byl Vaš držen téměř 

dva roky ve velmi drsných podmínkách, než přišel čas soudního líčení v jeho věci. 

Nutno podotknout, že tyto podmínky dle sovětského vzoru sám kdysi pomáhal zavádět. 

Vězňům v Domečku jejich dozorci a vyšetřovatelé nedopřávali dostatek spánku ani 

stravy, čímž ale plejáda nevybíravých mučících postupů toliko začínala. Další tvrdé 

restrikce a opatření čekali na mnohé, kteří např. odmítli podepsat vyfabulované 

výslechové protokoly či jinak odmítali spolupracovat, což byl právě případ JUDr. Vaše. 

Hlavní líčení v jeho trestní se věci se konalo 31. července 1953, v němž vojenské 

kolegium Nejvyššího soudu dospělo k odsuzujícímu rozsudku.
89

 Podplukovník v záloze 

JUDr. Karel Vaš byl tímto verdiktem uznán vinným ze spáchání trestného činu 

velezrady, zločinu vyzvědačství a spoluvinným na zločinu vraždy a odsouzen na 

doživotí, tj. do konce života k trestu odnětí svobody, dále k propadnutí celého jmění a 

ke ztrátě čestných občanských práv navždy. Uvedené delikty spočívaly dle vojenského 

kolegia Nejvyššího soudu ve vydání štěchovického archivu
90

 Američanům v roce 1946, 
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rozvracení řádného chodu vojenských soudů do roku 1951 ve spolčení s B. Reicinem, 

udržování nepřímého styku s jugoslávským špionem Rističem od podzimu 1948 za 

účelem vyzrazení vojenského tajemství a nakonec ve vydání rozkazu k zastřelení 

zatčeného belgického občana Emila de Backera na začátku roku 1946. Soud s K. Vašem 

proběhl v rámci navazujících procesů na monstrproces s protistátním spikleneckým 

centrem (proces s R. Slánským a spol.), a to kvůli blízkému personálnímu spojení a 

předchozí spolupráci s Bedřichem Reicinem. Dále ve Vašův prospěch rovněž nesvědčil 

ani jeho židovský původ, a to kvůli antisemitské lince související s pošramocením 

vztahů mezi SSSR a tehdy velmi novým státem Izraelem, což se promítlo do výběru 

obžalovaných. Nakonec svůj díl sehrál i Vašův radikalismus, který se stal na domácím 

československém hřišti nežádoucím prvkem, a komunistická strana z toho důvodu 

začala provádět čistky ve vlastních řadách. Co se týká rozsudku z hlediska vlastního 

obsahu, je v dnešní době jen těžko uvěřitelné, že dokument takovéto povahy a kvality, 

psaný nenávistným jazykem byl svého času platným právním aktem. 

 

Výkon doživotního trestu odnětí svobody Karel Vaš nastoupil v Leopoldově. Tam si 

vězení odpykávalo mnoho obětí politických vykonstruovaných procesů, z nichž mnohé 

zde za mřížemi pobývaly přímo kvůli předchozí činnosti JUDr. Vaše. Není proto 

s podivem, že Vaš ve vězení zažil ze strany vězňů-nekomunistů tvrdou fyzickou šikanu. 

Je znám incident, při kterém vše zašlo tak daleko, že Vašovi hrozila z jejich strany 

přímá fyzická likvidace ubitím. Proti však tomu zakročili uvěznění generálové a 

duchovní, kteří nedopouštěli, aby z „jejich“ tábora vycházelo násilí proti uvězněným 

komunistům.
91

 Krom toho pobyt ve vězení přinesl Vašovi také nové kontakty v řadách 

soudruhů, kteří se stali oběťmi vnitrostranických čistek. Kupříkladu se v Leopoldově 

seznámil s budoucím prezidentem Gustavem Husákem. Kromě již mnohokrát 

zmíněného Leopoldova si Vaš trest odnětí svobody odpykával také ve věznici v pražské 

Ruzyni. První modifikace trestu na sebe nenechala dlouho čekat. Vojenské kolegium 

Nejvyššího soudu na základě předchozích prezidentských amnestií
92

 týkajících se 

zločinu vraždy vydalo dne 7. května 1955 usnesení, kterým byl trest Karla Vaše 
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zmírněn na 25 let odnětí svobody.  V průběhu výkonu trestu Vaš sepsal a podal několik 

žádostí o obnovu řízení dle trestního řádu. Úspěšný byl ale až se svým nejdelším a 

nejrozvinutějším podáním ze dne 5. prosince 1955, které vedle soudu zaslal také na 

komisi stranické kontroly ÚV KSČ.  V něm na téměř třech stovkách listů velmi obsáhle 

vylíčil svou činnost od počátku války, přičemž nešetřil i nejmenšími detaily v době 

těsně před zatčením. K. Vaš v této žádosti o obnovu popírá celou konstrukci obžaloby a 

svého procesu, odmítá vinu za trestné činy, z nichž ho vojenské kolegium Nejvyššího 

soudu uznalo vinným a poněkud paradoxně se přiznává k mnoha a mnoha jiným 

protizákonným jednáním. Poté podal ještě další žádost o obnovu řízení, a to dne 26. 

ledna 1956. Na základě těchto Vašových návrhů a následného vyjádření generálního 

prokurátora k němu došlo 20. září 1956 k povolení obnovy řízení. Za zmínku stojí, že 

generální prokurátor ve svém vyjádření navrhuje, aby Vašovu návrhu bylo vyhověno 

jen z části, a to v bodech obžaloby postihujících trestné činy velezrady a vyzvědačství, a 

v případě zločinu vraždy, aby jeho návrh byl zamítnut. Nadto gen. prokurátor přidal 

další bod obžaloby, a to sice zločin zneužití moci úřední. Přesto vojenské kolegium 

Nejvyššího soudu v obnoveném řízení v hlavním líčení konaném dne 21. září 1956 

zprostilo JUDr. Karla Vaše obžaloby ve všech bodech v plném rozsahu rozsudkem čj. 

Tv 10/56.
93

 Podle soudu obžalovaný Vaš nespáchal trestné činy velezrady a 

vyzvědačství, protože jeho skutek nebyl trestným činem. Co se týče spoluviny na 

zločinu vraždy, tak v tomto bodě soud konstatoval, že nelze prokázat spáchání tohoto 

trestného činu obžalovaným a zprostil ho obžaloby pro nedostatek důkazů. Ještě téhož 

dne, 21. září 1956, ve večerních hodinách byl Karel Vaš propuštěn na svobodu. 

 

5.2.7. Život po propuštění 

 

Po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody by leckdo považoval svou záležitost za 

uzavřenou. Ne však JUDr. Vaš, který podal další žádost na obnovu trestního řízení, jímž 

cílil na to, aby Nejvyšší soud změnil svou argumentaci v bodě zločinu vraždy. Domáhal 

se toho, aby bylo v rozsudku explicitně konstatováno, že on nevydal rozkaz k zastřelení 

zatčeného belgického občana Emila de Backera. Vojenské kolegium NS tento návrh 
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zamítlo pro neodůvodněnost usnesením ze dne 27. listopadu 1956. V mezidobí se ale 

ukázalo, že poslední slovo ještě neřekl ani generální prokurátor, který o měsíc dříve 27. 

října podal stížnost pro porušení zákona. V ní namítal nesprávné hodnocení důkazů 

soudem u trestného činu vraždy, jež mělo za následek zproštění obžaloby v tomto bodě. 

Tato stížnost byla zamítnuta usnesením prezidia Nejvyššího sodu ze dne 28. ledna 1957 

a 25. února téhož roku, čj. Prz 39/56, čímž byla v jistém slova smyslu učiněna tečka za 

trestní věcí Karla Vaše – alespoň co se týkalo období komunistického režimu. Kromě 

sankcí ze strany státní moci byly Vašovi uloženy i sankce stranické v podobě vyloučení 

z KSČ. Podobně jako mnoho další komunistů odsouzených v politických procesech 

v rámci vnitrostranických čistek se i on několikrát domáhal plné stranické rehabilitace. 

Členství v komunistické straně bylo K. Vašovi navráceno dne 17. července 1963 spolu 

s udělením stranické důtky. Přestože od tohoto okamžiku měl formálně před státem i 

stranou čistý štít, ani tak neměl svůj případ za skončený. Dne 3. října 1963 Karel Vaš 

učinil na hlavní vojenské prokuratuře další podání povahou směřující k přezkumu 

rehabilitujícího rozsudku. Prokuratura jeho podání vyhodnotila jako neopodstatněné, o 

čemž Vaše informovovala sdělením ze dne 21. února 1964. Ani poté se nevzdal naděje 

na plnou rehabilitaci ve všech směrech a nadále se snažil dosáhnout své plné 

rehabilitace ve všech směrech. Svědčí o tom Vašovy dopisy adresované na stranická a 

politická místa, v nichž žádal úplnou vojenskou a další soudní rehabilitaci své osoby.
94

 

Roku 1968 dne 13. května byl usnesením Vyššího vojenského soudu v Příbrami sp. zn. 

Nt 2/68 zrušen původní rozsudek nad generálem H. Píkou a trestní řízení v této věci 

bylo obnoveno. K novému hlavnímu líčení probíhajícímu ve dnech 8. až 11. října a po 

odročení ještě 3. až 13. prosince 1968 byl předvolán k výpovědi jako svědek mimo 

jiných také Karel Vaš.
95

 Snažil se svou roli v procesu s gen. Píkou zlehčit, zamlžit a 

dokonce se dopustil lži, když prohlásil, že se v původním hlavním líčení neúčastnil 

prokurátorských úkonů. Popravený divizní generál Píka byl následně zproštěn obžaloby 

a byla konstatována jeho nevina rozhodnutím sp. zn. T 3/68 ze dne 13. prosince 1968. 

Ani přesto nebylo zahájeno vyšetřování Karla Vaše ani jiných justičních důstojníků, 

kteří se na tomto případu podíleli. 

                                                 
94

 Dopis Karla Vaše adresovaný Antonínovi Novotnému, prvnímu tajemníkovi ÚV KSČ a presidentovi 

republiky ze dne 1. června 1964; dopis Karla Vaše adresovaný Gustavu Husákovi, generálnímu 

tajemníkovi ÚV KSČ ze dne 19. července 1973 
95

 BENČÍK, Antonín; RICHTER, Karel. Vražda jménem republiky: tragický osud generála Heliodora 

Píky, Praha: Nakladatelství Krutina Jiří-Vacek, 2014, s. 66 



83 

 

 

Ve svém dalším životě vystřídal mnoho profesí a zaměstnání. Těsně po propuštění 

z vězení pracoval jako pomocný dělník na stavbách. Práci poté našel v knihovně 

ministerstva spravedlnosti a jako referent pro mechanizaci ve státním podniku 

Mototechna. Nad rámec pracovního života v šedesátých letech úspěšně absolvoval 

dálkové studium historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, čímž získal 

titul PhDr. a v akademickém životě se pak dále realizoval. Napsal několik historických 

prací a přednášel dějiny internacionálního dělnického hnutí na FF UK. Dokonce získal 

titul kandidáta věd. Karel Vaš nakonec zakotvil u žurnalismu. Stal se novinářem a 

redaktorem odborných publikací v Ústřední radě odborů, u čehož zůstal až do poloviny 

let sedmdesátých, kdy odešel do důchodu.
96
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5. 3. Po pádu komunistického režimu 

 

Události Listopadu 1989 zastihly JUDr. PhDr. Karla Vaše, CSc. žijícího v Praze ve 

věku sedmdesáti tří let. Změna poměrů v Československu s sebou přinesla snahu o 

zhojení starých ran v podobě zákona o soudní rehabilitaci č. 119/1900 Sb. Vaš si na 

základě této nové zákonné úpravy podal rehabilitační žádost. Vyšší vojenský soud 

v Příbrami v této věci vydal zamítavé rozhodnutí pod spisovou značkou Nt 476/90 z dne 

13. února 1990, které odůvodnil tak, že na Vašův případ nelze novou úpravu soudní 

rehabilitace aplikovat, protože byl už v minulosti obžaloby zproštěn ve všech bodech.  

 

Dalším výsledkem snahy o katarzi v české společnosti byl v roce 1995 vznik již 

v předchozích kapitolách zmíněného Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů 

komunismu při Policii České republiky. Pozornosti tohoto policejního útvaru 

s celostátní působností samozřejmě osoba JUDr. PhDr. Karla Vaše nemohla uniknout a 

výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Dne 9. března 1998 bylo proti Vašovi zahájeno 

trestní stíhání sdělením obvinění pod sp. zn. ČVS:ÚDV-4/VtB-98 ze zločinu zneužití 

úřední nebo služební moci dle § 380 a § 381 písm. a), b), c) říšského vojenského 

trestního zákona o zločinech a přečinech č. 19/1855 ř. z . ze dne 15. ledna 1855, kterého 

se měl dopustit tím, že v různých vojenských justičních pozicích nezákonně ovlivňoval 

trestní proces s divizním generálem Heliodorem Píkou, čímž měl zneužít svého 

postavení. Následně byl tento skutek vyšetřovateli ÚDV překvalifikován na trestný čin 

vraždy dle § 219 odst. 1 trestního zákona č. 140/1961 Sb., jenž měl být spáchán ve 

spolupachatelství s B. Reicinem a dalšími již zesnulými osobami. Vymezení skutku 

bylo doplněno o to, že Vaš měl vypracovat obžalobu, v níž pro gen. H. Píku navrhl 

absolutní trest. Změna právní kvalifikace byla obviněnému Karlu Vašovi sdělena 

písemně dne 9. června 1998. Tento úkon ÚDV však byl zrušen jako nezákonný a 

neodůvodněný usnesením státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze ze 

dne 30. července 1998 pod sp. zn. KZv 118/98 a to dle § 174 odst. 2 písm. e) trestního 

řádu. Tento procesní úkon stání zástupkyně odůvodnila tím, že kauzální nexus mezi 

jednáním prokurátora a smrtí odsouzeného je přerušen jednáním soudu, protože až ten 

závazně rozhodl o uložení a vykonání nejvyššího trestu. Vyšetřovatel ÚDV pak dne 23. 

listopadu 1998 zastavil trestní stíhání Karla Vaše usnesením konstatujícím jeho 
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nepřípustnost pro promlčení dle § 11 odst. 1 písm. b) a § 172 odst. 1 písm. d), jehož 

právní moc nastala 4. prosince téhož roku. Do situace zasáhl ministr spravedlnosti, který 

podal v neprospěch obviněného Vaše stížnost pro porušení zákona proti tomuto 

usnesení, o níž rozhodl Nejvyšší soud rozsudkem sp. zn. 7 Tz 99/99 ze dne 25. srpna 

1999. Konstatoval, že usnesením a jemu předcházejícím řízením byl porušen zákon. 

Zároveň soud zrušil toto usnesení a předcházející usnesení státní zástupkyně sp. zn. 

KZv 118/98 a přikázal ÚDV opětovné projednání a nové rozhodnutí. Své rozhodnutí 

odůvodnil zpochybněním změny právní kvalifikace v návaznosti na obstarané důkazy, a 

to konkrétně falzifikát agenturní zprávy a koncepci obžaloby H. Píky zpracovanou 

Karlem Vašem. Ten prostřednictvím svého obhájce tento rozsudek napadl ústavní 

stížností, ve které navrhl jeho zrušení a rovněž zrušení § 67a písm. d) trestního zákona 

pro rozpor s mezinárodním právem a ústavním pořádkem. Ústavní soud tento návrh 

odmítl usnesením sp.zn. 10/2000, protože § 67a písm. d) nebyl v předmětné věci použit 

a stížnost jako takovou pak taktéž odmítl usnesením sp. zn. I. ÚS 115/2000. Případ se 

tedy vrátil na ÚDV, kde byl případ dále vyšetřován jako vražda dle § 219 odst. 1 

trestního zákona č. 140/1961, což bylo obviněnému K. Vašovi sděleno písemně dne 18. 

října 2000. Obžalobu podala státní zástupkyně dne 26. dubna 2001 u Městského soudu 

v Praze. Otázku promlčení v tomto případě měl řešit § 5 zákona o protiprávnosti 

komunistického režimu a o odporu proti němu č. 198/1993, který promlčení vylučoval. 

Prvostupňové rozhodnutí ve věci padlo ve formě odsuzujícího rozsudku sp. zn. 56 T 

7/2001 ze dne 15. června 2001, jímž byla shledána vina Karla Vaše na justiční vraždě 

H. Píky a byl vyřčen trest nepodmíněného odnětí svobody dle § 40 odst. 1 tr. zák. 

v trvání 7 let ve věznici s dozorem. Proti tomuto rozsudku se Karel Vaš skrze svého 

obhájce řádně a včas odvolal velice obsáhlým podáním a rovněž státní zástupkyně 

využila možnost podání odvolání a to v neprospěch obžalovaného. Případ se tak 

devolutivním účinkem dostal k Vrchnímu soudu v Praze, který ve dnech zrušil zmíněné 

odsuzující prvostupňové rozhodnutí a trestní stíhání zastavil na základě promlčení 

rozsudkem ze dne 15. ledna 2002, spisová značka 11 To 49/01. Soud toto rozhodnutí 

odůvodnil tím, že nová úprava není pro obžalovaného příznivější, a tudíž ji není možné 

v dané věci aplikovat. Právě z tohoto důvodu je nutné skutek hodnotit dle právní úpravy 

účinné v době žalovaného jednání, tedy podle již zmíněného vojenské trestního zákona 

č. 19/1855 ř. z. V návaznosti na to v souladu s § 5 zákona o protiprávnosti 
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komunistického režimu mohlo být Vašovi platně sděleno obvinění v nejzazším termínu 

30. prosince 1994, po němž už se na věc vztahuje institut promlčení. Skutková zjištění 

soud druhého stupně nijak nerozporoval. Sám Vaš tento rozsudek okomentoval 

způsobem sobě vlastním: „Vrchní soud to vyřešil šalamounsky. Tak šalamounsky to 

vyřešil, že jsem teď na svobodě. Nejvyšší státní nadvládní (pozn. státní zástupkyně), ne 

už prokurátor, nadvládní prohlásila, že to bylo špatně žalováno. Že jsem měl být 

žalován jako válečný zločinec. Proti tomu se nedá nic dělat, takže ten ústav pro 

dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu musel utřít pusinku.“
97

 Do hry ještě 

vstoupila Nejvyšší státní zástupkyně s mimořádným opravným prostředkem v podobě 

dovolání. O něm rozhodl Nejvyšší soud ČR usnesením sp. zn. 6 Tdo 115/2002 ze dne 

12. června 2002 a to tak, že dovolání dle § 265i odst. 1 písm. e) trestní řádu pro zjevnou 

neopodstatněnost. V odůvodnění uvedl, že neshledal naplnění žádného ze zákonem 

předpokládaných dovolacích důvodů. JUDr. PhDr. Karel Vaš tedy nakonec z celkově 

třetího trestního procesu vedeného proti své osobě odešel bez trestu. 

 

Jeho případ se dočkal velkého pokrytí médií a zájmu veřejnosti. On sám na tuto situaci 

reagoval sepsáním knihy či spíše pamfletu Moje perzekuce v právním státě, aneb, 

Epochální výlet české justice do 50. let XX. století.
98

 Výsledek svého procesu bral jako 

osobní vítězství. Karel Vaš dožil svá léta v domově důchodců na Praze 4. Až do konce 

života rezolutně trval na své nevině. K éře politických procesů padesátých let měl postoj 

a nebál se ho vyjádřit: „Já jsem se přesvědčil, že mnozí lidé, kteří byli odsouzeni v té 

době, v padesátých letech, mnozí, neříkám všichni – prosím, pozor -, spáchali skutečně 

podle tehdy platných zákonů trestné činy. Takže byli právem odsouzeni. A ti se dneska 

vydávají, nezlobte se na mě, když to říkám, nejenom za nevinné, ale za hrdiny!“
99

 JUDr. 

PhDr. Karel Vaš, CSc. zemřel ve věku 96 let v sobotu 8. prosince 2012. 
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Závěr 
 

Konečné shrnutí je především příležitostí a prostorem pro zamyšlení. Politické procesy, 

které se odehrály v budovatelském období komunismu, jsou velmi temnou částí 

československé historie. Dodnes zůstává toto téma nepříliš osvětlené, tzv. mimo záři 

reflektorů, alespoň co se týká zájmu široké veřejnosti. Ostatně to samé platí pro celé 

období komunismu. Jedním z důvodů může být určitá absence katarze v české 

společnosti, jež jako kdyby nebyla ochotna přijmout negativní zprávy o sobě samé a 

podstoupit úplnou očistnou proceduru. Snahy o zhojení starých ran skončily totiž 

poněkud neúplně. Na straně obětí minulého režimu lze hovořit o jejich poměrné úspěšné 

rehabilitaci v polistopadové době, avšak to samé vůbec neplatí pro spoluviníky, tedy 

strůjce a aktivní realizátory soudní i jiné perzekuce. V jejich případě se demokratickému 

právnímu zřízení nepodařilo, až na nepočetné výjimky, potrestání viníků, ačkoli mnozí 

z nich byli vypátráni a jejich zločiny zdokumentovány. Tak se jeví politické procesy 

z pohledu pramenícího ze současnosti.  

 

Mimo zasvěcených si málokdo uvědomuje plný impakt totalitní perzekuce v prvních 

letech existence a fungování komunistického režimu na veřejný i soukromý život 

v Československu. Veškerý veřejný život čítající nejrůznější sdružení a občanské spolky 

nebo demokratické politické strany byl násilně vytržen z kořenů a takřka zahuben 

s cílem, aby nezbyly žádné alternativy mimo státních a komunistických stranických 

struktur. Tato stopa je patrná v Česku až do dnešních dní, kdy mnozí občané neskrývají 

své silně negativní postoje vůči angažovanosti ve věcech veřejných a organizovanému 

veřejnému životu vůbec. Obvykle lze slyšet nebo číst názory ve smyslu, že slušný 

člověk se o politiku přece nezajímá. Ještě hůř vyšel z budování komunismu náboženský 

život v naší zemi. Víra se stala nepřítelem státu, proti němuž byl vyhlášen boj. Církve, 

náboženské společnosti a jejich představitelé se octnuli pod nesmírným tlakem 

perzekuce. Od náboženství a víry je to pak už jen krůček k obecné morálce ve 

společnosti a soukromému životu, jež rovněž velice utrpěly, a to už měly hluboké šrámy 

z předcházející doby protektorátu pod nacistickou okupací naší země. S tímto 

nedostatkem se jako společnost potýkáme do dnešních dní. Morální normy pak 

nezbytně ovlivňují normy právní. V padesátých letech minulého století utrpělo právo a 
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právní vědomí obyvatelstva našeho státu nesmírné pokřivení. Právo a justice se staly 

nástroji organizovaného násilí, které bylo náležitě propagandisticky využito. Komunisté 

užili perzekuci a její korunu v podobě politických procesů k uchopení absolutní moci v 

zemi. Nicméně na řádcích výše se nachází jen výčet těch patrně nejdůležitějších jevů 

spojených s politickými procesy padesátých let, a to je pouze pohled zevnitř 

Československa. 

 

Při globálním pohledu zjistíme, že politické procesy jsou fenoménem společným pro 

celý region východní Evropy, který Druhá světová válka zanechala pod hegemonií 

Sovětského svazu. Nelze ponechat bez povšimnutí úzkou souvislost mezi zahraniční 

politikou a mezinárodními zájmy SSSR a politickými procesy v jednotlivých zemích 

východního bloku. Československou výjimkou nebyli ani sovětští poradci vyslaní, aby 

sloužili jako převodní páka pro realizaci sovětské politiky. Do politických procesů 

vnesli sovětskou zkušenost nabytou v Moskevských procesech na konci třicátých let při 

Velké čistce. Ovšem SSSR ovlivňoval dění v zemích východního bloku už mnohem 

dříve, nejspíše již od konce války, a to pomocí agentů a spolupracovníků svých 

zpravodajských služeb. 

 

JUDr. PhDr. Karel Vaš, CSc. přitom působí jako ztělesnění a průsečík těchto shora 

jmenovaných faktorů a jevů spojených s historickým fenoménem politických procesů 

v padesátých letech. V jeho životním osudu se zvláštním způsobem zrcadlil vývoj české 

a československé společnosti a státu ve dvacátém století. Karel Vaš byl na přelomu 

čtyřicátých a padesátých prodlouženou rukou sovětské politiky v čs. armádě a vojenské 

justici ještě před příchodem sovětských poradců. Sovětskými zpravodajskými orgány 

byl rekrutován ke spolupráci už během svého pobytu v gulagu, který neotřásl jeho 

pevnou ba až fanatickou vírou v sovětský komunismus. Po Druhé světové válce začal 

působit ve vojenském obranném zpravodajství, kde běžnou každodenní praxí bylo 

užívání nezákonných a brutálních metod. Vaš neblaze proslul svým radikalismem a 

hrubým a arogantním chováním. V době po Únoru 1948 začal působit na různých 

pozicích ve vojenské justici, kde plnil politické příkazy KSČ i sovětů. Vrcholem jeho 

právnické kariéry se stal nechvalně známý proces s generálem Píkou, v němž zvládl 

postupně stát na straně obžaloby a pak soudu. Navždy již zůstane obrovským 
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paradoxem v příběhu Karla Vaše fakt, že v polistopadovém demokratickém právním 

zřízení odešel od soudu bez trestu, kdežto komunistický režim, který on sám pomáhal 

budovat, ho takříkajíc zavrhl a ve vykonstruovaném procesu potrestal doživotním 

žalářem. Z vězení však byl propuštěn již za tři roky a zbytek života prožil v ústraní, 

avšak nikdy nevzdal snahu o co nejúplnější očištění své osoby. Do konce života zůstal 

skálopevně přesvědčen o správnosti svého jednání. Pozoruhodný, pohnutý a ponurý 

osud a příběh toho muže zůstane navždy varovným znamením v československých 

právních dějinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Seznam zkratek 

 

AFP – Agence France-Presse, Francouzská tisková agentura 

AVSP - armádní vedení stranické práce 

CIA - Central Intelligence Agency, Ústřední zpravodajská služba 

CIC – Counterintelligence Corps, Kontrašpionážní sbor 

CSc. -  candidatus scientiarum, akademický titul kandidát věd 

ČSR - Československá republika 

ČR - Česká republika 

ESLP - Evropský soud pro lidská práva 

FF UK - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

HS OBZ - Hlavní správa Obranného zpravodajství 

HŠ - Hlavní štáb 

JUDr. - Juris utriusque doctor, akademický titul doktor práv 

JZD - Jednotné zemědělské družstvo 

KSČ - Komunistická strana Československa 

KSS - Komunistická strana Slovenska 

MNO – Ministerstvo národní obrany 

NKVD - Narodnyj komissariat vnutrennich děl, Lidový komisariát vnitřních záležitostí 

NS - Nejvyšší soud 

OBZ - Obranné zpravodajství 

PhDr. - philosophiae doctor, akademický titul doktor filozofie 

PŠP - Právnická škola pracujících 

PTP - Pomocné technické prapory 

RVHP - Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SNB - Sbor národní bezpečnosti 

SNP - Slovenské národní povstání 

SSSR - Svaz sovětských socialistických republik 

StB - Státní bezpečnost 

TNP - Tábory nucené práce 

ÚDV - Úřad dokumentace a vyšetřovaní zločinů komunismu 

USA - United States of America, Spojené státy americké 
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ÚV KSČ - Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

YMCA – Young Men’s Christian Association, křesťanské sdružení mladých mužů 

YWCA - Young Women’s Christian Association, křesťanské sdružení mladých žen 
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Právní normy 

 

 říšský zákon č. 19/1855 ze dne 15. ledna 1855, vojenský trestní zákon o 

zločinech a přečinech 

 zákon č. 50/1923 Sb. ze dne 19. března 1923, na ochranu republiky 

 dekret č. 5/1945 Sb. ze dne XX o neplatnosti některých majetkoprávních jednání 

z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, 

zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů  

 dekret č. 12/1945 Sb. ze dne XX o konfiskaci a urychleném rozdělení 

zemědělského majetku Němcům, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a 

slovenského národa 
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 dekret č. 16/1945 Sb. ze dne 19. června 1945, o potrestání nacistických zločinců, 

zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, tzv. velký 

retribuční dekret 

 dekret č. 17/1945 Sb. ze dne 19. června 1945, o Národním soudu 

 dekret 27/1945 Sb. ze dne XX o jednotném řízení vnitřního osídlení 

 dekret č. 28/1945 Sb. ze dne XX o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a 

jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci 

 ústavní dekret č. 33/1945 Sb. o úpravě československého státního občanství 

osob národnosti německé a maďarské 

 dekret č. 108/1945 Sb. ze dne XX o konfiskaci nepřátelského a o Fondech 

národní obnovy 

 dekret č. 138/1945 Sb. ze dne 27. října 1945, o trestání některých provinění proti 

národní cti, tzv. malý retribuční dekret 

 zákon č. 28/1946 Sb. ze dne 21. února 1946, o stálých voličských seznamech,  

 ústavní zákon č. 65/1946 Sb. ze dne 11. dubna 1946, o Ústavodárném Národním 

shromáždění 

  zákon č. 67/1946 ze dne 11. dubna 1946, o volbě Ústavodárného Národního 

shromáždění 

 zákon č. 115/1946 Sb. ze dne 8. května 1946, o právnosti jednání souvisících 

s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků 

 zákon č. 149/1947 Sb. ze dne XX, o národní bezpečnosti 

 ústavní zákon č. 150/1948 Sb. ze dne 9. května 1948, Ústava Československé 

republiky 

 amnestie prezidenta republiky ze dne 19. června 1948 

 zákon č. 213/1948 Sb. ze dne 21. července 1948, o úpravě některých poměrů na 

ochranu veřejných zájmů 

 zákon č. 231/1948 Sb. ze dne 6. října 1948, na ochranu lidově demokratické 

republiky 

 zákon č. 232/1948 Sb. ze dne 6. října 1948, o státním soudu 

 zákon č. 247/1948 Sb. ze dne 25. října 1948, o táborech nucené práce 

 zákon č. 286/1948 Sb. ze dne 21. prosince 1948, o národní bezpečnosti 
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 zákon č. 319/1948 Sb. ze dne 22. prosince 1948, o zlidovění soudnictví 

 zákon č. 86/1950 Sb. ze dne 12. července 1950, trestní zákon 

 zákon č. 87/1950 Sb. ze dne 12. července 1950, o trestním řízení soudním 

(trestní řád) 

 ústavní zákon č. 64/1952 Sb., ze dne 30. října 1952, o soudech a prokuratuře 

 zákon č. 65/1952 Sb. ze dne 30. října 1952, o prokuratuře 

 zákon č. 66/1952 Sb. ze dne 30. října 1952, o organisaci soudů 

 amnestie prezidenta republiky ze dne 4. května 1953 

 zákon č. 63/1956 Sb. ze dne 19. prosince 1956, kterým se mění a doplňuje 

trestní zákon č. 86/1950 Sb. 

 zákon č. 140/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961, trestní zákon 

 zákon č. 141/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961, trestní řád 

 zákon č. 82/1968 Sb. ze dne 25. června 1968, o soudní rehabilitaci 

 zákon č. 70/1970 Sb. ze dne 8. července 1970, kterým se mění a doplňuje zákon 

č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci 

 zákon č. 119/1990 Sb. ze dne 23. dubna 1990, o soudní rehabilitaci 

 zákon č. 175/1990 Sb. ze dne 2. května 1990, kterým se mění a doplňuje trestní 

zákon 

 zákon č. 47/1991 Sb. ze dne 30. ledna 1991, kterým se mění a doplňuje zákon č. 

119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci 

 zákon č. 633/1992 Sb. ze dne 16. prosince 1992, kterým se mění a doplňuje 

zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb. 

 zákon č. 198/1993 Sb. ze dne 9. července 1993, o protiprávnosti komunistického 

režimu a o odporu proti němu 

 zákon č. 262/2011 Sb. ze dne 20. července 2011, o účastnících odboje a odporu 

proti komunismu 

 

Soudní rozhodnutí 

 

 rozsudek Nejvyššího soudu – vojenského kolegia v Praze ze dne 31. července 

1953, sp. zn. Tv - 4/53 



97 

 

 rozsudek Nejvyššího soudu v Praze ze dne 21. září 1956, sp. zn. Tv 10/56 

 rehabilitační rozhodnutí Vyššího vojenského soudu v Příbrami ze dne 13. února 

1990, sp. zn. Nt 476/90 
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Resumé 

 

Political Trials in the 50’s - Karel Vaš 

 

The main intention behind this master thesis was to provide a general overview over the 

historical phenomenon of political trails that took place in the era of early years of 

communist regime in Czechoslovakia and to put together a life story of the communist 

prosecutor and the judge Karel Vaš within this grim mosaic. The thesis encompasses the 

broader historical background and regional frame, the development of related legislation 

and the apparatus of the state and the communist party involved in political trials. There 

is also great concern in types and directions of judicial and other persecution, the theme 

of the rehabilitation of victims and the prosecution of persons involved in making these 

trials. 

 

The thesis consists of five chapters. The first chapter gives a brief description of the 

situation in Czechoslovakia after the Second World War. It covers the most important 

events that led to communists taking over the absolute power in the state and carrying 

out political trials in the 50’s as means for the stabilization of the society. 

 

The second chapter is dedicated directly to political trials themselves. This chapter is 

divided into four subchapters.  The first subchapter is about the context, the definition 

of the term and historical origin of the political trials and show trials in Soviet Union in 

1930’s. The second subchapter is devoted to the analysis of related legislation. The third 

subchapter analyzes particular types of political trials depending on victims and reasons 

for their unlawful prosecution. The fourth subchapter deals with rehabilitation attempts 

of the communist regime before the era of Normalization. 

 

The third chapter aims at the institutional basis and the mechanism of political trials. 

The chapter is compartmentalized into five subchapters. The first is mapping bodies of 

the communist party of Czechoslovakia that were involved in the preparation phase of 

trials. The second subchapter pursues the role of the State Security which served as a 

secret political police and an intelligence agency and was active in the investigative 
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phase. The third subchapter is devoted to defense counterintelligence agency that had 

similar position as the State Security regarding political trials against members of the 

Czechoslovak army. The fourth subchapter examines the influence of Soviet consultants 

and the fifth deals with judicial authorities, courts and prosecutors, involved in the final 

phase of realizing the political trial itself. 

 

The fourth chapter looks into the historical resonance of political trials of the 1950’s up 

to the present day and age. It is divided into two subchapters. The first is concerned 

with the side of victims of trails and their rehabilitation after the fall of the communist 

regime. The second subchapter provides a disturbing view on the lack of criminal 

prosecution of former judges and prosecutors that were behind political trials. 

 

The fifth and final chapter is dedicated to the life story of Karel Vaš who acquired his 

infamous reputation as the military prosecutor and the judge in the late 40’s and early 

50’s. It is split into three subchapters. The first subchapter covers the youth and 

adolescence of Karel Vaš – most notably him joining the communist party while still 

attending highschool, graduating from law school, his involvement in pre-war 

communist politics and his role in the Second World War. The second and the most 

extensive subchapter revolves around the professional life of Karel Vaš as the 

prosecutor, the judge and the government official after communists seized the absolute 

power in the country in February 1948. It also contains details concerning his 

persecution by the regime and political criminal trial against him. Because of the 

comprehensive content the second subchapter is further divided into seven parts. The 

third and the last subchapter summarizes up the life of Karel Vaš after the fall of 

communist regime till the day of his death. There is an intense overview of criminal 

proceedings against Vaš as he was charged in the late 1990’s with the judicial murder of 

general Heliodor Píka. In the early 2000’s all charges against Karel Vaš were dropped 

on grounds of applying limitation period for criminal prosecution and he remained 

living free until the rest of his days. 
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