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Vážení členové  

Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., 

rádi bychom Vás informovali, že v následujících dnech vychází osmý svazek Encyklopedie českých 

právních dějin. Svazky 8. a 9. Encyklopedie českých právních dějin se od ostatních dílů podstatně liší, 

a to v několika směrech. Především tematicky. Za pomocí velké skupiny autorů se podařilo vytvořit 

téměř kompletní soubor všech významných politických procesů od nejstarších dob až do současnosti. 

Tyto dva svazky, na rozdíl od ostatních, se tedy věnují aplikaci práva, a to v oblasti politicko-

trestněprávní. Procesy tak odrážejí nejen charakter trest-

ního práva dané doby, ale zejména mocensko-politickou 

strukturu tehdejší společnosti, a v neposlední řadě mo-

rální profil čelných představitelů tehdejšího politického 

režimu. Tento soubor, tvořící 232 hesel, má další specifi-

kum, a to v řazení hesel. Vzhledem k charakteru hesel a 

snaze o co nejlepší přístupnost, redaktoři upustili od abe-

cedního uspořádání, ale přikročili k chronologickému 

řazení. To také umožňuje procesy rozdělit do několika 

skupin. 

V první části se jedná o skupinu politických procesů z 

období feudální společnosti, z nichž rozhodující jsou pro-

cesy s husitskými představiteli (Jan Hus a Jeroným Praž-

ský), procesy inkviziční, procesy s účastníky stavovského 

povstání a selských bouří. Další skupinu tvoří procesy z 

období habsburské monarchie po roce 1848.  Autoři se 

zaměřili pochopitelně zejména na politické procesy s 

představiteli českého politického života (Karel Havlíček 

Borovský, Karel Sabina, představitelé Omladiny) a samo-

zřejmě s představiteli domácího odboje za první světové 
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války (Karel Kramář a Alois Rašín). 

Jádro procesů z období první Československé republiky tvoří ty, které byly konány na základě zákona 

na ochranu republiky. Shromáždit procesy z období Protektorátu Čechy a Morava, případně Sloven-

ské republiky, byl dost značný problém. Jednak z důvodu těžké dostupnosti archivních materiálů (roz-

sudků a protokolů z jednání), jednak vzhledem k formě těchto procesů, které neprobíhaly klasickým 

způsobem, ale jednalo se z části o stanné soudy, kde „řízení“ mělo spíše jen formulářový charakter. 

Přesto se autorům podařilo vytvořit soubor těch nejznámější procesů (Alois Eliáš, Otakar Klapka, Ju-

lius Fučík, Vladislav Vančura, Karel Hašler a další). Na protektorátní procesy logicky navazují procesy 

retribuční, které jsou uvozeny teoretickým heslem, charakterizujícím tato soudní řízení a částečně je 

sumarizujícím. Soubor retribučních procesů je téměř vyčerpávající, obsahuje procesy se všemi vý-

znamnými kolaboranty a protektorátními zločinci, i zločinci klerofašistického režimu Slovenského 

štátu. Krátké období poválečného Československa vyústilo v mocenský nástup komunistické strany a 

s tím spojené zneužívání politické moci. Dostáváme se tak do období socialistického Československa, 

které můžeme rozdělit (z hlediska politických procesů) do dvou etap. První etapou jsou neblahá pa-

desátá léta znamenající likvidaci všech demokratických právních zásad a morálních principů. Autoři 

shromáždili v zásadě všechny významné politické procesy té doby (zejména Rudolf Slánský, Milada 

Horáková, Vladimír Clementis atd.), ale stranou nezůstaly ani procesy například s představiteli církví a 

sportovních organizací. Druhá etapa politických procesů v období socialismu nastala v době normali-

zace, tedy v sedmdesátých a osmdesátých letech. I zde autoři našli řadu zajímavých materiálů k re-

konstrukci politických procesů s odpůrci tehdejšího režimu a bojovníky za lidská práva soustředěných 

zejména kolem Charty 77 (Václav Havel, Petr Uhl, Rudolf Battěk a další). 

Konečně je zde poslední soubor hesel z období politických procesů po roce 1989. Zde najdeme nejen 

procesy s čelnými komunistickými představiteli, kteří zneužili své mocenské postavení, ale i procesy s 

extrémisty (Dělnická strana). Závěr celého souboru politických procesů tvoří tři hesla, která svým 

charakterem poněkud vybočují z celkového profilu předchozích hesel, a to procesy restituční, procesy 

před církevními soudy a velký soubor tvořící jedno heslo procesů s nejnebezpečnějšími českými vra-

hy. 

Redaktoři se snažili zajistit čtenářům co nejpodrobnější, nejvěrohodnější a nejplastičtější pohled ne-

jen na samotné procesy, ale i na osoby souzené. Proto zcela záměrně došlo k tomu, že i některé oso-

by mající společný proces jsou zpracovány samostatně (Horáková-Peška, Slánský-Clementis-Šling-

Reicin atd.). I když se jednalo o společné soudní řízení, každá z těchto osob měla svůj samostatný 

tragický osud. U řady těchto hesel není uveden seznam literatury, protože byly většinou zpracovává-

ny na základě pouze archivních materiálů. Rovněž k heslům nebyla záměrně přiřazována související 

hesla. 

Na soubor politických procesů navazuje druhý, již méně rozsáhlý a navíc výběrový soubor Případů 

(celkem 43 hesel). Sem byly začleněny případy mající většinou trestně-politický charakter, ale jejich 

pachatelé neskončili před soudem. Rovněž i tato hesla jsou řazena chronologicky a jsou tak vyjmuta z 

abecedního zařazení, a proto jsou vzhledem ke svému charakteru přiřazena hned za Procesy. Konec 

9. svazku tvoří zbývajících 57 hesel, začínajících písmenem P, která jsou již opět řazena abecedně. 

Editoři 
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SEZNAM AUTORŮ OSMÉHO SVAZKU  

ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH PRÁVNÍCH DĚJIN 

 

prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc. 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra právních dějin 

 

PhDr. Tomáš Jiří Bahounek OP 

Brněnské biskupství; Řád bratří kazatelů sv. Dominika 

 

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc. 

Metropolitní univerzita v Praze, Katedra právních disciplín a veřejné správy 

 

JUDr. Ivana Bláhová, Ph.D. 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Ústav právních dějin 

 

Bc. Anna Blatecká 

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra historie 

 

Tereza Blažková 

 

Mgr. Tomáš Bursík 

Archiv bezpečnostních složek 

 

PhDr. Vladimír Černý, Ph.D. 

 

Bc. Vojtěch Češík 

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra historie 

 

Bc. et Bc. Dvořák Marek 

 

Mgr. Radek Galaš 

Muzeum Policie ČR 

 

prof. PhDr. František Hanzlík, CSc. 

Univerzita obrany, Fakulta vojenského leadershipu, Katedra vojenského umění 

 

PhDr. Viera Hlavová 

Historička 

 

prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc. 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra právních dějin; 

UK v Praze, Katolická teologická fakulta, Katedra pastorálních oborů a právních věd 
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Mgr. Michal Chorvát 

Masarykova univerzita, Brno, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva 

 

Mgr. Zuzana Illýová 

Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta,  

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky 

 

JUDr. Eva Janečková 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 

Mgr. Martin Jindra 

Ústav pro studium totalitních režimů; 

Ústřední archiv a muzeum Církve československé husitské 

 

prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. 

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra divadelní vědy 

 

JUDr. Jan Kazda 

Masarykova univerzita, Brno, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva 

 

JUDr. David Kolumber 

Okresní soud ve Zlíně 

 

Mgr. Lukáš Kopecký 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Katedra historie 

 

PhDr. Antonín Kostlán, CSc. 

Akademie věd ČR, Ústav pro soudobé dějiny, Kabinet dějin vědy 

 

Mgr. Luděk Krčmář 

Západočeské muzeum v Plzni, Oddělení novějších dějin 

 

PhDr. Pavel Kreisinger, Ph.D. 

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra historie; 

Ústav pro studium totalitních režimů 

 

JUDr. Alexandra Letková, Ph.D. 

Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta,  

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky 

 

PhDr. Miloslav Macela 

 

JUDr. Michal Malatinský, Ph.D. 

Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta,  

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky 
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prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. 

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra historie 

 

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 

Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd 

 

Mgr. Jaroslav Nečas 

Univerzita Pardubice, Filosofická fakulta, Ústav historických věd 

 

JUDr. Daniela Němečková 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra právních dějin 

 

Mgr. Lubomír Novotný 

Vědecká knihovna v Olomouci, Oddělení historických fondů 

 

PhDr. Ivo Pejčoch, Ph.D. 

Vojenský historický ústav, Praha 

 

Mgr. Magdalena Petrů 

Masarykova univerzita, Brno, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva 

 

PhDr. Jiří Plachý, Ph.D. 

Vojenský historický ústav 

 

Mgr. Ondrej Podolec, PhD. 

Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta,  

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky 

 

PhDr. Marek Poloncarz 

Státní oblastní archiv v Litoměřicích 

 

Mgr. Hana Pospíšilová 

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra historie 

 

Mgr. Martina Pospíšilová 

Masarykova univerzita, Brně, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva 

 

PhDr. Mgr. Jakub Razim, Ph.D. 
Masarykova univerzita, Brno, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva 

 

PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Katedra historie 

 

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav archivnictví a PVH 
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prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., dr. h. c. 

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin 

 

Petr Sedláček (* 1995) 

 

doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. 
Masarykova univerzita, Brno, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva 

 

doc. PhDr. Jaromír Slušný, CSc. 

Publicista 

 

JUDr. Marek Starý, Ph.D. 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra právních dějin 

 

Mgr. Veronika Steinová 

Okresní soud Znojmo 

 

doc. PhDr.  František Stellner, Ph.D. 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra managementu 

 

Mgr. Vítězslav Suchomel 

Masarykova univerzita, Brno, Filozofická fakulta, Historický ústav 

 

Mgr. Jan Škvrňák 

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Historický ústav 

 

Ing. Karel Schling  

 

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. 

Akademie věd, Filosofický ústav, Centrum medievistických studií 

 

JUDr. Ján Štefanica, Ph.D. 

Katolická univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra politológie 

 

Mgr. Hana Šústková, Ph.D. 

Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny 

 

doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. 
Masarykova Univerzita, Brno, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva 

 

Mag. iur. Viktor Vaculčík, LL.M. (Cardiff) 

 

Mgr. Vojtěch Vlček 

Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra historie 

Stanislava Vodičková, DiS. 

Ústav pro studium totalitních režimů, Oddělení výzkumu 1938-1945, Praha 
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prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. 

Masarykova univerzita, Brno, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva 

 

Mgr. Milan Vyhlídal, Ph.D. 

Univerzita obrany, Fakulta vojenského leadershipu, Katedra vojenského umění 

 

BcA. Radek Žitný, DiS. 

Soukromý badatel  
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CENY JEDNOHO SVAZKU JSOU STANOVENY TAKTO: 

 

Prodejní cena - 1 490,- Kč vč. DPH (pro veřejnost) 

Zvýhodněná cena při objednávce celého kompletu - 1 190,- Kč vč. DPH (pro veřejnost) 

Zvýhodněná cena pro autory, kteří v daném svazku nemají příspěvek - 990,- Kč vč. DPH  

Režijní cena autorského výtisku - 750,- Kč vč. DPH 

 
Autoři obdrží zdarma separáty svých článků v daném díle nebo za zvýhodněnou cenu 750,- Kč vč. 
DPH obdrží autorský výtisk daného dílu. 
 

Tištěnou verzi za zvýhodněnou cenu nebo separáty objednávejte na emailu:  

redakce@keypublishing.cz  

 

 

 
Podrobnosti dále viz http://www.encyklopedie-pravni-dejiny.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z. s., která je zapsána ve 
spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047. 
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Bulletin vychází minimálně čtyřikrát ročně.  
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