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Seznam pouţitých zkratek
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-
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SD

-

Der Sicherheitsdienst der Reichsführers SS
Bezpečnostní sluţba říšského vůdce SS

SdP

-

Sudetendeutsche partei
Sudetoněmecká strana

SS

-

Stutzschtaffeln
Ochranné oddíly NSDAP

SSSR

-

Svaz sovětských socialistických republik

Zb.n.SNR

-
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Úvod
Tématem této rigorózní práce jsou Osudy vybraných osob odsouzených k trestu smrti
Mimořádným lidovým soudem v Klatovech v retribučních letech 1945 – 1947. Toto téma jsem
si vybrala jednak z osobního zájmu, problematice retribučního soudnictví jsem se v obecnější
rovině věnovala jiţ ve své diplomové práci, tak z důvodu, ţe se stále jedná o poměrně
diskutované téma vzhledem k neustále znovu a znovu otevíranému „problému“ Benešových
dekretů, a v neposlední řadě také na základě vlastní rodinné historie, neboť v letech 1945 1947 zastával funkci náměstka klatovského mimořádného lidového soudu také můj
pradědeček, soudce krajského soudu, JUDr. Jindřich Behenský.
Období bezprostředně předcházející 2. světové válce, jakoţ i její samotný průběh,
ukázal světu dosud netušený rozměr krutosti. Mezinárodní právo, stejně jako vnitrostátní
právní řády jednotlivých evropských států, nepočítaly s tak zásadním a masivním útokem na
základní společenské a lidské hodnoty. Reakce na tuto „nestandardní“ situaci pak na sebe
nenechala dlouho čekat a byla ve svém důsledku stejně nestandardní jako akce, která ji
vyvolala.
V rámci Československa pak můţeme jako o nestandardní reakci hovořit právě
o zmiňovaném retribučním soudnictví, které je v našich dějinách stále tématem poněkud
kontroverzním, a to jak vzhledem ke způsobu činnosti retribučních soudů (mimořádných
lidových soudů a Národního soudu), tak vzhledem k principu retroaktivity dekretů prezidenta
republiky, které (myšleno zejména retribuční) ač byly vyhlášeny aţ v roce 1945, postihovaly
jednání jiţ z období pomnichovského diktátu. Takto široce pojatá zpětná působnost právního
předpisu není v historii příliš častá a je tomu tak dobře, neboť je potřeba zachovávat právní
jistotu člověka a občana v to, ţe nemůţe být trestán za jednání, které v době, kdy k němu
dochází, příslušné normy jako trestné neoznačují. Na druhou stranu je však nutné přihlíţet
v souvislosti s hodnocením retribučních dekretů k závaţnosti zločinů osob, na něţ se osobní
působnost těchto dekretů vztahovala; jednalo se často o tak závaţné zločiny udavačů,
konfidentů, členů nacistických organizací, ţe bylo třeba je trestat i přesto, ţe v době jejich
páchání je za trestné ţádný zákon nepovaţoval. Je třeba vzít také v potaz, ţe ţádný zákon
České nebo Československé republiky, který by jednání ve sluţbách okupantů za trestné
povaţoval,

ani

nemohl

existovat,

neboť

neexistovalo

samostatné

Česko

ani

Československo; v zájmu ochrany státnosti a občanů Československa však bylo potřeba bez
ohledu na chybějící právní podklad tyto zločiny potrestat.
Z výše uvedeného, jakoţ i z průběţné medializace Benešových dekretů a samotné
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retribuce, je patrné, ţe československé retribuční soudnictví je se svým průběhem
i v současnosti povaţováno za jeden ze sporných bodů naší historie a je opředeno mnoha
otázkami, které zůstaly dosud nezodpovězeny a které s ohledem na neúprosný běh doby
pravděpodobně také jiţ nikdy zodpovězeny nebudou.
Tato rigorózní práce, která volbou tématu volně navazuje na diplomovou práci
Mimořádné lidové soudy v ČSR v letech 1945 -1948, si oproti práci diplomové neklade za cíl
na tyto otázky nalézt uspokojivé odpovědi - dokonce se dnes domnívám, ţe to s tak velkým
časovým odstupem není ani moţné. Cílem této práce je co moţná nejautentičtěji čtenáři
přiblíţit konkrétní příběhy z doby retribuce, a to tak, jak byly zachyceny převáţně v dobových
archivních pramenech.
Rigorózní práce je členěna do úvodu, čtyř kapitol a závěru. Vzhledem k tomu, ţe
vznik mimořádných lidových soudů navazoval bezprostředně na konec druhé světové války,
je obsahem prvé kapitoly zmapování situace v poválečném Československu, zejména pak
celkové nálady ve společnosti.
Ve druhé kapitole se jiţ věnuji dekretům prezidenta republiky, nejprve historickým
aspektům jejich vzniku, tedy zejména činnosti exilové vlády v Londýně, a následně jiţ přímo
retribučním dekretům, jejich platnosti a účinnosti a také opakovanému prodluţování této
účinnosti.
Třetí kapitola je věnována retribučnímu soudnictví na území celého Česka, kdy je
uváděn postupný vznik jednotlivých mimořádných lidových soudů, zahájení jejich činnosti
a způsob rozhodování. Dále se zde také zmiňuji o Národním soudu, rozdílům mezi působností
mimořádných lidových soudů a Národního soudu a také tomu, jaké osoby byly před tímto
soudem souzeny. Obsahem této kapitoly je i závěrečná statistika osob odsouzených v průběhu
výkonu retribučního soudnictví, resp. v jeho první vlně. Druhá část této kapitoly se zabývá
obnovením účinnosti retribučního dekretu po „Vítězném“ únoru, kdy se chopila moci
komunistická strana a v rámci svého politického boje se pokusila zlikvidovat vše, co jen
trochu připomínalo ne příliš přátelský či nadšený postoj k vítězství pracujícího lidu. V této
části se zaměřuji zejména na důvody, proč komunisté tolik stáli o obnovení retribučního
dekretu a jaké praktiky nastolili při jeho uplatňování.
Čtvrtá kapitola, z celé práce nejobsáhlejší a z hlediska pouţitých archivních pramenů
také nejcennější, se zaměřuje na jeden z mimořádných lidových soudů – soud klatovský;
v úvodu kapitoly se zmiňuji o personálním obsazení tohoto soudu, o zahájení a konečném
vyhodnocení jeho činnosti, jakoţ i jeho působení v rámci druhé retribuční vlny. Ve druhé
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části kapitoly se pak podrobně věnuji osudu třinácti osob odsouzených tímto retribučním
soudem k trestu smrti provazem, a to v rozmezí let 1945 – 1947.
Závěr práce je věnován celkovému shrnutí a zhodnocení proběhlé retribuce včetně
konkrétních v práci uvedených soudních případů, a to jak z pohledu odborné literatury, tak
z mého vlastního pohledu jakoţto autora práce.
Jak v prvé, tak druhé kapitole čerpám informace zejména z knih Mečislava Boráka,
Spravedlnost podle dekretu;

1

Jana Kuklíka, Mýty a realita tzv. „Benešových dekretů“

2

a příspěvku Jana Kuklíka Dekrety prezidenta republiky – výraz kontinuity československého
právního řádu nebo jeho revoluční změny? (sborník Vývoj práva v Československu v letech
1945-1989).3 Ve třetí kapitole se opírám krom výše uvedených autorů také o knihu Karla
Kaplana, Dva retribuční procesy. Komentované dokumenty (1946 - 1947); 4 dále pak o knihu
Prokopa Drtiny, Na soudu národa. Tři projevy ministra Dr. Prokopa Drtiny o činnosti
mimořádných lidových soudů a Národního soudu;
archivu Praha – Chodovec
Komunistické

strany

6

5

a také o archivní prameny Národního

a vybrané novinové články dobového periodika Pravda (deník

Československa).

V poslední

kapitole

vycházím

především

z dochovaných archivních pramenů Státního oblastního archivu Plzeň, fondu Mimořádného
lidového soudu Klatovy; dále z jiţ zmiňovaného periodika Pravda a rovněţ z knihy Klatovské
oprátky autora Václava Jiříka.7

1

BORÁK, Mečislav. Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud
v Ostravě (1945-1948). 1. vydání. Ostrava: Tilia, 1998.
2
KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. „Benešových dekretů“. Dekrety prezidenta republiky 1940-1945. Vydání
neuvedeno. Praha: Linde, 2002.
3
KUKLÍK, Jan. Dekrety prezidenta republiky – výraz kontinuity československého právního řádu nebo jeho
revoluční změny? In MALÝ, Karel, SOUKUP, Ladislav (ed). Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989.
Praha: Karolinum, 2004.
4
KAPLAN, Karel. Dva retribuční procesy. Komentované dokumenty (1946 - 1947). 2. vydání. Praha:
nakladatelství R, 1992.
5
DRTINA, Prokop. Na soudu národa. Tři projevy ministra Dr. Prokopa Drtiny o činnosti mimořádných
lidových soudů a Národního soudu. Praha: nakladatelství Ministerstva spravedlnosti, 1947.
6
Národní archiv Praha – Chodovec, Fond MZV – výstřiţkový archiv Praha, díl II., období 1945 – 1951.
7
JIŘÍK, Václav. Klatovské oprátky. 1. vydání. Plzeň: Fraus, 2004.
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1 Situace v poválečném Československu
Nacistické Německo se v průběhu druhé světové války dopustilo takových zvěrstev, ţe
po

jeho

poráţce

byla

ve

všech

zemích,

jeţ

se

staly

objektem

okupace

a agrese Německa, přijata opatření určená k potrestání válečných zločinců, jejich pomahačů
a přisluhovačů tak, aby nemohli uniknout spravedlnosti.
Nejednalo se však o spontánní poválečnou reakci, o metodách potrestání válečných
zločinců bylo diskutováno jiţ v průběhu druhé světové války jednak na politické úrovni mezi
představiteli spojenců, tak na úrovni národních společenství, která se stala obětí německé
agrese, tak na úrovni domácího odboje. Koncepce potrestání provinilců byla postavena na
principu pouţití stávajících právních norem upravených dle potřeby nebo dle nově
vytvořených právních norem tak, aby došlo k odplatě, vrácení spáchaného zla. Z tohoto
rovněţ vychází pojem retribuce, neboť retributio znamená vrácení nebo odplatu; dle české
právnické terminologie je pojem retribuce přímo chápán jako stíhání zločinů, kterých
se dopustili nacisté a jejich pomahači na československém lidu.8 V poválečném období byly
uplatněny retribuční koncepce jak v uţším slova smyslu, tzn. potrestání soudní cestou, tak
v širším slova smyslu, jeţ znamenalo vysídlení „nepřátel“ z jejich původních sídlišť
za hranice států, které se po druhé světové válce staly opět unitárními státy bez cizí nadvlády.
Z výše popsaného je zřejmé, ţe často docházelo k prolínání dvou skutečností;
potrestání skutečných válečných zločinců, zejména představitelů okupační německé moci
a potrestání jejich pomahačů, kolaborantů a zrádců v domácím obyvatelstvu. Tato „očista
vlastních řad“ byla často provázena dalšími represemi mimosoudní povahy, které byly
v důsledku rozjitřené poválečné doby legalizovány.
Na mezinárodní úrovni došlo k diskusi o moţném poválečném vývoji Československa
jiţ v roce 1942 s tím, ţe jiţ od počátku bylo zřejmé, ţe postup vůči neslovanskému
obyvatelstvu, okupantům, zrádcům a kolaborantům v obnovené republice bude velice razantní
a nekompromisní. Jasnějších obrysů dostával tento plán v průběhu roku 1944, kdy jiţ došlo
k přípravě retribučních dekretů, které budou rozebrány v samostatné kapitole.
V souvislosti se změnami, které přinesla druhá světová válka, došlo také ke změnám
v právním řádu, který navazoval na meziválečný právní řád v duchu demokracie
a respektování základních lidských práv a svobod s tím rozdílem, ţe nesl označení „lidová
demokracie“. Právě tento přívlastek měl zdůraznit odlišení od předválečného demokratického
právního řádu právě svou lidovostí. Válečné důsledky a jejich likvidace přinesly v poválečné
8
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době změny i do hospodářské oblasti ţivota. Došlo k zásahům do vlastnického práva, kdy byl
osobám s národností německou, maďarskou a českou, pokud se dopustily kolaborace,
konfiskován majetek. Část německé a maďarské menšiny byla dále vysídlena bez náhrady;
v republice probíhaly intenzivní snahy o to učinit z Československa republiku národnostně
homogenní.
V poválečném období začal v republice silně narůstat vliv komunistů, a to jak vnitřní
tak vnější, coţ vedlo k postupnému prolamování základů demokratického státu a k zásadním
změnám v našem poválečném vývoji. Tyto změny byly završeny událostmi roku 1948, kdy
však popis dalšího vývoje jiţ tematicky nespadá do této rigorózní práce.
V následující kapitole bude podrobně popsán vznik a historický vývoj Benešových
dekretů; zejména těch, které se staly podkladem pro retribuční soudnictví probíhající na
našem území v letech 1945 - 1948.
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2 Benešovy dekrety
Benešovy dekrety, jako dekrety prezidenta republiky jsou normativní akty vydávané
prezidentem republiky za součinnosti s československou vládou v letech 1940 - 1945.9
Nejedná se tedy v ţádném případě o právní akty, které by byly vydávány pouze po skončení
druhé světové války, a to i přes to, ţe jsou takto často prezentovány v médiích. Proto, aby
bylo moţno situaci Benešových dekretů a jejich vydávání v plném rozsahu pochopit, je třeba
věnovat se historickým aspektům celé tehdejší mezinárodní a politické situace, která se
v konečném důsledku podílela na vzniku těchto normativních aktů.

2.1 Historické aspekty vzniku Benešových dekretů
Historická situace, která nastala po 15. březnu 1939, nemá v historii mnoho
obdobných příkladů, neboť tato situace vznikla sice na základě „právníc h“ aktů
mezinárodních práva, avšak odporovala základním právům a zásadám spravedlnosti. Jen
těţko lze Mnichovskou smlouvu povaţovat za akt mezinárodního práva, kdyţ bylo
rozhodnuto o okleštění unitárního státu bez moţnosti, aby se tento oklešťovaný stát k tomuto
sám vyjádřil. Protektorát Čechy a Morava měl sice formální autonomii, ale opět není moţno
konstatovat, ţe by protektorát jako forma státního zřízení vznikl po právu. Stav, který
v Československu nastal, odporoval i základním československým ústavním normám, proto
také bývá definován jako stav ústavní nouze, který ovšem nastal bez zavinění Československa
a který ani ústava z roku 1920 nepředpokládala. Vznik Protektorátu Čechy a Morava i přes
velkou snahu Německa Velká Británie, Francie, USA ani SSSR neuznalo, proti tomuto
postupu byly vzneseny řady formálních protestů. Čeští politici, kteří odešli do emigrace,
formulovali stanovisko, ţe československý stát právně nikdy nezanikl, a to i přes události
z 14. – 16. března 1939. Na základě tohoto stanoviska byl sepsán protest proti německému
postupu, který Edvard Beneš adresoval představitelům USA, Velké Británie, Francie a SSSR,
přičemţ zvláštní protest směřoval i generálnímu tajemníkovi Společnosti národů v Ţenevě. 10
Rozpad Československa netoleroval ani domácí odboj v protektorátu ani exilové
hnutí. Všechny tyto odbojové sloţky se shodovaly na tom, ţe po válce musí být
Československo obnoveno, a to v hranicích, které odpovídaly stavu před Mnichovskou
dohodou. Názory se ovšem lišily v tom, jaké má být státoprávní zřízení a vnitropolitická
podoba obnovené republiky. Tato rozdílnost názorů se projevila i při potíţích s prosazením
9
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11

politického a ideového základu exilového hnutí za obnovu Československa nazývaného jako
tzv. Teorie právní a politické kontinuity Československé republiky formulovaná Edvardem
Benešem.11 Beneš ve svém projevu v roce 1939 v Pilsen Parku v Chicagu prohlásil. „Nejsme
Mnichovskou dohodou vázáni jednak proto, že ústavně nikdy přijata nebyla, jednak proto, že
byla nacistickým diktátorským Německem násilně a svévolně zrušena provedením tak zvaného
protektorátu. Pro nás tudíž dnes vzhledem k Německu neexistuje. Půjdeme do boje za svobodu
své staré vlasti a za vydobytí staré Československé republiky. Neuznáme ani právně, ani
politicky žádném fait acompli. Neuznáme žádného obsazení, a proto náš stát legálně pro nás
existuje dál. Nepřijmeme ani vídeňskou arbitrážní dohodu o Slovensku a Podkarpatské Rusi,
kterou Maďarsko svévolně a násilně porušilo. Jdeme světem dál hrdě a pevně, jako občané
Československé republiky.“12
Tato koncepce právní kontinuity však nebyla přijata automaticky, ale bylo ji nutno
prosadit nejen v prostředí londýnského exilu a na poli domácího odboje, ale také na
mezinárodně politické úrovni, kdy veškeré snahy směřovaly k tomu, aby byly vytvořeny
státní orgány Československé republiky, které by byly respektovány ze strany velmocí.
Prvním úspěchem bylo vytvoření Československého národního výboru v Paříţi, který měl za
úkol reprezentovat Československo v zahraničí a řídit vojenské jednotky ve Francii. Tento
výbor dosáhl mezinárodního uznání ze strany Francie (listopad 1939), Velké Británie
(prosinec 1939) a dále britských dominií (jaro 1940). Politické snahy však směřovaly k tomu,
aby byl Československý národní výbor přeměněn v exilovou vládu se všemi právními
dopady, coţ se však zpočátku nesetkávalo s pochopením Francie a Velké Británie. Změna
nastala aţ poté, co Německo porazilo v červnu 1940 Francii vojensky, a Edvard Beneš spojil
jednání o evakuaci československých vojáků z Francie s poţadavkem uznání československé
exilové reprezentace. K uznání československého prozatímního státního zřízení došlo dne
21. července 1940 formou výměny dopisů mezi Edvardem Benešem a lordem Halifaxem,
ministrem zahraničí Velké Británie. Výsledky těchto jednání komentoval Edvard Beneš na
prvním zasedání exilové vlády 23. července 1940, kdy jeho komentář byl přinejmenším
rozpačitý, neboť postoj Velké Británie nebyl dle jeho očekávání – britská vláda sice uznala
československé prozatímní státní zřízení, avšak odmítla se jakkoli zavázat v otázce budoucích
československých hranic a dále nesouhlasila s Teorií politické a právní kontinuity, coţ mělo
11

Hlavním cílem, ke kterému Benešova Teorie právní a politické kontinuity směřovala, byla obnova
předmnichovských hranic československého státu a návrat k předmnichovskému právnímu řádu a Ústavě z roku
1920.
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za následek, ţe exilová vláda neměla plnou pravomoc nad těmi československými občany
v zahraničí, kteří se pod její pravomoc dobrovolně nepodřídili. Z výše uvedeného je zřejmé,
ţe prozatímní vláda měla „niţší“ postavení neţ ostatní exilové vlády, coţ se projevilo i tak, ţe
Velká Británie k československé prozatímní vládě nejmenovala svého mimořádného
a zplnomocněného vyslance, ale pouze diplomatického zástupce. 13
K průlomu ve věci plného uznání exilové vlády došlo aţ v roce 1941, kdy po napadení
Sovětského svazu nacistickým Německem bylo Edvardu Benešovi ze strany Sovětského
svazu nabídnuto uzavření mezinárodní smlouvy o společném postupu ve válce proti
Německu. Podpisem této smlouvy Sovětský svaz garantoval své plné uznání československé
exilové vlády v čele s Edvardem Benešem jako legitimním prezidentem a moţnost vzniku
československých vojenských jednotek na svém území. Po plném uznání československé
exilové vlády ze strany SSSR začaly právní legitimitu československé vlády postupně uznávat
i další státy; proces uznání byl završen v posledních měsících války, kdy tuto vládu uznaly jak
neutrální státy, tak spojenci Německa. 14
Proces uznání prozatímního státního zřízení Československa byl úzce spojen
s procesem vydávání dekretů prezidenta republiky. Dekrety se staly základními právními
normami v období let 1940 – 1945, kdy exilová vláda sídlila v Londýně, a jako jediné mohly
být vzhledem k ústavním aspektům a exilovým podmínkám přijímány ve stavu tzv. „právní
nouze“, tedy ve stavu, který nebyl, a ani nemohl být Ústavou z roku 1920 předvídán, a který
byl způsoben zásahem zvenčí. O podobě exilového zákonodárství bylo rozhodnuto v září
1940, kdy byla zákonodárná iniciativa svěřena prezidentu republiky, který ji měl vykonávat
v součinnosti s vládou. V praxi postup vypadal tak, ţe ústavní dekrety a dekrety prezidenta
republiky vydávané k návrhu vlády byly spolupodepisovány předsedou vlády a těmi členy
vlády, kteří byli odpovědní za jejich provedení. Tento způsob vydávání právních norem byl
upraven ústavním dekretem prezidenta republiky z 15. října 1940 č. 2 Úředního věstníku čsl.
„o prozatímním výkonu moci zákonodárné“. Pod označením ústavní dekrety byly vydávány
ty dekrety, které pozměňovaly nebo doplňovaly ustanovení ústavy. Běţné dekrety, které se
nedotýkaly svým obsahem ústavy, se svou vnější podobou nijak nelišily od dekretů ústavních,
jejich rozdělení však odpovídalo rozdělení v rámci právní hierarchie na ústavní zákony
a zákony běţné, coţ potvrdila i důvodová zpráva k výše zmíněnému dekretu. V dekretu
prezidenta republiky bylo dále stanoveno, ţe dekrety mají být vydávány jen v mimořádných
13
14
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případech a mají se v co nejširší míře řídit předválečným právním řádem. Základním
„stavebním kamenem“ pro vydávání dalších dekretů, ať jiţ ústavních či „běţných“, byl tedy
výše zmíněný ústavní dekret prezidenta republiky o prozatímním výkonu moci zákonodárné.
Tento dekret nabyl účinnosti dnem jeho podepsání a ostatní dekrety měly být vydávány pouze
na jeho základě. 15
Převáţná část následně vydávaných prezidentských dekretů v rámci exilové vlády
v Londýně se zaměřila na činnost zahraničního odboje a budování našich vojenských jednotek
v zahraničí.
Veškeré dekrety prezidenta republiky, jakoţ i další právní dokumenty (nařízení vlády,
mezinárodní smlouvy a diplomatické dokumenty) přijímané v rámci exilové vlády, byly
publikovány v Úředním věstníku československém, který začal vycházet jako úřední list
vlády v srpnu 1940 v Londýně.

2.2 Retribuční dekrety
V průběhu války, kdy jiţ bylo zřejmé, ţe nacistické zločiny jsou tak obludné, ţe snad
neznají ve světových dějinách obdoby, sliboval prezident Edvard Beneš ve svých
rozhlasových projevech strašnou odplatu pro nacistické zločince s tím, ţe činí osobně
odpovědného za tyto zločiny Adolfa Hitlera, všechny členy jeho vlády a další osoby bez
výjimky, které jim v těchto zločinech pomáhají, a to kdekoli na území Československé
republiky. Druhá světová válka totiţ nebyla jenom aktem agrese, ale cíleným útokem proti
lidskosti, kdy zahynulo více civilistů neţ vojáků,16 a to v důsledku nacistického teroru.
V rámci mezinárodního práva dosud nebyl „válečný zločin“ jako pojem konkrétně
definován, od roku 1928 jiţ v rámci mezinárodního práva sice existovalo jakési všeobecné
„odsouzení útočné války“ (Briand - Kollegův pakt o všeobecném zřeknutí se války), tento
pojem byl však tak obecný, ţe se nacističtí představitelé ani neobávali, ţe by mohli být za své
skutky postaveni před soud. Aby se neopakovala situace po první světové válce, kdy většina
válečných zločinců unikla potrestání, upozorňovali představitelé okupovaných zemí na
zločiny dějící se na jejich území jiţ v průběhu války (např. Benešova nóta o nacistickém
teroru v okupovaném Československu z roku 1939 adresovaná britské vládě) a poţadovali po
15
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spojencích, aby koordinovali svůj postup při zajištění a potrestání pachatelů těchto zločinů.
První

zásadní

krok

v této

věci

byl

učiněn

v rámci

tzv.

Londýnské

deklarace

(13. ledna 1942), která byla výsledkem mezinárodní konference devíti evropských
spojeneckých států, jejichţ území bylo okupováno nacisty a jejichţ vlády sídlily v Londýně.
Jednalo se o Československo, Polsko, Jugoslávii, Norsko, Řecko, Belgii, Holandsko,
Lucembursko a Francii. Obsahem Londýnské deklarace (nazývané téţ Svatojakubská) byl
poţadavek stíhání a potrestání hitlerovských zločinů. K této deklaraci se postupně připojily
i SSSR, USA a Velká Británie jako mocnosti protifašistické koalice. Na konferenci v Moskvě
konané 19. – 30. října 1943 vznikla následně Deklarace o ukrutnostech formulující zásady
trestního postihu válečných zločinců. Jejím obsahem bylo ujednání, ţe nacisté, kteří se
dopustili válečných zločinů na území okupovaných států, měli být po válce vydáni
k potrestání těm zemím, na jejichţ území se svých zločinů dopustili, okupované země se pro
tyto účely zavázaly sestavit seznamy válečných zločinců. Mezi tyto země patřilo
i Československo. 17
Jiţ před touto konferencí prezident Edvard Beneš ve svém rozhlasovém projevu
vzkazoval národu: „Nezapomeňte nikoho, kdo vám ubližoval, kdo zrazoval; nezapomeňte
jména a adresy žádného gestapáka, žádného gauleitera, žádného landráta, žádného
německého vojáka a úředníka, který se naší okupace zúčastnil, nezapomeňte zejména také na
zrádce z našich německých příslušníků – krátce na nikoho, kdo se prohřešil proti republice.
Osvobozený lid československý bude vše, co se stalo, dobře a spravedlivě zkoumat, uvažovat,
soudit.“18
Z výše uvedeného je zřejmé, ţe prezident Edvard Beneš upozorňoval na válečné
zločiny jak na mezinárodní úrovni, tak se zamýšlel nad otázkami postihu domácích válečných
zločinců, zrádců a kolaborantů. Jeho úvahy o potrestání vycházely z toho, ţe neměly být
činěny ţádné rozdíly mezi Němci a Čechy, proti zrádcům mělo být postupováno podle
stejných pravidel bez ohledu na jejich národnost či příslušnost, rozhodující měla být jejich
činnost v průběhu války či členství v organizacích jako je SdP, SA, SS, Gestapo, případně
sluţba v německé armádě. Soudy, jeţ by byly ustanoveny k rozhodování o vině a trestu těchto
zrádců, měly mít omezenou časovou působnost, a to v rozsahu několika měsíců,
a na jejich činnosti se měli podílet vojáci. Rozsudek tohoto soudu měl být vynesen co
nejrychleji a měl být dostatečně důrazný, bez moţnosti odvolání. Zákon, který by měl
působnost těchto mimořádných soudů upravovat, zamýšlel prezident republiky vydat aţ ke
17
18
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konci poslední fáze války tak, aby došlo ke shodě s mezinárodními a domácími činiteli.
Většina těchto původních myšlenek prezidenta Edvarda Beneše se pak skutečně do
retribučního dekretu promítla. 19
Přípravné práce na tvorbě retribučního předpisu započaly jiţ v listopadu 1942.
O předloze retribučního zákona bylo debatováno velice dlouho, první osnova byla prezidentu
předloţena ministrem spravedlnosti Stránským jiţ v červnu 1943, následně byla několikrát
vracena, projednávána a opět vracena. Hlavní námitky se týkaly tzv. principu retroaktivity,
tedy zpětné platnosti zákona, neboť dekret by postihoval i osoby, které se provinily jiţ před
válkou, v období zvýšeného ohroţení národa. Odpůrci dekretu intenzivně kritizovali
retroaktivitu s tím, ţe je v moderním právu nepřípustná a ţe k postihu těchto osob postačí
zákon na ochranu republiky. Ministr Stránský naopak koncepci retroaktivity obhajoval s tím,
ţe výjimečné situace si vyţadují výjimečná řešení a ţe mimořádné soudy budou
v poválečném dění pouze krátkou etapou, po níţ bude následovat návrat k normálnímu
právnímu ţivotu.

Další námitky ze stran politiků směřovaly zejména proti celkovému

stannému charakteru soudů a nemoţnosti podat proti rozhodnutí soudu opravný prostředek. 20
Další debaty nad koncepcí retribučního dekretu se týkaly toho, zda budou mimořádné
soudy rozhodovat v případech Čechů, Slováků a Němců stejně

21

a zda se účinnost dekretu

bude vztahovat i na tzv. vynucenou spolupráci s nacisty, přičemţ teorie ministra Stránského,
ţe v případě vynucené spolupráce se nejedná o zavinění a tedy nemůţe následovat trest, byla
„trnem v oku“ komunistům, kteří zakotvení tohoto ustanovení povaţovali za snahu ochránit
protektorátní vládu.22
Na vládní úrovni bylo následně shrnuto pět základních zásad, kterými se ministerstvo
spravedlnosti řídilo při přípravě retribučního dekretu:
1. viníci a spoluviníci budou souzeni před mimořádnými lidovými soudy,
2. ustanovení zákona bude mít zpětnou platnost,
19
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3. bude se trestat za činy spáchané v době zvýšeného ohroţení a obsazení republiky,
4. v senátech soudů vedených soudci z povolání budou zasedat soudci z lidu, „kteří
prokázali republice věrnost na frontě domácí nebo na poli válečném“,23
5. řízení soudu bude urychlené, zákon se nebude vztahovat na ty, „kdo ve svém konání byli
jen oběťmi a ne původci nebo ochotnými pomocníky nepřátelské činnosti“.23
Na těchto zásadách byla tedy koncipována nová osnova retribučního dekretu, která se
opět setkávala s politickými rozpaky. Na jedné straně byla kritizována přílišná přísnost, druzí,
zejména komunisté, kritizovali, ţe je trestáno příliš mírně. Rychlý postup sovětských vojsk
(v dubnu 1944 jiţ Sověti dosáhli východní hranice Československa) však vyvolal velký tlak,
aby byl retribuční dekret přijat. Schválení konečného znění retribučního dekretu proběhlo na
vládě dne 6. října 1944, kdy opět zazněly ostré připomínky, a to zejména proti veřejným
popravám a proti délce účinnosti dekretu.24
Od schválení konečného znění retribučního dekretu vládou uplynulo ještě několik
měsíců, neţ Edvard Beneš 1. února 1945 retribuční dekret podepsal. Text dekretu byl pod
číslem 6/ 1945 dne 6. března 1945 publikován v Úředním věstníku československém
v Londýně. 25
Potrestání válečných zločinů se projednávalo i na Jaltské konferenci v únoru 1945
(konference vedoucích představitelů spojeneckých mocností), kde se jiţ řešilo poválečné
uspořádání Evropy. Stejně tak se o něm jednalo na jednání zástupců londýnské exilové vlády
se zástupci Slovenské národní rady a komunistického exilu v Moskvě v březnu 1945,
a to i přesto, ţe základním bodem tohoto setkání měla být příprava návrhu vládního programu
a sloţení nové československé vlády. Československý vládní program byl pod názvem
„Košický“ schválen v Moskvě dne 24. března 1945.26 Komunisté měli na jednání o novém
vládním programu připravený návrh vlastního retribučního dekretu, jehoţ obsahem bylo
zejména přísné potrestání protektorátního prezidenta Emila Háchy a všech členů Beranovy
protektorátní vlády. Naopak neměli být vůbec trestáni příslušníci pracujících vrstev, neboť ti,
dle komunistů, pouze činili tak, aby si zachovali ţivoty a ţivobytí. Jiţ tehdy bylo patrné
ze strany komunistů měření „dvojím metrem“. Mnoho z těchto komunistických návrhů se do
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obsahu Košického vládního programu poté opravdu dostalo.27 Z jednání komunistů bylo jiţ
v této fázi zřejmé, ţe si připravovali půdu pro převzetí moci a pro uvrhnutí Československé
republiky na mnoho desítek let do totalitního reţimu. 28
Přestoţe byl londýnský retribuční dekret na jednání v Moskvě potvrzen jako podklad
celostátní retribuční normy, nestal se jí. Slovenská národní rada trvala na vytvoření vlastní
retribuční normy a to i přes to, ţe to bylo v rozporu s přijatým Košickým vládním programem.
Slovenská retribuční osnova sice lépe odpovídala podmínkám na Slovensku, i tak se ale stala
předmětem kritiky, a to proto, ţe předsedou lidového soudu nemusel být dle tohoto návrhu
soudce z povolání, coţ mohlo vrhnout na tyto soudy pochybnost ze strany mezinárodní
veřejnosti, zda jde o skutečné soudy. I přes výše zmíněnou kritiku si Slovenská národní rada
vydala vlastní retribuční normu, která platila pouze pro Slovensko. Jednalo se o nařízení
Slovenské národní rady č. 33/ 1945 Zb. n SNR. Vzhledem k nastalému rozporu s ujednáním
z Moskvy byl vznesen ze strany ministra Stránského poţadavek, aby se slovenský retribuční
dekret alespoň trochu přizpůsobil tomu londýnskému. Tuto myšlenku podpořil i ministr
zdravotnictví Procházka, který řekl: „Retribuční dekret bude jednou předmětem posudku
historie a ta se bude ptát, jak dalece byl v souladu s vůlí lidu. Stanou-li se na základě dekretu
chyby, bylo by velmi fatální, kdyby se tyto chyby nemohly alespoň omluvit tím, že přiměřená
politická reprezentace osvobozeného lidu stála za dekretem.“ 29
Definitivní verze retribučního dekretu platného pro Čechy byla nakonec přijata vládou
dne 4. června 1945; jednalo se o mírně upravenou verzi londýnského dekretu doplněnou o
osnovu dekretu o Národním soudu. Oba dekrety spolu s prováděcím vládním nařízením byly
vydány 19. června 1945 a vyhlášeny 9. července 1945 pod čísly 16, 17 a 18/ 1945 Sb. 30

2.3 Vývoj a změny retribučních dekretů
2.3.1 Změny v retribučním dekretu č. 16/ 1945 Sb. (č. 6/ 1945 Sb.)
Jak jiţ bylo nastíněno v předcházející kapitole, došlo vydáním retribučního dekretu
č. 16/ 1945 Sb. k určitým změnám v textovém znění původního londýnského retribučního
dekretu vydaného pod č. 6/ 1945 Sb. Největší změny proběhly v těchto paragrafech:
1. § 11 udavačství – tento paragraf byl nově přidán. Zahrnutí tohoto paragrafu do dekretu
27

Pro příklad: poţadavek postavit protektorátního prezidenta a členy jeho vlády před Národní soud – londýnský
retribuční dekret jeho zřízení nepředpokládal; poţadavek zákazu činnosti stran, které se provinily na zájmech
národa – tedy agrární, ţivnostenské a národně demokratické.
28
BORÁK: Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR…, s. 28 - 29.
29
BORÁK: Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR…, s. 30.
30
Tamtéţ, s. 30.
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navrhoval jiţ v Londýně náměstek předsedy vlády Šrámek, situace na domácí půdě jeho
návrh následně potvrdila - udavačství v prostoru Protektorátu Čechy a Morava bylo velice
rozšířeným jevem, který si vyţadoval přísného potrestání.
2. § 13 odst. 2 vyvinění se při plnění sluţebních povinností – odst. 2 jiţ toto vyvinění
neumoţňoval v případě, ţe byly zločiny při plnění sluţebních povinností spáchány
s obzvláštní horlivostí. Tento paragraf se dotýkal zejména úředních horlivců, kteří
v průběhu války vyuţívali prospěchu, který jim přinášela spolupráce s okupanty, a svou
činnost vykonávali obzvláště rádi a horlivě a po válce se chtěli vyvinit právě odkazem na
plnění sluţebních povinností.
3. § 16 odst. 2 moţnost zmírnění trestu pod dolní hranici eventuálně záměna za
mírnější trest „v případě zvláštního zřetele hodných“ – odst. 2 byl oproti původnímu
návrhu podstatně přeformulován; tento paragraf byl velmi důleţitý a v praxi retribučního
soudnictví následně poměrně často vyuţívaný. Bylo moţné jej aplikovat, pakliţe souzená
osoba prokázala svůj úmysl nějakým dalším činem prospět Československé republice,
nebo pokud se svým dalším jednáním zaslouţila o osvobození republiky. Poměr mezi
způsobenou škodou a následným obecným prospěchem však musel být úměrný.
4. preambule – byla z ní odstraněna výhrada změn a doplňků dekretu, které by měly učinit
domácí zákonodárné instituce.
5. členství

v nebezpečných

ozbrojených

organizacích

–

ze

seznamu

těch

nejnebezpečnějších, kde bylo jiţ pouhé členství postihováno vysokými tresty, byly
vypuštěny Gestapo a oddíly SA.
6. počet členů mimořádných lidových soudů – počet členů senátu mimořádného lidového
soudu byl zvýšen ze tří na pět, přičemţ zůstalo zachováno, ţe předsedou senátu lidového
soudu musí být soudcem z povolání a čtyři přísedící budou tzv. soudci z lidu.
7. výkon trestu smrti – pojem kat byl nahrazen pojmem „vykonavatel hrdelních trestů“;
v příslušném ustanovení jiţ bylo vypuštěno znění, jeţ zaručovalo přítomnost lékaře
a kněze při popravách.31
2.3.2 Retribuční dekret č. 17/ 1945 Sb.
Tento dekret se týkal zřízení a činnosti Národního soudu a byl vyhotoven aţ po
jednání v Moskvě na návrh komunistů. Mezi mimořádnými lidovými soudy a Národním
31
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soudem nebylo z hlediska skutkových podstat trestných činů, o kterých měly tyto soudy
rozhodovat, ţádných podstatných rozdílů. Tyto rozdíly spočívaly pouze v osobách, které
mohly být před Národní soud postaveny. Národním soudem mohly být souzeny pouze osoby
české národnosti, pokud zastávaly v politické, hospodářské či správní oblasti Československa
významné postavení a měly tedy být svým vlasteneckým chováním vzorem ostatním
spoluobčanům. Pravomoc tohoto soudu se měla dotýkat hlavně protektorátního prezidenta
Dr. Emila Háchy a všech dalších členů protektorátní vlády, vedoucích pracovníků řady
organizací, institucí a dalších veřejně činných osob.
Národní soud byl soudem trestním a zároveň soudem čestným. Jako soud trestní se
řídil retribučním dekretem č. 16/ 1945 Sb., kdy soudil trestné činy, jejichţ skutkové podstaty
byly uvedeny v tomto retribučním dekretu. Jako soud čestný měl pravomoc, pakliţe shledal
u obviněného, ţe se nechoval v době zvýšeného ohroţení republiky jako věrný občan, jej
zbavit aktivního i pasivního volebního práva, práva svolávat veřejné shromáţdění, práva
organizovat se ve spolcích, práva vydávat tisk a publikovat v něm. Národní soud po dobu své
existence projednal celkem 36 trestních ţalob, pouze ve třech případech působil tento soud
jako soud čestný.32
2.3.3 Uznání dekretů
Dekrety prezidenta republiky vydané v letech 1940 – 1945 byly dodatečně schváleny
a prohlášeny za zákony ústavním zákonem č. 57/ 1946 Sb. ze dne 28. března 1946. Retribuční
dekret byl však schválen a prohlášen za zákon ještě dříve, a to zákonem č. 22/ 1946 ze dne
24. ledna 1946. Takto schválený dekret byl jiţ jako zákon znovu otištěn, a to včetně nových
úprav, které si vyţádal běh doby. Jednalo se zejména o:
1. § 26 – dle znění tohoto paragrafu měl veřejný ţalobce pro přípravné vyhledávání
a vyšetřování, které se konalo před zasedáním mimořádného lidového soudu a řízením
předním, práva a povinnosti státního zástupce.
2. § 31 – obsahoval dílčí změnu týkající se výkonu trestu smrti, který mohl být na ţádost
veřejného ţalobce odloţen na přiměřenou dobu, pokud zde byl důleţitý veřejný zájem.
Veřejný výkon trestu smrti zůstal zachován.33
32
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3. § 33 účinnost dekretů – účinnost retribučních dekretů byla několikrát prodluţována,
dekret č. 16/ 1945 Sb. měl být ve svém původním znění i ve znění zákona č. 22/ 1946 Sb.
účinný na dobu jednoho roku ode dne vyhlášení dekretu, tedy do 9. července 1946.
Národní shromáţdění se dne 8. července 1946 usneslo na zákoně č. 149/ 1946 Sb., kterým
se dále prodlouţila účinnost retribučního dekretu prezidenta republiky č. 16/ 1945 Sb.
a dekretu o Národním soudu č. 17/ 1945 Sb., a to do 8. ledna 1947. 34
2.3.4 Další úpravy a prodlouţení účinnosti dekretů
Platnost retribučních dekretů byla 18. prosince 1946 podruhé prodlouţena, a to
zákonem č. 245/ 1946 Sb. do 4. května 1947 s tím, ţe nedokončená řízení měly převzít řádné
soudy, které se při své činnosti měly řídit zněním retribučních dekretů. Zároveň
s prodlouţením účinnosti dekretů bylo původní paragrafové znění dekretu č. 16/ 1945 Sb.
doplněno o ustanovení § 22a, které umoţňovalo postihnout soudce z lidu, který se bez omluvy
nedostaví k přelíčení nebo před jeho skončením odejde. Tresty měly být finanční pokuta ve
výši aţ 10.000,- Kč, nebo vězení v trvání aţ 8 dnů. Zákon označil výkon funkce soudce z lidu
za občanskou povinnost. Dalšími nastalými změnami v dekretu č. 16/ 1945 Sb. byly tyto:
1. § 31 – změna se týkala opravných prostředků, kdy byla nově proti rozsudku mimořádného
lidového soudu připuštěna zmateční stíţnost k zachování zákona a návrh na obnovu
trestního řízení. Do té doby dekret neumoţňoval ţádný řádný ani mimořádný opravný
prostředek. Ze znění § 31 byla dále zcela vypuštěna pasáţ o veřejném výkonu trestu smrti.
U dekretu č. 17/ 1945 Sb., o Národním soudu byly změny následující:
1. § 12 – znění § 12 nově stanovilo, ţe hlavní přelíčení má být skončeno zpravidla do 14 dnů
od jeho zahájení.
2. § 15 – změna se dotýkala opravných prostředků. Stejně jako v případě retribučního
dekretu č. 16/ 1945 Sb. byla připuštěna zmateční stíţnost k zachování zákona a návrh
na obnovu trestního řízení.
3. § 16 – odstavec o veřejném výkonu trestu smrti byl v celém rozsahu zrušen. 35
Nově zakotvená moţnost podat mimořádné opravné prostředky se sice můţe jevit jako
určité „uvolnění přísnosti“ v případě retribučního soudnictví, spíše to ale měla být moţnost,
jak znovu podat obţalobu. Takto také vyzněl první návrh podaný ze strany ministerstva vnitra
popravy, a v počtu, který odpovídal kapacitě místa, kde se poprava konala. Osoba ţádající o vydání potvrzení
musela být starší 18 let.
JECH, KAPLAN: Dekrety prezidenta republiky 1940 – 1945…, s. 248.
34
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35
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plně ovládaného komunisty. Znění zákona však moţnost obnovy nebo revize nakonec
poskytlo oběma stranám.
Z výše zmíněného se dá odvodit, ţe prodluţování účinnosti dekretů a jejich
pozměňování bylo nejvíce prospěšné komunistům, kteří se díky těmto dekretům mohli jiţ
před převzetím moci v celém Československu vypořádávat se svými „třídními“ nepřáteli.
2.3.5 Malý retribuční dekret
Méně závaţná jednání z období zvýšeného ohroţení republiky retribuční dekret
nepostihoval, i tyto menší viníky však bylo třeba potrestat. Došlo k tomu dekretem prezidenta
republiky č. 138/ 1945 Sb. „o trestání některých provinění proti národní cti“, který byl pro
odlišení s retribučním dekretem označován jako „malý“ a nabyl účinnosti dne 26. listopadu
1945. Dle malého retribučního dekretu bylo souzeno jednání kaţdého, kdo nepřístojným
chováním, uráţejícím národní cítění českého nebo slovenského lidu, vzbudil veřejné
pohoršení. Trest byl stanoven buď vězením v maximální délce jednoho roku, nebo pokutou do
výše 1.000.000,- Kč, nebo veřejným pokáráním. Dekret připouštěl i kombinaci všech těchto
trestů. 36
Pravomoc nad osobami spadajícími do působnosti malého retribučního dekretu
nevykonávaly soudy, ale komise okresních národních výborů, které byly čtyřčlenné, a alespoň
jeden člen musel být právnicky školený. Promlčecí lhůta na jednání dle malého retribučního
dekretu byla šest měsíců a tato lhůta počínala běţet ode dne účinnosti dekretu případně ode
dne spáchání činu.37 Do doby výkonu trestu vězení udělovaného komisí okresního národního
výboru se započítávala také doba trvání zajišťovací vazby dle ústavního dekretu č. 137/ 1945
Sb. Komise při národních výborech podléhaly namísto ministerstvu spravedlnosti (jako
mimořádné lidové soudy), ministerstvu vnitra, coţ mělo samozřejmě své politické
opodstatnění. Často právě tyto komise odsuzovaly ty, kteří byli mimořádnými lidovými soudy
osvobozeni, nebo se před ně vůbec nedostali (např. Lída Baarová, Vlasta Burian). Naopak se
v případě činnosti těchto komisí často stávalo, ţe ti, kteří měli být po právu těmito komisemi
souzeni, byli projednávání ušetřeni, a to z důvodu svého členství v komunistické straně. Je
zcela zřejmé, ţe politické manipulace se nevyhnuly jak mimořádným lidovým soudům, tak
ani těmto komisím. V případě malého retribučního dekretu pak jakoukoli manipulaci navíc
usnadňovala velice obecná formulace viny v tomto dekretu. 38,39
36
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V průběhu své platnosti byl i malý retribuční dekret několikrát novelizován. První
novelizace proběhla zákonem č. 123/ 1946 Sb. ze dne 16. května 1946. V rámci této
novelizace byla upravena ustanovení týkající se promlčecí doby, konkrétně jejího počátku.
Promlčecí doba v délce šesti měsíců počínala běţet aţ ode dne, kdy byly příslušné spisy buď
od mimořádného lidového soudu, nebo od ţalobce doručeny komisi národního výboru. Je
zřejmé, ţe tato změna směřovala ke zhoršení postavení osob, které mohly být podle malého
retribučního dekretu postiţeny. Další novelizace se týkala prodlouţení účinnosti malého
retribučního dekretu a proběhla ve stejné době jako novelizace dekretu velkého; zákon
č. 246/ 1946 Sb. z 19. prosince 1946 vázal účinnost malého retribučního dekretu na dobu
platnosti dekretu velkého a stanovil, ţe řízení zahájená za účinnosti malého retribučního
dekretu a neskončená do 4. května 1947 měl převzít příslušný okresní soud na ţádost
veřejného ţalobce. Touto novelou bylo dále účastenství v „trestní komisi nalézací“ (coţ byl
název pro komise při okresních národních výborech) prohlášeno za občanskou povinnost.
Porušení této povinnosti mělo být trestáno vězením v maximální délce trvání 5 dnů, nebo
pořádkovou pokutou aţ do výše 5.000,- Kčs. Zásadní změnu tato novelizace přinesla
v zapisování odsouzení do rejstříku trestů, kdy se jiţ tato odsouzení do rejstříku trestů
odsouzeným nezapisovala. V neposlední řadě byl také v rámci novelizace upraven výkon
trestu veřejného pokárání, který měl být vykonán tak, ţe trest byl veřejně vyvěšen v obci, kde
odsouzený bydlel nebo v místě, kde byl čin spáchán.40
Byť se mohla v začátcích myšlenka o potrestání i menších provinění proti národní cti
obsaţená v malém retribučním dekretu zdát jako správná, následný vývoj ukázal, ţe se
ustanovení malého retribučního dekretu stala spíše neţ nástrojem práva a spravedlnosti,
nástrojem pomstychtivosti – počet případů, které se dostaly k prošetření jednotlivým komisím
a které byly následně shledány neopodstatněnými, značně převyšoval počet těch
opodstatněných.
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O zahájení činnosti trestních komisí ONV pak své čtenáře informoval také komunistický deník Pravda, který
v článku Dr. Mayera „Lid volá po spravedlivém soudu“, tyto komise označil za „síta s pletivem jemným a
propustmi nepatrnými“ a lidové soudy pak za „řešeta s pletivem podstatně hrubším“, kdy však oboje mělo být
nástrojem důkladné očisty národa, bez níţ by nebylo moţné budovat základy nového státu.
MAYER, Jiří. K zahájení činnosti trestních komisí ONV. Lid volá po spravedlivém soudu. Pravda (deník
Komunistické strany Československa), 6. únor 1946, s. 3.
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23

3 Retribuční soudnictví
O období retribučního soudnictví můţe být naprosto bez jakýchkoli pochybností
řečeno, ţe se jedná o přinejmenším spornou kapitolu našich dějin. Exilová vláda se napříč
celým politickým spektrem jiţ před koncem války shodla na tom, ţe nacistické zločince,
kolaboranty a další pomahače je potřeba přísně potrestat; nedošlo však jiţ ke shodě v tom, jak
moc přísný trest by měl být udělen. Je zřejmé, ţe mnoho lidí, kteří určitým způsobem
participovali na výkonu moci nebo na vyšších postech, ale nebyli zrádci či kolaboranty
v pravém slova smyslu, bylo vzato do vazby na základě udání, jeţ směřovala spíše k vyřízení
si osobních účtů, neţ aby byla konkrétním obviněním. Všichni Němci byli povaţováni ihned
za zločince a nacisty, přestoţe mnoho Němců se za dobu trvání okupace a druhé světové
války neprovinilo ničím závadným, naopak někteří se dokonce podíleli na záchraně ţivotů či
majetku československých občanů. Bylo třeba dále rozeznávat osoby ve vysokých funkcích,
které sváděly lid ke kolaboraci, skupiny udavačů za peníze, ale také osoby, které byly ve
vysokých funkcích z povinnosti a které sice zklamaly, ale nezradily.
V rámci obsazování soudů zpočátku panoval názor, ţe mimořádné lidové soudy, které
nebudou sloţeny jen ze soudců z povolání, ale zejména ze soudců z lidu, budou lépe povolány
ke správnému uţití retribučního dekretu a k rozpoznání, který druh a stupeň spolupráce
s Němci je trestný. Jiţ za rok však začal převaţovat názor naprosto opačný přiklánějící se
k porotním soudům, které by byly dozajista větší zárukou spravedlivého posouzení celé věci.
Názory komunistů byly pochopitelně odlišné a od počátku směřovaly k tomu, aby rozsudek
dle retribučního dekretu byl zásadně v souladu s vůlí lidu. Na základě takto formulovaného
principu retribučního soudnictví, často ovlivněného právě politikou, můţeme hovořit
o opuštění dlouholeté tradice právního státu, neboť vůle lidu nemusela být vţdy v souladu se
zákonem. Dějiny KSČ to řekly později naprosto otevřeně. „Jedním z nejpřednějších úkolů, na
nějž komunisté soustřeďovali činnost národních výborů, bylo důsledné provedení očisty
politického, hospodářského a kulturního života země. Očista od zrádců a kolaborantů se
stávala důležitou zbraní dělnické třídy v boji o vůdcovství v národě.“41 Komunisté také často
útočili na to, jakým způsobem byly retribuce prováděny, zejména napadali liknavost
retribučních soudů, jejich pomalost a nerozhodnost; předmětem kritiky ze strany komunistů
byla také moţnost obviněného mít obhájce, jedna ze základních procesních zásad právního
státu. Je zde na oplátku nutné zmínit, ţe běţnou praxí té doby bylo, ţe ti kolaboranti, kteří se
ihned po válce přidali ke komunistům, se díky svému členství v této straně často lidovému
41
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soudu a tedy i potrestání zcela vyhnuli.
Představa o tom, ţe činnost mimořádných lidových soudů bude ovládána jedině
svědomím a zákonem, se začala velice rychle vytrácet. Často stály před mimořádnými
lidovými soudy osoby obviněné „novými“ udavači a falešnými svědky, kteří si touţili pouze
vyřídit své osobní účty. V té době totiţ neexistoval ţádný postih za křivé obvinění, tudíţ
kaţdý mohl se svým obviněním před mimořádný lidový soud nebo komisi okresního
národního výboru předstoupit a doufat, ţe osoba, se kterou má osobní spor, bude odsouzena.42
Falešná svědectví fungovala i naopak. Komunisté často působili na zatčené nacisty příslibem
mírnějšího zacházení nebo mírnějšího trestu, kdy měli tito zatčení na oplátku vypovídat proti
odpůrcům komunistů, čímţ mělo dojít k diskreditaci těchto osob a také docházelo.43

3.1 První období retribuce
První období retribuce před mimořádnými lidovými soudy a Národním soudem
probíhalo v období od 6. března 1945 do 4. května 1947, přičemţ jak jiţ bylo výše nastíněno,
šlo o období charakteristické sporem o to, jakým způsobem mají retribuce vůbec probíhat.
V této kapitole bude dále podrobněji rozebrána činnost mimořádných lidových soudů
a Národního soudu se stručnou charakteristikou jejich sloţení a stručným popisem těch
nejvýznamnějších případů a osob, které byly před nimi souzeny.
3.1.1 Mimořádné lidové soudy
Ke zřízení mimořádných lidových soudů docházelo v sídlech soudů krajských; pro
jejich vznik nebylo stanoveno ţádné pořadí. Vzhledem k tomu, ţe podstatnou část soudního
senátu mimořádného lidového soudu tvořili soudci z lidu, vznikaly tyto soudy dle toho, jak
brzy se podařilo příslušným okresním národním výborům sestavit seznamy s návrhy na
jmenování těchto soudců. Soudci z lidu byli jmenováni vládou; mělo se jednat o osoby napříč
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Přes 60% podání se vůbec nedostala k projednání soudem z důvodu nedostatku důkazů.
DRTINA: Na soudu národa. Tři projevy…, s. 43.
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Nejznámějším případem bylo navádění K. H. Franka ke křivé výpovědi proti vedoucímu činiteli domácího
odboje Vladimíru Krajinovi, kdy se při následném prošetření této výpovědi zjistilo, ţe kapitán Národní
bezpečnosti B. Pokorný si tuto výpověď na K. H. Frankovi vynutil. Ke křivé a falešné výpovědi byl donucován i
velitel terezínské pevnosti Heinrich Jöckel, který měl vypovídat jednak proti V. Krajinovi a také proti dalšímu
z významných odbojářů J. Drábkovi. Případů prokázaného ovlivňování obviněných a svědků bylo daleko více,
např. před MLS v Olomouci, v Praze a v Brně. Kolik takovýchto návodů, ovlivnění a donucení k falešným
svědectvím zůstalo neodhaleno a kolik nevinných lidí na to doplatilo, dnes můţeme bohuţel jen hádat.
BORÁK: Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR…, s. 46.
Stíhání a proces s K. H. Frankem a H. Jöckel dále popsán v knize:
EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal. 1. vydání. Praha: Ústřední vojenské nakladatelství v Praze, 1946.
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celým politickým spektrem, zejména o vězněné či perzekuované členy odboje. Seznamy
týkající se přednostů mimořádných lidových soudů, jejich náměstků a soudců z povolání
sestavovaly rovněţ příslušné okresní národní výbory a tyto soudce jmenoval na návrh vlády
prezident republiky.44
Jak jiţ bylo uvedeno výše, mimořádné lidové soudy rozhodovaly v pětičlenných
senátech, kdy předsedou byl vţdy soudce z povolání; sloţení jednotlivých senátů včetně
případných náhradníků sestavoval přednosta mimořádného lidového soudu nebo jeho
náměstek. Řízení před těmito soudy byla vţdy veřejná a ústní a neměla přesáhnout tři dny;
pokud by řízení přesáhlo tuto lhůtu, měla být věc předána k projednání řádnému soudu.
Obţalovaný měl v řízení před těmito soudy právo zvolit si obhájce nebo poţádat soud o to,
aby mu byl obhájce ustanoven tzv. ex offo. V rámci těchto řízení nedocházelo ke zjišťování
spoluviníků ani zjišťování výše škody způsobené souzenou činností, neboť by tato činnost
mohla prodluţovat soudní řízení, coţ nebylo ţádoucí. Rozsudek soudu byl vyhlašován ihned
po poradě senátu, která byla neveřejná, přičemţ proti rozsudku mimořádného lidového soudu
neexistoval ţádný řádný ani mimořádný opravný prostředek. 45
Jako první zahájil svou činnost Mimořádný lidový soud v Brně - první přelíčení zde
bylo zahájeno jiţ 8. června 1945. Rychlost, jakou byl v Brně tento soud zřízen a začal jednat,
byla skutečně ukázková. Čas potřebný k sestavení seznamů a zahájení činnosti mimořádných
lidových soudů byl často mnohem delší. Vůbec první přelíčení mimořádného lidového soudu
v Brně se nesla v duchu přísného potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů,
kdy byly vyneseny dva rozsudky odsuzující k trestu smrti a jeden rozsudek odsuzující k osmi
letům těţkého ţaláře.46 Tresty smrti byly vykonány ještě téhoţ dne. 47
Druhým mimořádným lidovým soudem, který byl ustanoven a začal vykonávat svoji
činnost, byl Mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti. První přelíčení se u tohoto soudu
konalo jiţ dva měsíce po zahájení činnosti Mimořádného lidového soudu v Brně, dne
44

Soudci z lidu skládali po svém jmenování do rukou přednosty mimořádného lidového soudu nebo jeho
náměstka slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu při svém rozhodování říditi jen zákonem, že budu
hlasovati podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení a že zachovám přísnou mlčenlivost o obsahu porady a
hlasování soudu.“
BORÁK: Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR…, s. 47.
45
Tamtéţ, s. 47.
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Leopold Potschke, úředník brněnského Gestapa, byl odsouzen k trestu smrti za udání několika osob, které
následně zahynuly v koncentračním táboře; domovník Václav Běhal, byl odsouzen k trestu smrti za udání
souseda, který poslouchal zahraniční rozhlas, a toto udání vedlo k jeho smrti. Adolf Blaţek byl odsouzen k osmi
letům těţkého ţaláře za udání jistého inţenýra, který odstranil z výkladní skříně plakát s písmenem „V“
oslavující německé vítězství, za coţ byl poté také uvězněn.
Národní archiv Praha – Chodovec, Fond MZV – výstřiţkový archiv Praha, díl II., období 1945 – 1951. Autor
neuveden. Zasedání lidového soudu v Brně. Nové slovo, 12. září 1945, s. neuvedena.
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14. srpna 1945.48 Hned jako první byl, stejně jako u soudu brněnského, vynesen rozsudek
trestu smrti, který byl téhoţ dne také vykonán.49 Za týden na to, dne 21. srpna 1945,
se konalo u soudu v Uherském Hradišti další přelíčení, na kterém byl vynesen první rozsudek
trestu smrti nad ţenou.50
„Zvláštní“ postavení mezi mimořádnými lidovými soudy měl soud praţský, jehoţ
úkolem bylo soudit ty nejvýznamnější nacistické zločince a zrádce. První přelíčení se u tohoto
soudu konalo dne 5. září 1945 a stejně jako u jiţ výše zmíněných soudů byl jako první
vynesen rozsudek trestu smrti.51 Rozsudek byl nad odsouzeným vykonán ještě téhoţ dne,
přičemţ tato veřejná poprava byla provázena silnou emoční reakcí přihlíţejícího davu. Tento
způsob provádění poprav vyvolal následně značnou vlnu kritiky; v návaznosti na tuto událost
byly veřejné popravy poté vykonávány pouze v uzavřených prostorách. Zanedlouho po tomto
odsouzení se konal další významný proces, na kterém byl rovněţ nad odsouzeným
vynesen rozsudek trestu smrti. Tento rozsudek jiţ byl vykonán v uzavřeném prostranství
pankrácké věznice.52
Kromě výše zmíněných soudů začaly postupně zahajovat svoji činnost i další
mimořádné lidové soudy; v září roku 1945 jich fungovalo celkem osm (Praha, Brno, České
Budějovice, Hradec Králové, Kutná Hora, Moravská Ostrava, Písek, Plzeň), a to s těmito
výsledky:
-

projednáno bylo celkem 202 případů, z nichţ bylo vyneseno 19 odsuzujících rozsudků
k trestu smrti, 156 odsouzení k trestu odnětí svobody v různé délce a 20 případů bylo
předáno řádným soudům; ve zbylých případech byli obvinění buď osvobozeni, nebo
došlo k upuštění od potrestání.
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DRTINA: Na soudu národa. Tři projevy…, s. 47.
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-

z celkových 202 případů projednával nejvíce případů Mimořádný lidový soud v Brně
(celkem 127 případů), druhé místo zaujal Mimořádný lidový soud v Praze s celkem 34
projednanými případy. 53
V říjnu 1945 vykonávalo svoji činnost jiţ celkem 19 mimořádných lidových soudů

a projednáno v tomto měsíci bylo celkem 496 případů. V měsíci listopadu to jiţ bylo
21 mimořádných lidových soudů se 795 projednanými případy a na konci roku prameny
hovoří o činnosti 23 mimořádných lidových soudů. Výše uvedené údaje svědčí o zahlcenosti
těchto soudů, jeţ byla bezpochyby výsledkem snahy „o důkladnou očistu národa“. 54
Jak přibývalo mimořádných lidových soudů a narůstal počet projednaných případů,
začalo být zřejmé, ţe postup těchto soudů není v obdobných případech vţdy stejný. Stejné či
obdobné skutkové podstaty byly u jednotlivých senátů posuzovány různě a v návaznosti na to
byly ukládány rovněţ i různé tresty. Tento stav byl do značné míry ovlivněn také neexistencí
moţnosti opravných prostředků, kdy by v rámci řízení o těchto opravných prostředcích mohlo
dojít k postupnému sjednocení rozhodovací praxe. Ministerstvo spravedlnosti ve snaze
alespoň částečně odbourat tuto disharmonii v rozhodování začalo soudcům mimořádných
lidových soudů poskytovat jednotné pomocné materiály zaměřující se na popisování činnosti
a struktury nacistických a fašistických organizací a zároveň začala být činnost mimořádných
lidových soudů statisticky zaznamenávána, kdy byly tyto údaje následně publikovány
v pravidelných měsíčních přehledech adresovaných jednotlivým soudům tak, aby mohlo dojít
ke sladění jejich činnosti. 55
I přes to, ţe na konci roku 1945 vykonávalo svoji činnost celkem 23 mimořádných
lidových soudů, nedošlo k zásadnímu posunu v jejich přetíţenosti; ke konci roku měly soudy
celkem 23 000 případů, které čekaly na vyřízení. V tomto duchu se nesl i rok 1946, kdy
začátkem července 1946 uplynul rok od nabytí účinnosti retribučního dekretu, avšak na
stolech mimořádných lidových soudů leţely ještě tisíce nevyřešených případů. Na základě
těchto skutečností byla účinnost retribučního dekretu Národním shromáţděním prodlouţena,
a to do 8. ledna 1947. Jiţ během roku 1946 začalo docházet ze strany komunistů k silnému
politickému nátlaku, aby byla národní očista od nacistů, kolaborantů a zrádců dokončena
včas; hnacím motorem komunistů pro tento nátlak byl strach, ţe by nemuselo dojít
k potrestání všech „viníků“, zejména bývalých vládních činitelů. Ke konci roku 1946 se
činnost mimořádných lidových soudů podstatně zrychlila, i přes toto zrychlené tempo však
53
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čekalo na konci roku na vyřízení ještě přes 16 000 případů.56 V důsledku tohoto byla účinnost
retribučního dekretu znovu prodlouţena, a to do 4. května 1947. Zároveň byl zvýšen počet
senátů u jednotlivých mimořádných lidových soudů tak, aby bylo moţno veškeré případy do
května projednat (např. u Mimořádného lidového soudu v Praze fungovalo po navýšení
celkem 30 senátů). 57
Původní představy týkající se retribučního soudnictví byly takové, ţe před senáty
mimořádných lidových soudů stanou zejména nacističtí zločinci a němečtí okupanti.
Paradoxně však praxe ukázala, ţe nejvíce souzených bylo kolaborantů, zrádců a pomahačů
domácích, kteří byli trestáni stejně přísně. Nebyly vyslyšeny snahy o změnu skutkových
podstat jednání trestných dle retribučního dekretu tak, aby bylo dosaţeno zmírnění pro Čechy,
kteří byli aţ „druhotnými zločinci“, neboť nebýt okupace, nikdy by se takovými nestali.
Důvodem, proč bylo nakonec souzeno podstatně méně Němců neţ Čechů, byl zejména
převládající státní zájem na odsunu Němců a jejich rodinných příslušníků nad jejich
postavením před tyto soudy. Byly zde totiţ obavy, ţe neţ by byli tito lidé mimořádnými
lidovými soudy odsouzeni, skončila by moţnost jejich odsunu a tito lidé by tak zůstali
na obtíţ Československé republice.58
Vedoucí představitelé německé okupace, kteří měli být trestáni před československými
soudy, se nakonec československé justici aţ na některé výjimky zcela vyhnuli, neboť byli
vzhledem k jejich činnosti přesahující hranice protektorátu podřízeni pravomoci jiného neţ
mimořádného lidového soudu (před Mezinárodní soudní tribunál v Norimberku byli postaveni
např. bývalí říšští protektoři Konstantin von Neurath a Wilhelm Fricek). Před mimořádným
lidovým soudem v Praze stanul jako jeden z vedoucích představitelů okupace, který nebyl
vydán do Norimberku, Karl Hermann Frank, obergruppenführer SS, vyšší vůdce SS a policie
v Protektorátu Čechy a Morava, státní sekretář v Úřadu říšského protektora a následně státní
ministr pro Čechy a Moravu. Soudní proces s K. H. Frankem probíhal v průběhu měsíce
března a dubna 1946 a byl ze strany veřejnosti ostře sledován. Nebylo překvapením, ţe
mimořádný lidový soud odsoudil K. H. Franka k trestu smrti, který byl také dne 22. května
1946 na dvoře pankrácké věznice vykonán. Veřejné popravě přihlíţelo cca 6.300 diváků.59
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Takto vysoký počet přihlíţejících svědčil o tom, ţe byl odsouzený jedním z nejvíce
nenáviděných okupantů na našem území. Mezi další významné nacisty souzené před
praţským mimořádným lidovým soudem patřili například poslanci a senátoři předválečné
Sudetoněmecké strany, kterým byl přičítán značný podíl na rozbití Československé republiky
a také jejich podpora nacismu. Některé z těchto osob byly před soudem souzeny i za další
zločiny, kterých se dopustily v průběhu okupace. Konečná bilance mimořádného lidového
soudu týkající se těchto procesů byla následující: z 15 obviněných postavených před
mimořádný lidový soud bylo odsouzeno pouze 6 osob k trestu smrti. Dalším devíti
odsouzeným byly uloţeny mírnější tresty.60
V případech méně zajímavých, které stály mimo procesy s význačnými nacistickými
osobnostmi nebo členy zločineckých organizací jako SS, SA, Gestapo apod., bylo moţné
v průběhu doby sledovat zmírňující se tendenci v rozhodování mimořádných lidových soudů.
Tyto soudy ve svých rozsudcích stále častěji přistupovaly k osvobození obţalovaného nebo
k upuštění od potrestání, neboť se jim nejniţší sazba trestu odnětí svobody v trvání 5 let zdála
vzhledem k povaze činů jiţ příliš přísná. V rámci souzení českých zrádců a udavačů zejména
těch politicky významnějších, se mimořádné lidové soudy často ocitaly pod politickým
tlakem, kdy se zejména komunisté snaţili ovlivnit názor na případnou vinu a trest těchto osob,
o které však nebyla jednomyslně přesvědčena ani sama veřejnost. Tyto spory se přenesly aţ
na vládní úroveň, kde se komunisté snaţili prosadit svůj názor, ţe představitelé komunistů
nikdy nezrazovali, přestoţe byli mučeni a týráni, protoţe byli na takové zacházení zvyklí,
kdeţto příslušníci ostatních vrstev, zejména inteligence, nebyli takto odolní a měli tak nejlepší
podmínky proto, jak zrazovat.61 Přestoţe opozice na toto prohlášení ihned zareagovala
a označila jej za uráţku hrdinů z řad inteligence, kteří nezradili a poloţili za svou vlast ţivot,
a dále nastínila, ţe existují důkazy o tom, ţe zrazovali i příslušníci komunistických
organizací,62 můţeme toto komunistické prohlášení povaţovat za první předzvěst toho, jak
bude vedoucí úloha komunistů v národním odboji prezentována po několik dalších desítek let
a jak bude ignorována účast jiných skupin osob a politických stran na domácím i zahraničním
odboji.
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3.1.2 Národní soud
Před Národní soud, s jehoţ existencí původní retribuční dekret ani nepočítal (o jeho
zřízení se rozhodlo aţ na jaře 1945 v Moskvě), měli být postaveni nejvýznamnější čeští
představitelé protektorátní vlády, dále členové významných pronacistických organizací
a v neposlední řadě i úplatní čeští novináři. Retribuční dekret o zřízení Národního soudu byl
schválen dne 4. června 1945. V čele Národního soudu měl stát přednosta spolu se dvěma
náměstky, kteří museli být soudci z povolání stejně jako předsedové jednotlivých senátů. Tyto
soudce jmenoval prezident republiky na návrh vlády. Národní soud měl rozhodovat
v sedmičlenných senátech, kdy ostatní členové mimo předsedy senátu byli opět soudci z lidu
jmenovaní vládou, kteří nemuseli mít právnické vzdělání. Činnost Národního soudu byla na
rozdíl od mimořádných lidových soudů daleko více sledována ze strany tisku i politických
stran; větší pozornost mu věnovala také veřejnost, neboť před ním měli stanout ti největší
zrádci národa. Za tyto zrádce byli povaţováni zejména protektorátní prezident Dr. Emil
Hácha63 a další členové protektorátní vlády.64 Národní soud měl zahájit svoji činnost jiţ na
konci roku 1945, první přelíčení se však před tímto soudem konalo aţ 15. ledna 1946,
a to z důvodu průtahů při jmenování přednosty Národního soudu a soudců z lidu.65
Před zahájením samotného procesu s jednotlivými členy protektorátní vlády se dosti
ţivě jak v kruhu odborném, tak mezi laickou veřejností diskutovalo, zda samotné členství
v protektorátní vládě bude bráno jako trestný čin, či za trestný čin bude povaţována pouze
přímá účast na událostech 15. března 1939. I přes čilou diskusi byl proces se členy
protektorátní vlády nakonec dne 29. dubna 1946 zahájen. Od počátku byl ovšem veden
v duchu odsouzení pomnichovské politiky jako takové bez zjišťování konkrétního
individuálního zavinění, kdy jednotliví obţalovaní byli odsouzeni prakticky předem za to, ţe
setrvali v protektorátní vládě (setrvání ve vládě a neprojevení odporu bylo povaţováno
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za schvalování okupace).66,67 Politický duch tohoto procesu se projevil hned zpočátku, kdy
nebyla záměrně zveřejněna podstatná fakta týkající se činnosti protektorátní vlády a jejího
napojení na exilovou vládu; zejména bylo zamlčeno, ţe prezident Edvard Beneš byl
v písemném kontaktu s předsedou protektorátní vlády Eliášem a také protektorátním
prezidentem Emilem Háchou a ţe v roce 1939 sám z exilu vzkazoval protektorátní vládě, aby
se nevzdávala a vydrţela. O procesu s členy protektorátní vlády se nedá mluvit ani jako
o procesu nezávislém, zejména z hlediska nezávislosti soudní moci, neboť se zde projevil vliv
Sovětského svazu a jeho diktát, kdy tento prostřednictvím svých orgánů poţadoval po vládě
vynesení minimálně tří rozsudků smrti. I přes veškerý politický tlak uvedený výše si Národní
soud nakonec svoji nezávislost zachoval, coţ se projevilo i na vynesených rozsudcích ze dne
31. července 1946, kdy nezazněl ţádný rozsudek trestu smrti.68 Bezprostředně po vynesení
rozsudků se zvedla silná vlna nevole proti výši udělených trestů, a to zejména ze strany
komunistů, kteří se poté několikrát marně pokoušeli o prosazení revize tohoto soudního
řízení. 69,70
66
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Zbylí členové protektorátní vlády byli poté souzeni v samostatných procesech, které
končily mírnými rozsudky, upuštěním od potrestání či osvobozením. Výjimkou však bylo
řízení s Rudolfem Beranem,71 které bylo zahájeno koncem ledna 1947. Obţaloba pro Berana
ţádala trest smrti a uznání viny za zločiny proti státu, vojenskou zradu, rozvracení mravního,
národního a státního vědomí československých občanů. Tento proces byl některými
označován za nejdůleţitější politický proces v Československu. Obţaloba sháněla pro svá
tvrzení důkazy jen velmi těţko, během procesu došlo k vyvíjení nátlaku a ovlivňování
svědků, kteří následně křivě vypovídali proti obţalovanému, svědectví ve prospěch
obţalovaného byla záměrně opomíjena. I přes neexistenci přímých důkazů potvrzujících vinu
obţalovaného byl Rudolf Beran za schvalování okupace a podporu nacismu odsouzen k 20
letům těţkého ţaláře.72 Tento proces bylo moţné vzhledem ke svému průběhu povaţovat za
typický akt politické pomsty.
V procesech s význačnými představiteli ostatních protektorátních úřadů a českých
pronacistických organizací byli odsouzeni k trestu smrti například generál Československé
armády František Bartoš, k trestu odnětí svobody na doţivotí generál vládního vojska Jan
Obručník. Dále byli před Národním soudem souzeni hlavní představitelé Vlajky, Kuratoria
pro výchovu mládeţe, České ligy proti bolševismu a Svazu zemědělství a lesnictví. Z dalších
známých osobností pak například Jan Antonín Baťa, šéf zlínských závodů, který byl
v nepřítomnosti odsouzen za poškozování zájmů republiky k 15 letům ţaláře.73,74
Před Národním soudem stanulo také 21 předních českých novinářů obviněných
z kolaborace s nacisty. „Méně výrazní“ spolupracující ţurnalisté stanuli buď před
mimořádnými lidovými soudy, nebo před trestními komisemi. Z 21 obţalovaných novinářů
bylo Národním soudem pouze 7 odsouzeno k trestu smrti.75
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3.1.3 Shrnutí prvního období retribuce
Účinnost retribučních dekretů byla dvakrát prodluţována, a to zejména pod tlakem
komunistů; ke skončení jejich účinnosti došlo aţ 4. května 1947. Můţeme tedy říci, ţe
retribuční soudy fungovaly nepřetrţitě aţ na pár dní téměř dva roky od konce války.
Komunisté vyslovili s ukončením účinnosti retribučních dekretů souhlas aţ na základě
příslibu, ţe nedořešené případy budou předány k dořešení řádným soudům; těm bylo následně
předáno celkem 334 nedokončených případů, coţ bylo v poměru k celkově projednaným
případům zanedbatelné číslo. Z agendy veřejných ţalobců bylo řádným soudům předáno
2.435 oznámených nevyřízených případů. Pro tuto skupinu případů platilo, ţe sice budou
spadat do pravomoci obecných soudů, ale souzeny budou stále ještě podle ustanovení
retribučního dekretu. Případy z doby zvýšeného ohroţení republiky oznámené po 4. květnu
1947 jiţ měly být posuzovány dle standardních trestních předpisů, které obsahovaly podstatně
mírnější trestní ustanovení.76
Konečná bilance mimořádných lidových soudů byla následující:


celkem bylo prošetřeno 132.549 trestních oznámení a spisů



před mimořádnými lidovými soudy bylo projednáno 37.982 případů; odsouzeno bylo
22.087 osob - z toho bylo 713 rozsudků trestu smrti, 741 trestů doţivotí a 19.888
trestů odnětí svobody přesahující 10 let, v 745 případech došlo k upouštění od
potrestání; celkem 9.132 osob bylo před soudy osvobozeno



334 nedokončených případů bylo předáno k projednání řádným soudům po skončení
účinnosti retribučního dekretu 77

Konečná bilance Národního soudu byla následující:


projednáno bylo 36 ţalob proti 83 osobám



ve 3 případech působil Národní soud jako soud čestný



odsouzeno bylo 65 osob; z toho bylo uděleno 18 trestů smrti (3 osoby dostaly následně
milost)



osvobozeno bylo 15 osob 78

Ostatní bilance:


11.654 odsouzených mimořádnými lidovými soudy nebo Národním soudem bylo
zařazeno do zvláštních nucených pracovních oddílů
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Tamtéţ, s. 69 – 71.
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77

34



odměna za práci vězňů propadlá ve prospěch státu očekávaná v roce 1947 měla být
120 mil. Kč 79
Závěrečné bilancování po skončení retribuce bylo z pohledu ministra spravedlnosti

Drtiny vcelku pozitivní; ve svém projevu kladně ohodnotil činnost soudů ve smyslu objemu
vykonané práce v daném časovém úseku; také nezapomněl poukázat na stanný charakter
těchto soudů, které vznikaly jako soudy revoluční, a takto se tedy nepřímo vyjádřil k situacím,
kdy došlo u různých mimořádných lidových soudů v rámci posouzení obdobných případů
k odlišným výrokům o vině a trestu, se závěrem, ţe těmto situacím vzhledem k charakteru
těchto soudů nebylo moţné předcházet. Zároveň však ministr připustil, ţe bude nezbytné
učinit další právní kroky k odstranění těch „nejkřiklavějších“ nesrovnalostí v rámci rozdílného
rozhodování retribučních soudů. 80
V rámci Národního shromáţdění provázela ukončení činnosti retribučních soudů
velice bouřlivá, emočně napjatá a velice obsáhlá debata napříč celým politickým spektrem,
na jejímţ konci však byla jednomyslně schválená zpráva o retribuci, kdy se pro její schválení
překvapivě nakonec vyslovili i rebelující komunisté.81 Bohuţel během krátkého času se
ukázalo, ţe tento „státotvorný“ postoj komunistů byl jen další hrou na cestě k jejich moci.
Na rozdíl od Národního shromáţdění, které se nakonec k výsledkům retribuce postavilo
prostřednictvím zprávy o retribuci jednomyslně, se veřejností šířily názory protichůdné.
Odpůrci retribuce poukazovali na nahodilost a do jisté míry i svévolnost v rozhodování těchto
soudů, coţ dle nich umoţnila zejména široce formulovaná ustanovení retribučních dekretů.
Jedním z bodů kritiky byla také nejednotná rozhodovací praxe soudů, která spolu
s nerovným přístupem k jednotlivým obviněným a nemoţností garantovat nezaujatost
v řízení, zanášela do společnosti vysokou míru právní nejistoty.
I přes protichůdnost názorů na proběhlou retribuci se jak její zastánci, tak odpůrci byli
schopni sjednotit v názor, ţe bez ohledu na právnost a spravedlnost retribuce proběhlé, jiţ
nechtějí nikdy dopustit, aby bylo Československo vystaveno obdobné situaci a na jeho území
se muselo rozhodovat o vině a trestu válečných viníků, zrádců a kolaborantů.82
79

Tento odhad se ukázal nakonec jako podhodnocený, neboť jiţ za první čtyři měsíce roku 1947 činil příjem
z této práce 60 milionů Kč.
Tamtéţ, s. 72 – 74.
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Tamtéţ, s. 17 – 18.
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O této bouřlivé debatě pak psal také deník Komunistické strany Československa, který v článku „Komunističtí
poslanci kritizovali výsledky a provádění retribuce“ uvedl, ţe z provádění národní očisty měla státní byrokracie
spíše strach neţli pocit odpovědnosti a ţe na tom, jak retribuce dopadla má vinu zejména ministerstvo
spravedlnosti, které mělo mít zájem na tom, aby retribuce neprobíhaly dle vůle lidu, tedy co nejpřísněji.
Autor neuveden. Potrestání zrádců a kolaborantů nebylo provedeno uspokojivě. Komunističtí poslanci kritizovali
výsledky a provádění retribuce. Pravda (deník Komunistické strany Československa), 12. června 1946, s. 2.
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Jak ukázal následný historický vývoj, komunisté tento názor za svůj jako jediní nikdy plně nepřijali.
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3.2 Druhé období retribuce
K obnovení činnosti mimořádných lidových soudů došlo v období od 2. dubna 1948
do 31. prosince 1948, a to i přes to, ţe po skončení účinnosti retribučních dekretů jiţ nikdo
nepředpokládal, ţe by byl československý národ ještě někdy vystaven podobné situaci.
Únorový převrat však ukázal, ţe tato očekávání a naděje byly naprosto liché a události
navazující na tento historický milník uvrhly Československo do čtyř desetiletí totality, útlaku
a nesvobody.
Moţnost obnovení retribučních dekretů byla projednávána Národním shromáţděním
v březnu 1948, krátce po převzetí moci komunisty. Jako hlavní důvod pro obnovu účinnosti
retribučních dekretů označovali komunisté potřebu znovu obnovit důvěru národa
ve spravedlnost a s tím související důvěru v lidově demokratické zřízení, která byla otřesena
první vlnou retribuce.
K obnovení účinnosti retribučního dekretu č. 16/ 1945 Sb. došlo zákonem č. 33/ 1948
Sb. ze dne 25. března 1948; zákon byl vyhlášen 2. dubna 1948 a tímto dnem také započala
druhá fáze retribučního soudnictví v Československu, která trvala aţ do konce roku 1948.
V retribučním dekretu došlo zároveň k několika úpravám týkajících se např. obnovy řízení,
o níţ napříště rozhodoval výlučně jen mimořádný lidový soud; byly zavedeny dva typy senátu
- tříčlenné a pětičlenné (ty měly rozhodovat v případech, kdy jiţ předchozí řízení skončilo
rozsudkem), kdy předsedou senátu byl vţdy soudce z povolání; pro trest smrti byl nutný
jednomyslný souhlas v případě tříčlenných senátů a nejméně 4 hlasy v případě senátů
pětičlenných. Přednosty mimořádných lidových soudů, jejich náměstky, soudce z povolání,
veřejné ţalobce i soudce z lidu měl napříště jmenovat pouze ministr spravedlnosti, jehoţ
postavení bylo tímto maximálně posíleno. Největší novinkou bylo ustanovení, které
stanovilo, ţe řízení jiţ pravomocně skončené před nabytím účinnosti nového zákona je
moţné zahájit nebo v něm pokračovat na
podmínek a

návrh veřejného ţalobce, a to i bez splnění

formálností obnovy, coţ mělo za následek, ţe bylo moţné bez jakýchkoli

obstrukcí a zábran otevřít kterýkoli retribuční případ, coţ také bylo cílem komunistů pevně se
drţících u moci.83
Obnovena byla zároveň účinnost malého retribučního dekretu, a to zákonem
č. 34/ 1948 Sb. ze dne 25. března 1948 „o revizi trestního řízení v některých případech
provinění proti národní cti“. Účinnost tohoto zákona nastala rovněţ k 2. dubnu 1948. Dle
tohoto zákona bylo moţno zahájit řízení o přestupku do 31. července 1948, a to i v případě, ţe
83

BORÁK: Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR…, s. 76.
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se jednalo o přestupek jiţ promlčený. Okresní národní výbory mohly provést revizi
kteréhokoli jiţ pravomocně ukončeného řízení, proti zahájení revize nebyl ţádný opravný
prostředek přípustný.84 Na základě těchto revizí byly znovu souzeny i osoby, které byly
nezávislým soudem jiţ zproštěny viny, ale nyní stály před třídní justicí komunistické strany
a byly odsuzovány.
Jako první zahájil obnovenou činnost Mimořádný lidový soud v Praze, a to 9. dubna
1948, pouhých 7 dní od nabytí účinnosti zákona, kterým byly retribuce obnoveny. Komunisté
předpokládali, ţe za celou dobu činnosti obnovených mimořádných lidových soudů bude
obnoveno více jak 110 tisíc případů, které za dřívější činnosti mimořádných lidových soudů
unikly potrestání jen díky ledabylosti a shovívavosti veřejných ţalobců. Konečné statistiky
byly však podstatně niţší. Dle K. Kaplana došlo v druhé vlně retribuce k odsouzení pouhých
1244 osob; snaha komunistů potrestat tisíce, desetitisíce aţ sto tisíc „zločinců“ tak naprosto
ztroskotala.85
V rámci druhé retribuční vlny byly některé osoby potrestány třídním soudnictvím
neprávem, mezi potrestanými bezpochyby uvízli také kolaboranti a zrádci, kteří si naopak
trest zaslouţili. Jejich potrestání však mohly zajistit řádné soudy a nemuselo dojít
k obnovování retribučního soudnictví, které mělo zůstat jen dějinnou kapitolou zjitřené
poválečné doby, kdy mohly neúprosné oči dějin určité prohřešky odpustit právě pod vlivem
emocí způsobených dobou těsně po válce. Dějiny by ale měly zcela jistě odsoudit tento
promyšlený strategický tah diktátorského totalitního reţimu, který směřoval pouze k upevnění
moci a zlikvidování politických a třídních nepřátel.

84
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Tamtéţ, s. 77.
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4 Osudy vybraných osob odsouzených k trestu smrti
Mimořádným lidovým soudem v Klatovech v letech 1945 - 1947
4.1 Mimořádný lidový soud v Klatovech v letech 1945 - 1947
Mimořádný lidový soud v Klatovech byl formálně ustanoven rozhodnutím vlády dne
31. července 1945, první hlavní přelíčení se zde konalo aţ 8. října 1945.86 Rozhodnutím
prezidenta republiky ze dne 10. srpna 1945 byl do funkce přednosty soudu jmenován Josef
Švec, jeho náměstkem se stal Jindřich Behenský. Současně s přednostou a jeho náměstkem
byli jmenováni také tři soudci z povolání – Václav Sedláček, Vladislav Peřina a Vladimír
Horejc. Vedením úřadu veřejné ţaloby byl dne 29. srpna 1945 pověřen Josef Vrba. Další
veřejní ţalobci byli na základě rozhodnutí vlády jmenovaní dne 20. října 1945 – byli jimi
Zeno Fifka, Rudolf Kalina, Josef Zahradník a Václav Polák. 87 Prvních 32 soudců z lidu bylo
vládou jmenováno jiţ 31. července 1945.88
Ihned po začátku činnosti klatovského soudu se ukázalo jeho stávající personální
obsazení vzhledem k objemu podaných trestních oznámení jako nevyhovující. Do konce roku
1945 byli proto jmenováni ještě dalších dva soudci z povolání a šest veřejných ţalobců.89
I přes doplnění personálního stavu na konci roku 1945 si objem projednávaných případů
během roku 1946 vyţádal jmenování ještě dalších tří soudců z povolání a šesti veřejných
ţalobců.90 Stejně jako u jiných mimořádných lidových soudů nebyla ani mezi klatovskými
soudci a ţalobci ţádná ţena. Jediná ţeny u klatovského soudu působila ve funkci soudce
z lidu.91
Podobně jako ostatní, zde zmiňované, mimořádné lidové soudy se i soud klatovský
potýkal v rámci své činnosti s mnoha problémy - personální potíţe se týkaly převáţně soudců
z lidu, kteří byli v rámci výkonu svých funkcí velmi nedůslední a často se bez omluvy
k hlavnímu přelíčení vůbec nedostavili. Toto absentérství pak komplikovalo jak samotnou
86

I v tomto případě bylo zpoţdění se zahájením činnosti soudu způsobeno průtahy při obsazování soudního
aparátu (tak například většina soudců z lidu byla jmenována vládou jiţ na konci července 1945, slib však většina
z nich skládala aţ v průběhu měsíce září a října téhoţ roku).
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dne 1. 6. 1946.
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činnost jednotlivých soudních senátů, tak ve svém důsledku přetěţovalo ty soudce z lidu,
kterým jejich morálka a odpovědnost nedovolila na svoji funkci duševně rezignovat.92 Kromě
těchto potíţí musel klatovský soud řešit i mnoho problémů provozních - šlo například
o nedostatek soudních tlumočníků, kdy byl pro všechny senáty klatovského soudu
k dispozici pouze jediný, externista profesor A. J. Mager.93 Oproti původní představě tří
tlumočníků tak bylo moţné hovořit v souvislosti s tímto postem a s ohledem na narůstající
počet souzených Němců o problému doslova palčivém, který bylo potřeba co nejrychleji
vyřešit.94
Přes veškeré počáteční komplikace zahájil klatovský soud svoji činnost v říjnu roku
1945 a nezastavil se aţ do 4. května 1947, kdy zároveň došlo ke skončení účinnosti
retribučních dekretů. Po celou dobu své činnosti se snaţil o rychlé a objektivní projednání
všech předloţených případů. Nejčastějšími podněty, na základě kterých klatovský soud
zahajoval svoji činnost, byla stejně jako v případě ostatních lidových soudů udání ze strany
jednotlivců. Soudnímu projednání těchto případů vţdy předcházelo důkladné prošetření celé
věci okresními vyšetřovacími komisemi. Hlavním úkolem těchto komisí bylo oddělit
pravdivá udání od těch smyšlených a v případě prokázání pravdivosti takového udání také
zajistit důkazy o vině. V mnoha případech však vyšetřovací komise došly po prošetření celé
věci k závěru, ţe udání bylo nepodloţené a spíše neţli nástrojem spravedlnosti se tedy stalo
nástrojem osobní msty a vyřizování si účtů mezi jednotlivci.95
V případech, kdy okresní vyšetřovací komise shledala udání opodstatněným,
postoupila věc i se všemi zjištěnými důkazy úřadu veřejného ţalobce, který byl odpovědný
za sepsání obţaloby a její včasné podání k soudu. Po podání obţaloby obvykle následovalo
ze strany soudu nařízení hlavního přelíčení, které bylo veřejné a odráţelo v sobě stanný
charakter těchto soudů. Obvykle netrvalo více jak jeden den, rozsudek byl vyhlášen ihned po
projednání případu, odvolání nebylo přípustné; v případě odsouzení k trestu smrti byl trest
na odsouzeném vykonán ještě týţ den.96
Z celkově nařízených poprav klatovským soudem nebyla ani jedna provedena veřejně.
Jako diváci se směly účastnit jen ty osoby, které se prokázaly příslušným potvrzením
opravňujícím ke vstupu (nejčastěji šlo o poškozené). Povinně se popravy účastnil předseda
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soudního senátu, ţalobce, obhájce, tříčlenná popravčí četa, zapisovatelka, soudní lékař
a kněz.97 Popravovalo se výhradně provazem.98 O kaţdé popravě se sepisoval úřední protokol,
ve kterém bylo uvedeno, zejména v kolik hodin byl odsouzený předán k výkonu trestu, kdy
byl popravčí četou trest vykonán a za jak dlouho po výkonu trestu konstatoval soudní lékař
smrt odsouzeného. Takovýchto poprav bylo na nádvoří klatovského soudu v rámci první vlny
retribuce vykonáno celkem dvacet – šlo o dvě ţeny a osmnáct muţů.
4.1.1 Vyhodnocení činnosti Mimořádného lidového soudu v Klatovech
Mimořádný lidový soud v Klatovech za první období retribuce, tedy za období od
8. října 1945 do 4. května 1947, projednal celkem 553 soudních případů se 609 obţalovanými
- v roce 1945 bylo soudem projednáno celkem 52 soudních případů, v roce 1946 šlo jiţ o 381
případů a od ledna do začátku května 1947 stihl klatovský soud projednat ještě dalších
120 soudních případů.99 Z celkových 609 obţalovaných, kteří stanuli před mimořádným
lidovým soudem v Klatovech, bylo:
-

36,5 % (222) Čechů a z toho 26,8 % (163) muţů a 9,7 % (59) ţen

-

63,5 % (387) Němců a z toho 57,6 % (351) muţů a 5,9 % (36) ţen 87
Podobně jako v případě rozhodovací činnosti ostatních mimořádných lidových soudů

byla i z rozhodování klatovského soudu o vině a výši trestu obţalovaných patrná zmírňující se
tendence těchto rozhodnutí – zatímco v roce 1945 a ještě v první polovině roku 1946 byly
vynášeny zejména dlouholeté tresty odnětí svobody a tresty doţivotní, ke konci roku 1946
a začátkem roku 1947 byly vynášeny tresty jiţ podstatně niţší.100 Tento zmírňující se trend
v rozhodování klatovského soudu bylo moţno připisovat zejména celkovému uklidnění
rozjitřených poválečných poměrů a opadnutí palčivé nenávisti, která byla tak typická pro toto
období.
Od počátku činnosti klatovského lidového soudu bylo k trestu smrti odsouzeno celkem
20 osob, jednalo se o 2 ţeny (1 Němka a 1 Češka) a 18 muţů (17 Němců a 1 Čech). K trestu
odnětí svobody v různé délce bylo odsouzeno 364 osob, kdy celková délka uloţených trestů
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SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53), pres 20/ 1945 z 17. 9. 1945.
V první polovině 50. let se poprava vykonávala oběšením na oprátce zavěšené na kladce na vztyčeném prkně,
přičemţ tento způsob oběšení byl obzvlášť krutý a nelidský. Odsouzený si nestrhl vaz, ale zemřel na následky
udušení, kdy smrt nastávala za osm aţ patnáct minut po oběšení.
LIŠKA, Otakar a kol. Vykonané tresty smrti Československo 1918-1989. 2. vydání. Praha: Úřad dokumentace a
vyšetřování zločinů komunismu SKPV PČR, 2000, s. 18.
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činila více neţ 2147 let.101 18 osob bylo odsouzeno k druhému nejvyššímu moţnému trestu
- trestu doţivotnímu. 115 obţalovaných bylo soudem buď z důvodu prokázání neviny, nebo
nedostatku důkazů osvobozeno. V 8 případech došlo k upuštění od potrestání, 15 případů bylo
předáno k dalšímu projednání řádným soudům a ve 29 případech převáţil zájem na odsunu
obţalovaných nad jejich potrestáním. Ţádný případ nezůstal nevyřízen.102
Po ukončení činnosti mimořádných lidových soudů byli jejich přednostové ministrem
spravedlnosti vyzváni, aby se v konečné zprávě o činnosti těchto soudů vyjádřili k proběhlé
retribuci. V rámci jednotlivých soudů pak vyhotovovali zprávy o proběhlé retribuci také sami
soudci z povolání a veřejní ţalobci. Například náměstek předsedy soudu JUDr. Behenský ve
své hodnotící zprávě ze dne 7. května 1945 poukázal na nepoměrně stanovenou dolní hranici
trestní sazby za trestný čin vydírání a nebezpečného vyhroţování (dolní sazba byla 10 let)
v porovnání s dolní hranicí trestní sazby udavačství (dolní sazba byla 5 let), kdy samo
udavačství bylo v době okupace povaţováno za zvlášť zavrţeníhodné a záludné, a často mělo
stejné, v některých případech i nebezpečnější a zhoubnější následky, neţli samotná činnost
vyděrače. Behenský se ve své zprávě dále zaměřil na hodnocení činnosti soudců z lidu, kdy
tuto činnost shrnul, i přes drobné výtky, jako uspokojivou. Nezapomněl také poukázat na
zmírňující se tendence v rozhodování soudu, kdy na počátku jeho činnosti bylo souzeno
daleko přísněji neţli na jeho konci. V závěrečném celkovém hodnocení se však
o proběhlé retribuci vyjádřil vcelku kladně. Ve zprávě doslova uvedl: „V celku možno říci, že
retribuční dekret svými speciálními skutkovými podstatami trestných činů postihl všechna
hrubá zavinění nacistů a jejich pomahačů“.103
Konečná zpráva přednosty klatovského soudu JUDr. Švece adresovaná ministerstvu
spravedlnosti poté pouze shrnula jiţ vyslovené názory jednotlivých klatovských soudců
a ţalobců:


soudci se ve svých zprávách jednomyslně shodli, ţe retribuční dekret se svými
speciálními skutkovými podstatami trestných činů postihl všechna hrubá zavinění
nacistů a jejich pomahačů.



dále se kladně vyjádřili k činnosti soudců z lidu, kteří se i přes počáteční obtíţe
- zejména osobní zaujetí pro věc a ovlivňování tiskem a veřejností, při rozhodování
soudů osvědčili.
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39 osob bylo odsouzeno v roce 1945, 269 osob v roce 1946 a dalších 56 v roce 1947.
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kritice však neušlo příliš široké vymezení některých skutkových podstat, (zejména
v § 3, 7 a 11 dekretu), pod které pak bylo moţno zařadit i taková jednání, za něţ by
bylo uloţení trestu ve stanovené trestní sazbě příliš přísné.



zpráva zároveň upozorňovala na nesrovnalosti týkající se výše trestních sazeb
u některých trestných činů – zejména udavačství a vydírání.
I přes uvedenou kritiku, byl JUDr. Švec v závěru hodnotící zprávy vcelku pozitivní,

kdyţ uvedl: „Retribuční dekret i při zmíněných svých vadách a nedokonalostech postihl
všechna hrubá zavinění, jež měl zákonodárce na mysli, soudci z lidu se osvědčili a retribuční
soudnictví splnilo svůj mimořádný úkol.“ 104

4.2 Činnost Mimořádného lidového soudu v Klatovech v roce 1948
Jak jiţ bylo zmíněno v předcházejících kapitolách, byla zákonem č. 33/ 1948 Sb.
z 25. března 1948 obnovena účinnost retribučního dekretu č. 16/ 1945 Sb. a byla tak tedy
po necelém roce od skončení první vlny retribuce zahájena vlna druhá.
Obnovený Mimořádný lidový soud v Klatovech byl oficiálně ustanoven 31. května
1948, první hlavní přelíčení se zde konalo jiţ 15. června 1948.105 O jeho personálním sloţení
nově rozhodoval ministr spravedlnosti, který na základě opatření č. 22109/ 48 – I/3 z 3. dubna
1948 jmenoval do funkce přednosty tohoto soudu Josefa Švece, jeho náměstkem se stal
František Ettler. Dále byli jmenováni dva soudci z povolání – Vladimír Jezdinský a Josef
Dejmek a dva veřejní ţalobci - Vojtěch Ryba a Josef Vrba. Tímto opatřením bylo jmenováno
do funkce také 24 soudců z lidu, kdy tři soudci na svoji funkci rezignovali ihned po svém
jmenování, a u dalších čtyř si JUDr. Švec udělal poznámku: „nevolat vůbec“ nebo „volat jen
v nutných případech“.106,107 V červenci 1948 pak byli personálním opatřením č. 66975/ 48
– I/3 jmenováni ještě další dva veřejní ţalobci – Rudolf Kalina a Václav Polák.108 Stejně jako
v případě jmenování soudců z povolání, ţalobců a soudců z lidu rozhodoval ministr
spravedlnosti také o ustanovení obhájců ex offo. Obhajobou ex offo mohli být před
obnovenými mimořádnými lidovými soudy pověřeni jen advokáti zapsání v příslušném
seznamu ministerstva spravedlnosti (v obvodu klatovského lidového soudu se jednalo
104

Tamtéţ, karton 1(53), pres 38/ 1947.
SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53), pres 22/ 1948.
106
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o pouhých 10 takto zapsaných advokátů).109
Mimořádný lidový soud v Klatovech zahájil svoji činnosti dne 15. června 1948,
a to v souladu s poţadavkem ministerstva spravedlnosti, aby byly veškeré předloţené případy
projednány nejpozději do konce září 1948, kdy mělo dojít k ukončení obnoveného
retribučního soudnictví.110 Přestoţe bylo ukončení činnosti retribučních soudů nakonec
posunuto aţ k 31. prosinci 1948, skončil klatovský lidový soud svoji činnosti fakticky jiţ
23. října 1948, kdy byl projednán poslední soudní případ.111
Stejně jako v ostatních případech se ani v případě soudu klatovského nedochovalo
mnoho statistických údajů vypovídajících o jeho obnovené činnosti. Zpráva přednosty soudu
z 1. prosince 1948 adresovaná ministerstvu spravedlnosti obsahovala pouze tyto stručné
údaje: před obnoveným mimořádným lidovým soudem bylo projednáno celkem 33 případů;
odsouzeno bylo 30 osob, z toho 15 osob na základě revize;

112

nebyl vynesen ţádný trest

smrti, pouze tresty odnětí svobody v celkové délce více jak 25 let.113
V poměru k 553 případům projednaným v rámci první vlny retribuce můţeme
o 33 případech projednaných v rámci vlny druhé hovořit jako o čísle vcelku zanedbatelném
– i v případě tohoto soudu se tak potvrzuje jiţ obecně známé, ţe se plán komunistů na
potrestání mnoha dosud nepotrestaných viníků ukázal jako zcela lichý a nabubřelý.

4.3 Osudy vybraných osob odsouzených k trestu smrti Mimořádným
lidovým soudem v Klatovech v letech 1945 - 1947
Během první retribuční vlny probíhající v letech 1945 - 1947 bylo klatovským
lidovým soudem odsouzeno k trestu smrti provazem celkem 20 osob. Jednalo se o:


MUDr. Johanna Schremse * 2. 10. 1908 - † 8. 10. 1945



Rozálii Hošťálkovou

* 31. 6. 1899 - † 22. 10. 1945



Annu Obrhellovou

* 25. 6. 1900 - † 14. 12. 1945



Jiřího Rorhbachera

* 15. 1. 1907 - † 18. 12. 1945



Maxa Altmanna

* 5. 9. 1907

- † 4. 2. 1946



Matěje Dekra

* 4. 4. 1902

- † 7. 5. 1946



Rudolfa Petříka

* 21. 1. 1894 - † 8. 5. 1946
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JUDr. Jiřího Heintschela

* 24. 2. 1892 - † 22. 5. 1946



Františka Wotavu

* 2. 10. 1912 - † 17. 9. 1946



Josefa Spaniola

* 10. 11. 1917 - † 25. 9. 1946



Františka Bínu

* 27. 11. 1911 - † 3. 10. 1946



Adolfa Jarolima

* 2. 10. 1903 - † 18. 10. 1946



Josefa Pravdu

* 28. 3. 1890 - † 5. 11. 1946



Františka Schambergera

* 15. 7. 1913 - † 25. 11. 1946



Jakuba Neubauera

* 21. 3. 1917 - † 2. 12. 1946



Ervína Janische

* 10. 11. 1913 - † 12. 12. 1946



Josefa Kwapila

* 27. 2. 1907 - † 11. 2. 1947



Karla Maryšku

* 3. 11. 1893 - † 24. 2. 1947



Richarda Lindnera

* 12. 9. 1912 - † 25. 4. 1947



Heinricha Winkelhofera

* 14. 1. 1902 - † 29. 4. 1947

V této kapitole budou popsány osudy třinácti osob z výše uvedených. Osudy zbylých
sedmi popravených - Rozálie Hošťálkové, Anny Obrhellové, Matěje Dekra, Rudolfa Petříka,
Maxe Altmanna, Karla Maryšky a Františka Bíny - byly detailně vykresleny jiţ v diplomové
práci „Mimořádné lidové soudy v ČSR v letech 1945 – 1948“.
4.3.1 MUDr. Johann Schrems
Rodák z Lauterhofenu v Horním Falci se narodil 2. října 1908. Jiţ ve svých dvaceti
jedna letech se stal aktivním členem NSDAP, a to z čistě ideové spřízněnosti. O Schremsovo
kladném vztahu k nacistickému hnutí svědčí, krom členství v NSDAP, také jeho členství
v Nacionálně socialistickém sboru motoristů, jenţ sdruţoval motoristy s bojovým výcvikem
a zajišťoval výchovu řidičského dorostu pro potřeby německé armády. Tento spolek byl jako
většina tehdy existujících organizován na militaristickém principu a členství v něm bylo,
stejně jako v případě NSDAP, posuzováno jako trestné.114
Na Klatovsku působil MUDr. Johann Schrems aţ od roku 1943. Zastával zde funkci
předsedy německého zdravotního úřadu. Z titulu své funkce vykonával krom vlastní lékařské
praxe také dohled nad praxemi klatovských lékařů.115 Po celou dobu působení ve funkci
předsedy zdravotního úřadu se aktivně zapojoval do propagace nacismu, a to zejména

114
115

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 5(1), LS 6/ 1945, obţaloba MUDr. Schremse ze dne 21. 9. 1945.
SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 5(1), LS 6/1945, obţaloba MUDr. Schremse ze dne 21. 9. 1945.
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organizováním odborných přednášek zaměřených na rasovou problematiku.116 Na jedné
z takovýchto přednášek se dokonce nechal slyšet, ţe je nezbytné, aby k poněmčení českého
národa došlo co nejdříve, nikoli aţ za tři generace, jak uváděl jeden z přednášejících.117
Schremsovo členství v NSDAP a NSKK, stejně jako jeho aktivní propagace nacismu,
by mu bezpochyby před Mimořádným lidovým soudem v Klatovech zajistily účast na lavici
obţalovaných, pod smyčku oprátky by jej ale pravděpodobně nedostaly. Jednání, která
Schremse přivedla na šibenici, spočívala v něčem daleko závaţnějším…
Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu, zastával MUDr. Schrems od roku 1943 funkci předsedy
německého zdravotního úřadu. Z tohoto titulu také vykonával odborný lékařský dohled nad
klatovskými lékaři a v rámci tohoto dohledu kontroloval předepisování potravinových přídělů
nemocným.118 Od samého počátku výkonu své funkce upozorňoval MUDr. Schrems své
nadřízené, ţe někteří klatovští lékaři nedodrţují regule pro předepisování těchto přídělů. Celá
věc vyústila dne 23. října 1943 v zaslání důvěrného dopisu okresnímu hejtmanovi Stauberovi,
ve kterém MUDr. Schrems obvinil osm kolegů lékařů: MUDr. Jerie, MUDr. Gregorovou,
MUDr. Vavřinu, MUDr. Matějčka, MUDr. Melana, MUDr. Fügnera, MUDr. Koubu a MUDr.
Vančatu z neopodstatněného předepisování potravinových přídělů nemocným, čímţ se tito
lékaři měli dopouštět sabotáţí německého válečného hospodářství. V dopise Schrems
okresního hejtmana dále nabádal, aby byla celá věc předána k prošetření klatovskému
Gestapu, coţ se také stalo. Na základě tohoto udání byli lékaři prošetřováni klatovským
Gestapem, několika lékařům byla udělena vysoká pokuta, MUDr. Jerie byl prošetřován
Gestapem opakovaně. Všem udaným pak hrozilo nebezpečí zatčení, pokud by došlo
k dalšímu „neopodstatněnému“ předepisování potravinových přídělů, coţ mělo samozřejmě
za následek, ţe udaní lékaři měli aţ do konce okupace obavy jakékoli potravinové příděly
nemocným vůbec předepisovat.119
Nejzávaţnějším bodem obţaloby však bylo obvinění ze spáchání dvojnásobné vraţdy,
jíţ se měl Schrems dopustit jakoţto příslušník německého Volkssturmu dne 5. května 1945.
V osudný den, kdy jiţ bylo jasné, ţe Německo dohrálo svoji úlohu, byla většina klatovských
příslušníků Volkssturmu soustředěna v budově NSDAP v Klatovech, kde s obavami
vyčkávala na další vývoj situace ve městě. Ve stejnou dobu jednal velitel německé vojenské
posádky v Klatovech, major Heinrich Horn, s novými představiteli města o moţnosti
116

V nacistickém pojetí spolu zdravotnictví a rasová čistota úzce souvisely a do jisté míry můţeme říci, ţe
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příděly mu však mohl předepsat pouze jeho ošetřující lékař.
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vzájemného neútočení a postupném předávání města zpět do rukou Čechů. Výsledkem
jednání byla dohoda o neútočení podmíněná nenapadením Němců civilním obyvatelstvem.
O této dohodě byli informováni také členové Volkssturmu soustředění v budově NSDAP.
Sled dalších událostí není zcela zřejmý, dle dochovaných svědeckých výpovědí došlo
v odpoledních hodinách k opakované střelbě z budovy sídla NSDAP do hloučku opodál
stojících neozbrojených civilistů. Výsledkem této střelby bylo šest mrtvých Čechů, z nichţ
dva měl zastřelit právě Johann Schrems. Proč došlo k zahájení střelby, se nepodařilo
prokazatelně objasnit, neboť iniciátor střelby, krajský vedoucí Volkssturmu Hermann
Dauchert, spáchal v ten samý den sebevraţdu.120 Mnoho otázek zůstalo nezodpovězeno také
ve věci střelby samotného Schremse, neboť ten byl z důvodu špatného vidění nevojákem, a je
tedy překvapující, ţe by byl schopen s šesti dioptriemi a další poruchou zraku vyvolanou
vysokým krevním tlakem dvěma ranami smrtelně zranit dvě osoby stojící zhruba o 135 metrů
opodál.121
I přes výše uvedené pochybnosti o střelbě a střelcích byla na Johanna Schremse
podána 24. září 1945 k mimořádnému lidovému soudu v Klatovech obţaloba, jeţ ho vinila
nejen z toho, ţe v době zvýšeného ohroţení republiky propagoval a podporoval nacistické
hnutí, byl činovníkem v NSDAP a NSKK, ve sluţbách a zájmu nepřítele udal MUDr. Jerie
a sedm dalších lékařů za neoprávněné předepisování potravinových přídělů, ale také, ţe se
dne 5. května 1945 ve sluţbách a zájmu Německa dopustil vraţdy na československých
občanech Janu Kodalíkovi a Jaroslavu Pindlovi.122
Hlavní přelíčení bylo nařízeno na 8. října 1945. Jednalo se o první přelíčení před
klatovským lidovým soudem, které skončilo vynesením nejvyššího trestu, a to i přes řadu
nesrovnalostí a pochybností, na které upozorňoval během přelíčení také Schremsův
advokát JUDr. Fifka.123
S ohledem na výše uvedené můţeme odsouzení MUDr. Johanna Schremse k trestu
smrti chápat jako jakési vyvrcholení v řadě první, nikoli však poslední, černobílé verze
případu, ve které byl aţ překvapivě rychle nalezen kýţený pachatel… 124
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4.3.2 Jiří Rorhbacher
Případ rolníka Jiří Rorhbachera, rodáka z Němčic u Stráţova, je jedním z těch, které
byly před klatovským lidovým soudem posuzovány nejpřísněji, byť provinění zde
zmiňovaného nebyla v porovnání s ostatními odsouzenými na smrt aţ tak závaţná.
Před rokem 1938 šlo o vcelku nenápadného člověka, otce šesti malých dětí, o kterém
sousedé nemohli říci vcelku nic špatného. Vše se však začalo měnit počátkem jara 1938, kdy
se Jiří Rorhbacher stal členem Sudetoněmecké strany.125
V září 1938, poté co byla vyhlášena celorepubliková mobilizace, měl Jiří Rorhbacher
jakoţto záloţní voják Československé armády narukovat, coţ neučinil a před nástupem na
vojenskou sluţbu raději prchl do Německa, kde se zdrţoval aţ do poloviny října 1938.126
Rorhbacher se později před soudem hájil, ţe do Německa odešel za prací ještě před
mobilizací, a kdyţ byla vyhlášena, jiţ se nemohl vrátit a narukovat, neboť hranice byly
neprodyšně uzavřeny.127 Toto vysvětlení celé události však klatovský soud nepřijal.
Do republiky se Jiří Rorhbacher vrátil aţ v polovině října, tedy po mnichovském
verdiktu, na základě kterého došlo k zabrání části československého pohraničního území.
V rámci záboru bylo k Říši připojeno také rodiště Rorhbachera, obec Němčice, byť zde
většinu obyvatel tvořili Češi.128
Záboru území se Rorhbacher ještě stihl aktivně zúčastnit, a to ve funkci pomocného
německého finančníka. Při vytyčování nových hranic byl velkým horlivcem, naléhal na
vyměřovací komisi, aby i nedaleká obec Mladotice připadla k Sudetám, coţ se na jeho
naléhání také na krátkou dobu opravdu stalo. Po čtyřech týdnech však byly Mladotice opět
připojeny k Československu, coţ se Rorhbacherovi nelíbilo, a posléze měl dokonce prohlásit,
ţe Mladotice připadnou opět Říši a aţ se tak stane, tak to Čechům spočítá.129
I přes to, ţe Jiří Rorhbacher narukoval do německé armády jiţ v září 1939 a zpět do
republiky se natrvalo vrátil aţ v září 1945, stihl před odchodem napáchat ještě mnoho škody.
16. října 1938 vtrhl Rorhbacher spolu s německým oddílem SS do hostince Maxmiliána
Šveigla v Němčicích. Při přepadení bylo z hostince násilím vyvedeno pět hostů včetně
samotného Šveigla, zadrţení muţi byli ozbrojeným doprovodem odvezeni na Rorhbachovo
pole za vesnici, kde museli pod pohrůţkou zastřelení leţet celou noc na zemi. Nedobrovolní
nocleţníci pak byli na poli hlídáni několika příslušníky SS včetně samotného Rorhbachera,
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a to aţ do brzkého rána. Druhého dne ráno byli všichni muţi bez dalšího propuštěni.
Vzhledem k bezdůvodnosti celé přepadové akce je nepochybné, ţe více neţ o co jiného šlo
o demonstraci moci a síly.130
Mezi další hanebná jednání připisovaná Jiřímu Rorhbacherovi patřilo vyhroţování
vystěhováním rolníkovi Václavu Kollrossovi za to, ţe své děti posílal namísto do německé
školy do české.131 Na počátku roku 1939 se pokusil před úřady očernit hostinského Šveigla,
a tím získat jeho hostinskou koncesi. V tomtéţ roce udal souseda Josefa Tomana pro krádeţ
dřeva, toto udání vyneslo Tomanovi pokutu ve výši 2.700 korun.132
Jednání, kterým však překročil rámec svých dosavadních špatností, se dopustil na
Marii Kollrosové a Alţbětě Cuchkové z Němčic. Obě, ani ne dvacetileté dívky, udal, ţe
v předvečer svatodušních svátků zpívaly na Kollrossově statku české písně. Obě dívky byly
za výše uvedené jednání postavené před úřední soud v Nýrsku a také odsouzeny k trestu
vězení v trvání 48 hodin a pokutě 25 korun.133
I přes to, ţe Jiří Rorhbacher svým výše popsaným jednáním nezavinil, a ani se jinak
nepodílel na smrti jiného (jak tomu často bylo u osob souzených a odsouzených k nejvyššímu
trestu), byla na něj uvalena na podzim roku 1945 zajišťovací vazba. 4. prosince 1945 pak byla
ke klatovskému mimořádnému lidovému soudu doručena obţaloba, jejíţ obsah jasně
naznačoval, kam bude soudní líčení směřovat – Jiří Rorhbacher byl obviněn ze zločinu
propagace a podpory nacistického hnutí, ze zločinu členství v organizaci SA, ze zločinu
udavačství a přípravy úkladů o republiku.134
Hlavní přelíčení bylo nařízeno na 18. prosince 1945 na 8:30 hod. Obhájce Jiřího
Rorhbachera, JUDr. Gutwillig se během soudního přelíčení ještě pokoušel zvrátit nepříznivě
se vyvíjející situaci, kdy poukazoval zejména na Rorhbacherovo špatný psychický stav
zaviněný váţným úrazem hlavy v roce 1944.135 Tento směr obhajoby však nezměnil nic na
tom, co vyplývalo jiţ z obvinění uvedených v obţalobě. Jiří Rorhbacher byl za své činy
odsouzen klatovským lidovým soudem k trestu smrti provazem. Trest byl ještě téhoţ dne
v 18 hodin a 35 minut na odsouzeném také vykonán.136
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4.3.3 JUDr. Jiří Heintschel
Vídeňský rodák šlechtického původu se narodil 24. února 1892. Po dokončení
středoškolského studia nastoupil brannou povinnost v rámci rakousko – uherské armády. Po
skončení první světové války, jíţ se aktivně zúčastnil, započal se studiem práv. Po smrti
rodičů zdědil Heintschel krom jiného také majetek v Československu, kam v roce 1935
přesídlil - novým domovem se mu stala hospodářská usedlost v obci Jiřičná.137
Jiří Heintschel byl od samého počátku hospodaření v Jiřičné silně prorakousky
orientován. Aţ do roku 1938 se však choval k místním obyvatelům velmi korektně, dokonce
se pokoušel s místními komunikovat v češtině. Zlom v jeho chování nastal aţ v roce 1938 po
mobilizaci Československa, kdy se z poklidného místního statkáře stal obávaný silně
pronacisticky orientovaný vyděrač a udavač, který svým jednáním terorizoval nejen místní
obyvatelstvo, ale do jisté míry i samotné německé úřady.138,139
Případ Jiřího Heintschela je na rozdíl od výše uvedených velice obsáhlý - na jeho
rozsáhlost upozorňoval i sám veřejný ţalobce případu, JUDr. Zeno Fifka, a to konkrétně
v bodě III. a V. obţaloby. 140
V prvním ze sedmi bodů obţaloby bylo Jiřímu Heintschelovi kladeno za vinu, ţe se
v době zvýšeného ohroţení republiky dopustil na území i mimo ni úkladů o republiku,
a to tím, ţe se pokusil odtrhnout její část a tuto násilím připojit k cizímu státnímu území.
Tohoto jednání se měl Heintschel dopustit zasláním písemné ţádosti na berlínské ústředí,
v níţ poţadoval připojení části Pošumaví k Říši. Později se u soudu Heintschel pokusil celou
věc zlehčit tvrzením, ţe neměl na mysli připojení územní, ale pouze národnostní
a duchovní. 141 Toto tvrzení však soud nepřijal, neboť v rámci hlavního přelíčení se
v souvislosti s udáním starosty Loučové nechal slyšet, ţe zasláním ţádosti chtěl docílit toho,
aby jeho statky leţely na území Říše.142
Druhý a čtvrtý bod obţaloby jej vinil ze členství v SA a dále z činovnictví
v NSDAP.143 Heintschelovo členství v těchto organizacích však není moţné brát jako důkaz
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jeho nacistické pravověrnosti. V jeho případě šlo více neţ o ideovou spřízněnost, o účelovost
tohoto členství, coţ je moţné odvodit i z toho, ţe jiţ na konci roku 1942 z NSDAP
vystoupil.144
Dalším obviněním směřujícím proti JUDr. Heintschelovi byla propagace a podpora
nacistického hnutí, a to za okolností zvláště přitěţujících. Obţaloba kladla Heintschelovi za
vinu, ţe jiţ od počátku okupace navazoval a udrţoval osobní vztahy s vlivnými představiteli
německých úřadů na Klatovsku (např. s klatovským Gestapem, s německou kriminální
policií). Dále jej vinila, ţe jako přední funkcionář sušické NSDAP měl sám značný vliv na
tyto úřady, který vyuţíval zejména k šikaně a teroru českého obyvatelstva. V neposlední řadě
byla Heintschelovi připočtena jeho horlivost ve snaze rozšiřovat počty německých
soukmenovců, kdy neváhal pátrat po německém původu rodičů a prarodičů místních obyvatel
a pokud se takového původu dopátral, odhalený potomek jeho pozornosti obvykle jiţ neutekl
a bylo jen otázkou času, neţ podlehl nátlaku a přijal německou národnost. Tak tomu bylo
i v případě Jana Strejce z Jiřičné a Jaroslava Heiningera z Albrechtic:145
- Jan Strejc byl Heintschelovým sousedem z Jiřičné, který se i přes německou národnost
matky a manţelky hlásil k národnosti české. To však jen do okamţiku, kdy se
o jeho původu dozvěděl Heintschel a začal jej pravidelně navštěvovat a přemlouvat, aby se
i on přidal k Němcům. Kdyţ se však přemlouvání ukázalo jako liché, začal Strejcovi i jeho
ţeně Heintschel vyhroţovat. Pravděpodobně pod tíhou výhrůţek Strejc německou národnost
poté opravdu přijal.146 Ani přijetí této národnosti jej však neuchránilo před Heintschelovou
udavačskou povahou, kdy jiţ v říjnu 1941 byl na základě Heintschelova udání prošetřován
Gestapem a následně odsouzen k dvouletému trestu vězení.147 Po propuštění musel narukovat
k trestní jednotce Wehrmachtu, odkud poté prchl a stal se vojákem Československé obrněné
brigády ve Velké Británii. Tyto několikaleté útrapy, které zanechaly stopu na jeho zdraví,
musel podstoupit pravděpodobně pouze proto, ţe před svým sousedem Pschiedlem (jedním
z Heintschelovo donašečů) pronesl, ţe Němci válku prohrají a Hitler prchne ze země stejně
jako Hess.148
- obdobné to bylo i v případě Jaroslava Heiningera, který přijal říšsko-německé státní
občanství na podzim roku 1938. I přes novou příslušnost zůstal Heininger členem Sokola
a nepřerušil ani své přátelské vztahy s místními Čechy. To se však nelíbilo Heintschelovi,
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který mu opakovaně vyhroţoval, ţe pokud ze Sokola nevystoupí a nepřeruší styky s Čechy,
tak uvidí a Heininger poté opravdu viděl. Heintschel splnil své výhruţky a udal jej za členství
v Sokolu Gestapu. Zanedlouho po udání dostal Heininger od Gestapa doslova „ţivotní
nabídku“ – mohl si vybrat mezi jednosměrnou jízdenkou do koncentračního tábora Dachau
nebo narukování do německé armády. Vzhledem k moţnostem volby není asi překvapením,
ţe si Heininger před jistou smrtí vybral raději německou armádu.149
Jako formální tečka za tímto bodem obţaloby se v kontextu s výše uvedeným jeví
jeho

další

obvinění

z nošení

nacistické

uniformy,

zdravení pouze německým

pozdravem, zúčastňování se projevů a oslav strany a v neposlední řadě také odmítání jakékoli
korespondence v českém jazyce.150
Neméně závaţné obvinění obsahoval pátý bod obţaloby, ve kterém veřejný ţalobce
obvinil Jiřího Heintschela ze spáchání zločinu veřejného násilí vydíráním, a to jednak vůči
jednotlivcům, tak vůči celé obci Jiřičná. Vůči jednotlivcům se tohoto jednání měl Heintschel
dopustit například na Jaroslavu Heiningerovi (jeho případ byl popsán výše), na vrchním
četnickém stráţmistru Františku Zemanskému, dále pak na kamn áři Františku
Chmelenskému, truhláři Janu Jeţkovi a ţeně v domácnosti Ţofii Lukešové. 151
Nejzávaţnějšího zločinu vydírání se však měl Jiří Heintschel dopustit na celé obci Jiřičná na
podzim roku 1939, bezprostředně poté, co mu na otravu uhynuly dvě z jeho jalovic.
K prošetření celé události bylo přizváno klatovské Gestapo, po kterém Heintschel poţadoval,
aby byli v této souvislosti vyšetřováni zejména čeští zaměstnanci, neboť dle něho šlo
o politicky motivovanou sabotáţ. V souvislosti s touto událostí došlo také k vydání veřejné
vyhlášky, jeţ stanovila, ţe pokud by se takovéto sabotérské jednání mělo opakovat, bude
dopadený pachatel potrestán smrtí – vyhláška měla být vydána na popud samotného
Heintschela. Jeho podíl na vydání vyhlášky se však u retribučního soudu nepodařil
jednoznačně prokázat.152,153
Předposledního bodu obţaloby - obvinění ze zločinu proti majetku - spočívajícího
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v obohacování se na úkor českých občanů, byl při hlavním přelíčení Jiří Heintschel
zproštěn.154
Posledním a také nejobsáhlejším bodem obţaloby bylo obvinění ze zločinu
udavačství, kterého se měl obviněný dopustit ve sluţbách a zájmu nepřítele, a to jak na
občanech české, tak německé národnosti. Jednalo se prokazatelně o udání 29 osob, z nichţ
některé případy udaných zde příkladmo uvádím: 155
- případ Václava Adamovského je jedním z těch, které skončily smrtí udaného. V říjnu 1939
Jiří Heintschel vyvěsil na svém statku vlajku s hákovým kříţem, ta však okolí provokovala
jen krátce a jiţ druhý den po vyvěšení byla pryč. Heintschel ztrátu vlajky ihned ohlásil nejen
četníkům, ale i klatovskému Gestapu a za viníka označil svého zahradníka Václava
Adamovského.156 Tak rychlé obvinění Adamovského mohlo být dle svědků zapříčiněno
nevraţivostí mezi oběma uvedenými, která se datovala jiţ od jara 1939 a která byla
pravděpodobně zapříčiněna Heintschelovým nátlakem na Adamovského ve věci přijetí říšskoněmeckého občanství, který jej však nikdy přijmout nechtěl a ani nepřijal. Po příjezdu
Gestapa byla u Adamovského provedena domovní prohlídka, při které byl za jeho domem
nalezen kus odříznutého provazu z ukradené vlajky. Adamovský nezapíral, ţe věděl o původu
kusu provazu za jeho domem, vypověděl, ţe jej ráno našel u stoţáru a pak zahodil. Pro
Heintschela a Gestapo byl tento nález brán jako potvrzení viny.157 Adamovský byl zatčen a
sedm týdnů drţen ve vyšetřovací vazbě v Sušici, kde byl opakovaně vyslýchán a dle obţaloby
i týrán. Toto věznění se podepsalo na jeho jiţ tak podlomeném zdraví. Z vězení se vrátil ve
velmi špatném zdravotním stavu, načeţ v prosinci 1941 zemřel.158 Soudní znalec MUDr. Jerie
poté u soudu vypověděl, ţe byl Adamovský dlouhodobě nemocen, avšak aţ během jeho
věznění došlo k výraznému zhoršení jeho zdravotního stavu, které označil jako těţkou újmu
na zdraví.159
- dalším udaným byl Hynek Hychinger, starosta Loučové, který Heintschelova opakovaná
udání odnesl, na rozdíl od výše uvedeného, „pouze“ doţivotně podlomeným zdravím. Poprvé

154

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 14(10), LS 125/ 1946, rozsudek soudu nad Jiřím Heintschelem ze dne
22. 5. 1946.
155
SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 14(10), LS 125/ 1946, obţaloba Jiřího Heintschela ze dne 19. 2. 1946.
SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 14(10), LS 125/ 1946, rozsudek soudu nad Jiřím Heintschelem ze dne
22. 5. 1946.
156
SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 14(10), LS 125/ 1946, obţaloba Jiřího Heintschela ze dne 19. 2. 1946.
157
JIŘÍK: Klatovské oprátky…, s. 174.
158
SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 14(10), LS 125/ 1946, obţaloba Jiřího Heintschela ze dne
19. 2. 1946.
159
JIŘÍK: Klatovské oprátky…, s. 175.

52

jej Heintschel udal v květnu 1939 za nevyvěšení jiţ dříve strţeného plakátu oznamujícího
okupaci Československa. Celá věc dopadla pro Hychingera vzhledem k okolnostem ještě
vcelku dobře, neboť mu Gestapo pouze pohrozilo zatčením. V září 1939 byl udán podruhé,
a to za uráţku německé uniformy. Toto udání jiţ vedlo k jeho zatčení a následnému odsouzení
k trestu vězení v délce 14 měsíců, který si Hychinger odpykával postupně v několika českých
věznicích.160 Později u soudu Hychinger vypověděl, ţe za jeho opakovaným udáním ze strany
Heintschela stála pravděpodobně jeho iniciativa při vzniku memoranda místních obyvatel,
které směřovalo proti Heinteschelovým snahám o připojení této části Pošumaví k Říši.161
- Antonín Beneš, skladník ČSD, byl Heintschelem udán v srpnu 1939. Důvodem udání byl
jeho rozhovor s jedním z místních obyvatel, z jehoţ obsahu mělo vyplynout, ţe místní v okolí
obce ukrývají tajný sklad zbraní a chystají se vyrazit na Němce. Nutno podotknout, ţe obsah
tohoto rozhovoru nebyl vyslechnut přímo Heintschelem, ale jedním z jeho donašečů. I přes to,
ţe tedy šlo o informace z druhé ruky, Heintschel neváhal a udal Beneše klatovskému Gestapu.
Ten byl ihned zatčen a poté tvrdě vyslýchán. Vzhledem k tomu, ţe se celé udání zakládalo na
řadě spekulací, byl Beneš zanedlouho po svém zatčení propuštěn - z výslechu Gestapem
si však odnesl trvalé následky na zdraví a dva vyraţené zuby.162
Jak jiţ bylo nastíněno výše, patřil případ JUDr. Heintschela mezi velmi rozsáhlé.
Z tohoto důvodu byla obţaloba na Heintschela podána ke klatovskému lidovému soudu aţ
26. února 1946. Obţaloba jej vinila z úkladů o území republiky, dále jej vinila z členství v SA
a z činovnictví v NSDAP, z podpory a propagace nacistického hnutí, ze zločinu veřejného
násilí nebezpečným vyhroţováním a v neposlední řadě také z toho, ţe ve sluţbách a zájmu
nepřítele udal více občanů jak české, tak německé národnosti, a to jednak pro činnost
skutečnou, tak smyšlenou.163
Hlavní přelíčení bylo nařízeno na 20. května 1946 a trvalo neobvykle dlouho – celé tři
dny. I přes to, ţe se Heintschelův právní zástupce JUDr. Miloš Gregora zhostil své úlohy
vcelku dobře, byl JUDr. Heintschel 22. května 1946 klatovským lidovým soudem shledám
vinným z pokusu o násilné odtrţení části republiky, z členství v SA, z činovnictví v NSDAP,
z propagace a podpory nacistického hnutí, ze zločinu veřejného násilí vydíráním na více
osobách, ze zločinu proti osobám dle § 7 odst. 1, 2, 3 retribučního zákona a dále ze zločinu
udavačství. Předseda senátu JUDr. Josef Švec pak pouze potvrdil to, co bylo zřejmé jiţ
v průběhu soudního řízení. JUDr. Heintschel byl za svá jednání odsouzen k trestu smrti
160
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oběšením.164 Trest byl na dvoře klatovského lidového soudu vykonán ještě týţ večer - soudní
lékař MUDr. Jerie konstatoval smrt odsouzeného ve 22 hod. a 40 min.165
4.3.4 František Wotava
František Wotava se narodil 2. října 1912 do německé rodiny obuvníka. Celé své
dětství a dospívání strávil v Českých Budějovicích, kde se poté vyučil ve stejném oboru jako
jeho otec a aţ do roku 1934 byl u otce také zaměstnán. V letech 1934 – 1936 slouţil
u 1. polního pluku v Českých Budějovicích. Po vyhlášení všeobecné mobilizace v roce 1938
narukoval mezi prvními, avšak jiţ v říjnu 1938 byl jako německý příslušník z Československé
armády propuštěn.166 V této době začal dosud poklidný a spořádaný ţivot Františka Wotavy
prudce měnit směr…
V roce 1939 zaţádal o přiznání německého státního občanství, které mu bylo ještě
v témţe roce přiznáno. Ve stejném roce se stal členem Schutzpolizei, a to na pozici
pomocného policisty českobudějovické policejní věznice. V této funkci však nesetrval ani rok
a jiţ v květnu 1940 byl za blíţe nezjištěných okolností přeloţen ke klatovskému Gestapu jako
pracovník tamní spisovny, 167 po půl roce ve sluţbě začal vykonávat funkci tlumočníka. Krom
výše uvedeného se ještě v tomto roce stal, jako většina zdejších Němců, členem NSDAP,
DAF a také NSV. 168
Funkci tlumočníka klatovského Gestapa vykonával František Wotava aţ do května
1945. Během svého působení v Klatovech spolupracoval hned s několika známými
klatovskými gestapáky: Wimmerem, Lindnerem a v neposlední řadě také s vyhlášeným
surovcem Schambergerem. Spolupráce s prvními dvěma by Františka Wotavu dozajista stála
v poválečném období několik let svobody, nicméně aţ spolupráce se Schambergerem se stala
Wotavovi osudnou. 169
S Jindřichem Wimmerem spolupracoval František Wotava na klatovském Gestapu aţ
do roku 1943. Sám Wimmer byl brán za vcelku klidnou povahu, nepatřil ke stoupencům násilí
ani násilných výslechů, coţ se však, jak bude popsáno níţe, nedalo říci o Wotavovi.
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Jedním z největších případů, na kterých tato dvojice spolupracovala, bylo rozkrytí
ilegální organizace Česká národní armáda, jejíţ vznik byl datován na počátek roku 1940
a jejíţ členové byli převáţně z řad místního studenstva: 170
- Česká národní armáda byla jedním z jejích členů vyzrazena Gestapu jiţ v srpnu 1941,
Gestapo začalo zatýkat však aţ v průběhu měsíců května aţ září 1942. Mezi prvními
zatčenými byl i vedoucí celé organizace Jiří Čudek, který i přes to, ţe byl zatčen jiţ v první
květnové vlně, byl vyslýchán Wimmerem a Wotavou aţ o tři měsíce později.

171

Během

výslechů se Wimmer neprojevoval nijak agresivně, dle pozdější výpovědi Jiřího Čudka byl
Wimmer po celou dobu výslechu klidný. František Wotava, který měl dle svého pracovního
zařazení výslechy pouze tlumočit, však jednal podstatně agresivněji. Vyslýchaného tahal za
oblečení, kopal do něj, nadával mu, vyhroţoval, a kdyţ i přesto všechno nechtěl vyslýchaný
vypovídat, zavřel jej do temnice. 172 Jiří Čudek byl nakonec v roce 1943 odsouzen Lidovým
soudem v Dráţďanech k šesti letům vězení a domů se vrátil aţ po skončení války. 173
- mezi dalšími zatčenými a vyslýchanými byli: František Švára, Jiří Šmídl, Václav Diviš
a Jiří Votruba.

174

Všichni výše uvedení později uvedli, ţe při výslechu, který ve všech

případech vedl Wimmer s Wotavou, se Wotava choval obzvlášť surově – vyslýchané fackoval
a bil, vydíral je s cílem získat doznání. Všichni vyslýchaní členové České národní armády byli
poté (stejně jako Jiří Čudek) odsouzeni Lidovým soudem v Dráţďanech k trestu vězení,
a to na dobu od jednoho do šesti let. 175
- jedním z posledních byl v září 1942 zatčen Václav Vopava. Jiţ v listopadu 1942 byl však
pro nedostatek důkazů propuštěn na svobodu. K lidovému soudu se tento svědek po válce
nedostavil, neboť dle jeho vyjádření, se k němu oba vyšetřovatelé (asi jako k jedinému
ze zatčených) chovali po dobu výslechů zcela korektně. 176
Posledním případem, na němţ dvojice Wimmer – Wotava společně pracovala,
bylo prošetřování činnosti ilegální komunistické odbojové skupiny působící převáţně na
Domaţlicku. Za krátký čas se však ukázalo, ţe Wimmerova klidná povaha nebyla tou nejlepší
volbou ve vztahu k danému případu, a věc tak byla postoupena k vyšetřování jiţ
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zmiňovanému surovci Schambergerovi.177 Během vyšetřování bylo zatčeno celkem 30 osob,
pouze jedna byla posléze propuštěna na svobodu. Ve všech případech docházelo ze strany
Schambergera a Wotavi k nelidskému týrání, jehoţ cílem bylo vynutit si od vyslýchaných
doznání či prozrazení dalších osob do případu zapojených. Níţe jsou popsány osudy dvou
ze zatčených: 178
- prvním vyslýchaným, jehoţ výpověď byla předloţena jako důkaz i před mimořádným
lidovým soudem, byl Josef Votípka. Zatčen byl 3. června 1943 v Domaţlicích. Během dvaceti
dní, které pobyl ve vazbě klatovského Gestapa, byl osmnáctkrát vyslýchán, krom těchto
výslechů byl také často volán do vězeňské kanceláře, kde byl opakovaně dotazován, zda stále
setrvává na své výpovědi. Votípka později do protokolu uvedl, ţe se na jeho výsleších
podílelo celkem 10 osob, a to jak z řad příslušníků Gestapa, tak z řad dozorců věznice. Za
nejagresivnější v protokolu označil právě Schambergera s Wotavou, kteří mu krom velkého
mnoţství facek opakovaně svazovali ruce pod koleny, bili jej stočeným provazem, obuškem,
i kabelem od elektrického vedení. Svazovali jej do kozelce a poté do něj kopali. Votípka byl
v rámci zostřených výslechů také pokládán na stůl, kdy mu byly drţeny jak ruce, tak nohy
a byl bit po celém těle včetně chodidel. Pokud omdlel, byl ze stolu shozen, polit vodou a vše
se opakovalo nanovo. Kaţdý takovýto výslech trval zhruba dvě hodiny a vyslýchaný
se pokaţdé vracel do cely zkrvaven po celém těle. Pro Josefa Votípku nakonec skončilo vše
relativně dobře, 22. června 1943 byl propuštěn na svobodu, neboť se mu nepodařilo nic
prokázat. Za dvacetidenní pobyt ve vazbě však zaplatil třemi vyraţenými zuby, poraněným
uchem a pohmoţděnou pohrudnicí. 179
- stejně surově si Schamberger s Wotavou počínal i v případě zatčeného Pavla Vondráše
z Draţenova. Na zatčeného se Wotava pokusil působit nejdříve psychologicky tím, ţe pokud
bude ochoten spolupracovat, bude s ním zacházeno slušně. Kdyţ se však zatčený neměl
k doznání, byl Wotavou mlácen tak surově, aţ mu vypadlo několik předních zubů.

180

Brutality nebyl ušetřen ani poté, co dostal v cele srdeční záchvat. Pod tíhou zostřených
výslechů se Pavel Vondráš (stejně jako ostatní zatčení z jeho skupiny) doznal a v dubnu 1944
byl odsouzen dráţďanským soudem k sedmi letům vězení. 181
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Posledním spolupracovníkem Františka Wotavy se stal na sklonku roku 1943
Richard Lindner. V rámci zpravodajského oddělení klatovského Gestapa spolu dvojice
spolupracovala aţ do května 1945. Jejich hlavní pracovní náplní bylo vedení kartotéky
konfidentů klatovského Gestapa, zejména pak udrţování styků s konfidenty, jenţ byli
v kartotéce evidovaní pod písmenem W. František Wotava u výslechu posléze sám
vypověděl, ţe mezi jeho hlavní činnost v té době patřilo právě navštěvování konfidentů
Gestapa v jejich bydlištích a následné směňování informací za finanční, a v určitých
případech, i naturální odměny (nejčastěji v podobě cigaret). 182
V květnových revolučních dnech roku 1945, kdyţ jiţ bylo zřejmé, ţe vše je zmařeno,
se František Wotava pokusil stejně jako většina jeho gestapáckých kolegů uprchnout. Jeho
cesta za svobodou však nebyla dlouhá. Spolu s Winkelhoferem, Neubauerem a řidičem
Hönigem byli nedaleko Kolince dopadeni partyzány a poté dopraveni kolineckými četníky do
vazební věznice v Klatovech. Jejich cesta tedy paradoxně skončila právě v těch místech, kde
se dopouštěli svých nejhorších zločinů… 183
František Wotava stanul před klatovským lidovým soudem dne 17. září 1946. Soudní
jednání bylo krátké. 184 Ještě téhoţ dne v nočních hodinách 185 vyhasl na nádvoří klatovského
lidového soudu další z ţivotů, který jiţ dříve tak krutě poznamenal ţivoty jiných…
4.3.5 Josef Spaniol
10. listopadu 1917 se v německém Elwersbergu narodil Josefu a Matyldě
Spaniolovým syn, Josef Spaniol. Jiţ v mládí inklinoval k nacistickému hnutí, byl aktivním
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členem Hitlerjugend, ve dvaceti třech letech vstoupl do NSDAP. 186
Ţivotní dráha Josefa Spaniola nebyla nijak oslňující, vyrůstal v chudých poměrech,
coţ pravděpodobně ovlivnilo i jeho další profesní růst. Po absolvování obecné školy se vyučil
advokátním pomocníkem, dlouhou dobu byl nezaměstnaný.187 Zásadní obrat v jeho ţivotě
přinesl aţ březen roku 1940, kdy byl přijat jako administrativní pracovník na
sluţebnu praţského Gestapa. I přes pracovní zařazení byl stejně jako mnoho jeho vrstevníků
v roce 1941 povolán k Wehrmachtu, v rámci něhoţ se aktivně zúčastnil bojů na východní
frontě. V červenci 1943 byl z armády se zásluhami propuštěn188 a jiţ v srpnu 1943 byl opět
povolán na sluţebnu praţského Gestapa, kde působil aţ do dubna 1944, kdy byl přeloţen do
Klatov.
Je pravděpodobné, ţe pokud by v roce 1944 k přeloţení Spaniola nedošlo, nebyl by
stanul ve svých dvaceti devíti letech před Mimořádným lidovým soudem v Klatovech a nebyl
by viněn z těţkých zločinů vymezených na jedenácti stranách obţaloby. 189
V Klatovech byl Josef Spaniol přidělen nejprve k vrchnímu asistentovi Stöterovi,
později mu byl přidělen samostatný referát zahraničního poslechu. Po celou dobu působení
u klatovského Gestapa si Spaniol počínal s velkou mírou bezohlednosti a krutosti. Za účelem
získání doznání často přistupoval k metodám zostřeného výslechu, kdy vyslýchané tloukl přes
záda a končetiny drátěným lanem, obuškem, elektrickým kabelem či býkovcem, nutil
vyslýchané dělat dřepy, a kdyţ se tito v důsledku zaţitých útrap zhroutili, často v bití i tak
pokračoval. 190
Výše popsané jednání bylo před klatovským lidovým soudem předmětem mnoha
svědeckých výpovědí včetně výpovědi Spaniolova spolupracovníka, tlumočníka Antonína
Polzra, který před soudem potvrdil, ţe se Spaniol nezdráhal vyslýchané tlouci, fackovati,
tahati za vlasy, bíti obuškem či drátěným lanem. I sám Spaniol v rámci hlavního přelíčení
připustil, ţe některé z vyšetřovaných týral a tloukl, zároveň se však ospravedlňoval, ţe tak
činil pouze na základě nátlaku ze strany jeho vedoucích, a to přednosty Gestapa Winkelhofera
a jeho asistenta Stötera. Tomuto tvrzení však soud ve výsledku neuvěřil. 191
186

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 25(21), LS 273/ 1946, zpráva o zatčení Josefa Spaniola ze dne
27. 7. 1946.
187
JIŘÍK: Klatovské oprátky…, s. 295.
188
Wehrmacht Spaniol opouštěl s hodností svobodníka a dále s vyznamenáním Východní medailí a Krymským
štítem.
SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 25(21), LS 273/ 1946, zpráva o zatčení Josefa Spaniola ze dne 27. 7.
1946.
189
Tamtéţ, karton 25(21), LS 273/1946.
190
SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 25(21), LS 273/ 1946, obţaloba Josefa Spaniola ze dne 9. 9. 1946.
191
SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 25(21), LS 273/ 1946, zpráva o zatčení Josefa Spaniola ze dne 27. 7.
1946.

58

Josef Spaniol za svého krátkého působení u klatovského Gestapa samostatně
vyšetřoval hned několik velkých případů. Prvním byl případ ilegální písecké skupiny
posluchačů zahraničního vysílání, k jejímuţ rozkrytí došlo počátkem dubnu 1944. Zatčeno
bylo sedm muţů. Mezi prvními byl zatčen i Jaroslav Čermák a Karel Kreuzer. Pro Jaroslava
Čermáka si Gestapo přišlo 13. dubna 1944, vyslýchán byl aţ o tři týdny později, 3. května
1944. Během čtyř hodinového výslechu byl Spaniolem a jeho pomocníkem Dvořákem nucen
k doznání, kdyţ tak nechtěl učinit, byl bit elektrickým kabelem po celém těle. Výslech byl
natolik surový, ţe se Čermák poté v cele tělesně i nervově zhroutil a musel být převezen do
plzeňské nemocnice, kde byl léčen celé dva měsíce. Po propuštění byl odsouzen praţským
Sondergerichtem ke třem letům vězení, zpět domů se vrátil aţ v květnu 1945. 192
20. dubna 1944 byl v Písku zatčen druhý zmiňovaný, Karel Kreuzer. Výslech
se uskutečnil 26. dubna 1944 opět za účasti zmíněné dvojice Spaniol - Dvořák. Karel Kreuzer
později k výslechu do protokolu uvedl: „Hned po prvém mém slově mě Spaniol začal
fackovat, až mně pryštila z obličeje krev. Dále mi nařídil, abych cvičil dřepy, až jsem z toho
omdléval. Pak mě nechali malou chvíli oddechu a toto týrání se opakovalo. Poněvadž jsem
nechtěl prozradit, s kým jsem se stýkal, stloukli a ztýrali mě pak oba gestapáci, při čemž
používali kromě pěstí i gumové obušky. Při tomto týrání se zvláště osvědčoval Spaniol, který
mě přehýbal přes židli, aby rány byly mocnější. To se zase několikráte opakovalo. Trvalo
velmi dlouho, než se mi zhojily rány na těle, kterými jsem byl při tomto týrání přímo
poset.“

193

Utrţená zranění Karla Kreuzera byla později mimořádným lidovým soudem

kvalifikována jako těţké ublíţení na zdraví s délkou hojení více jak 20 dní. Stejně jako
Jaroslav Čermák skončil i Karel Kreuzer před praţským Sondergerichtem, který jej shledal
vinným z drţení krátkovlnného zařízení a poslechu zahraničního rozhlasu a stejně jako
Jaroslava Čermáka jej odsoudil k trestu ţaláře v trvání několika let.194
Dalším z velkých případů Josefa Spaniola bylo rozkrytí tzv. písecké skupiny,195 kterou
tvořilo šestnáct píseckých stráţníků podezřelých z poslechu londýnského vysílání přímo
na policejní stanici. Prvním z vyslýchaných byl praporčík Jaroslav Jelen, který byl zatčen
spolu s ostatními kolegy 11. srpna 1944.
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později před soudem uvedl, ţe byl oběma gestapáky nucen do výpovědi, kdyţ nebyl ochoten
spolupracovat, byl ohnut přes křeslo a mlácen gumovým kabelem. Poté byl postaven ke zdi
a znovu mlácen. Kdyţ jej v dosti zbědovaném stavu nechali odvést na celu, přistoupil Spaniol
k vyslýchanému a pohrozil mu, ţe výslech bude za dvě hodiny pokračovat a ţe tedy můţe
očekávat nový výprask. Při dalším kole výslechů byl praporčík oběma bit tak surově, aţ mu
z obličeje a těla prýštěla krev a upadal do mdlob. Trýzněním chtěli oba vyšetřovatelé docílit
udání dalších kolegů zapletených do poslouchání zahraničního rozhlasu.197 Po několika
sériích zostřených výslechů a vyhroţování likvidací rodiny se Jaroslav Jelen doznal ke všemu,
co mu bylo kladeno za vinu. Ze setkání se surovcem Spaniolem nakonec vyšel s podlomeným
zdravím - měl vnitřní zranění v podobě odraţených ledvin, kdy ještě týden po posledním
výslechu močil krev, přeraţený nos, rozbité rty i obličej. Mimořádný lidový soud posléze toto
zranění kvalifikoval jako těţké ublíţení na zdraví s dobou léčby minimálně 30 dní.198
Ve stejně surovém duchu probíhaly výslechy i ostatních zadrţených. 199 26. září 1946
stanuli písečtí stráţníci před praţským Sondergerichtem. S ohledem na jejich sluţební
postavení však obţaloba nevycházela ze standardních paragrafů postihujících ilegální
posluchače zahraničního rozhlasu, ale z paragrafů sabotáţe, čemuţ také odpovídaly posléze
vynesené tresty.200 Všichni obţalovaní byli shledáni vinnými ve všech bodech obţaloby
a odsouzeni k trestu smrti, který byl posléze u devíti z nich sníţen na tresty dlouholetého
vězení. Antonín Petrák, Václav Valvoda a František Krempl však byli dne 13. prosince 1944
popraveni na pankrácké sekyrárně. Další z vyšetřovaných píseckých stráţníků, Josef
Soukeník, později zemřel v koncentračním táboře, kam byl odeslán i přes to, ţe se proti němu
nepodařilo zajistit dostatek usvědčujících důkazů. 201
Dalšími vyšetřovanými v souvislosti s ilegálním poslechem zahraničního rozhlasu byli
František Holub, Václav Janout, Václav Kouba, Jaromír Hnídek, Eduard Vlašek a mnoho
dalších. U všech zde uvedených byl výslech taktéţ veden Josefem Spaniolem a ve všech
případech vyslýchaní posléze dosvědčili, ţe byli nuceni dělat dřepy, v předklonu byli biti
elektrickým kabelem či býkovcem, byli taháni za vlasy, fackováni nebo jim bylo vyhroţováno
koncentračním táborem. 202
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Posledním velkým případem Josefa Spaniola bylo prošetřování odbojové skupiny
z okolí Trhanova, na jejíţ stopu se Gestapo dostalo na sklonku roku 1944. 203 Mezi první
zatčené odbojáře patřil třiatřicetiletý vedoucí skupiny Ladislav Šedivý a dále Jakub Frei
z Klenčí. 204 Oba byli Gestapem zatčeni 22. listopadu 1944. Při výsleších, které prováděl
Spaniol s Polzrem, byly opět pouţity metody zostřeného výslechu, o kterých jiţ bylo
pojednáno výše. Jakubu Freiovi bylo během tří hodin trvajícího výslechu krom jiného
natrţeno levé ucho, které bylo později spolu s ostatními zraněními vyhodnoceno jako těţké
ublíţení na těle. 205
V lednu 1945 pak byli zatčeni další z trhanovských odbojářů, mezi nimi i Jakub
Schneider a František Kapic. První z uvedených absolvoval výslech na Gestapu celkem
třikrát, pokaţdé byl zfackován do bezvědomí, byl bit ţeleznou stranou býkovce přes zadnici
tak silně, aţ se mu roztrhly kalhoty a on se bolestí pokálel. Byl svazován do kozelce, neboť
nechtěl spolupracovat a udat další z trhanovských. Schneider opouštěl výslechovou místnost
s ústy plnými krve, krev mu stékala také po rukách, které měl zraněné od pout, ještě několik
dní po výslechu močil krev, coţ bylo pravděpodobně způsobeno odraţenými ledvinami.
Z následného

věznění

v terezínské

Malé

pevnosti

nedoslýchavost, prodělal zde úplavici a skvrnitý tyfus.

si
207

navíc

odnesl

206

revmatismus,

Není tedy divu, ţe lidový soud

posléze vyhodnotil jeho zranění stejně jako v případě Jakuba Freie za těţké ublíţení
na těle. 208
O mnoho lépe z výslechu na Gestapu nevyšel ani František Kapic. Výslechu
se sice podrobil pouze dvakrát, druhý výslech jej však stál částečnou ztrátu sluchu, a to poté,
co jej Josef Spaniol opakovaně udeřil dlaní do ucha, čímţ Kapicovi způsobil protrţení
bubínku a následné částečné ohluchnutí. 209 V terezínské Malé pevnosti se navíc nakazil
skvrnitým tyfem a ještě v době konání mimořádného lidového soudu nebyl zcela zdráv.210
I v tomto případě klatovský lidový soud posoudil jeho zranění jako těţké ublíţení na těle
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s trvalými následky. 211
S ohledem na výše uvedené je moţné konstatovat, ţe veškeré případy, které Josef
Spaniol v rámci klatovského Gestapa vyšetřoval, měly vţdy obdobný „surový“ průběh.
Vyšetřovatel se skoro vţdy uchýlil k pouţití násilí, čemuţ ve výsledku odpovídá také jeho
osobnostní profil jako člověka profesně obtíţně upotřebitelného, avšak velmi dobře fyzicky
vybaveného.
Vědom si svých hříchů uprchl Josef Spaniol stejně jako většina jeho klatovských
kolegů v revolučních dnech roku 1945 zpět do Německa - rodného Elwersbergu, kde jej však
10. června 1945 zadrţela americká vojenská policie,212 která jej v druhé polovině května
1946 eskortovala zpět do Československa.213
O čtyři měsíce později, 9. září 1946, jiţ byla sepsána obţaloba, která Spaniola vinila
z podpory nacistického hnutí, z těţkého ublíţení na těle s trvalými následky, ze zločinu
veřejného násilí vydíráním, ze ztráty svobody většího počtu osob a konečně ze zavinění
smrti, ať jiţ výkonem rozhodnutí či nařízení, většího počtu obyvatel republiky. 214
Hlavní přelíčení s Josefem Spaniolem bylo nařízeno na 25. září 1946. Jak obhajobou,
tak obţalobou bylo vyslechnuto mnoho svědků, ţádný z nich však nevypovídal ve prospěch
obţalovaného,

coţ

se

nestalo

ani

v případě

„největšího“

klatovského

gestapáka

Winkelhofera.215
Po projednání všech důkazů a svědectví byl obţalovaný mimořádným lidovým
soudem shledán vinným z podpory nacistického hnutí, ze zločinu těţkého ublíţení na těle,
a to na 9 osobách, ze zločinu veřejného násilí vydíráním na 23 osobách, ze ztráty svobody
většího počtu obyvatel republiky a v neposlední řadě také ze smrti Václava Koreše, Antonína
Petráka, Václava Volvady, Františka Krempla, Antonína Mathausera a Františka Tacra. 216
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I přes to, ţe právní zástupce Josefa Spaniola ţádal pro svého klienta mírný trest
a shovívavost, byl výčet zločinů, kterých se Josef Spaniol během svého ročního působení na
klatovském Gestapu dopustil, natolik alarmující, ţe nebylo pro nikoho překvapením, kdyţ byl
o chvíli později nad odsouzeným vynesen trest nejvyšší. Ţivot Josefa Spaniola vyhasl pod
rukou mistra popravčího ještě téhoţ dne v nočních hodinách.
Deník Komunistické strany Československa pak k případu Josefa Spaniola, pod
titulkem „Gestapák Spaniol popraven“ 217 uvedl následující: „Klatovský lidový soud soudil
po Wotavovi a Schmiedovi dalšího gestapáka, Josefa Spaniola, který patřil mezi proslavené
nacistické kriminálníky co do surovosti. V roce 1940 působil u německé tajné policie v Praze,
odkud přešel do Klatov, kde byl postrachem všech českých vězňů. Při výslechu používal to
nejsurovější bití silným drátem, kabelem, býkovcem se železnou rukojetí, kterou bil
vyšetřované, dokud tito neklesli, nekrváceli a jevili známky síly. Svědci vypovídali
neuvěřitelné věci o tom, jak byli i čtyři hodiny týráni tím nejsurovějším způsobem. O hrůzách
vyprávěli hlavně svědci ze Strakonicka, Písecka a Domažlicka. Svou surovostí byl Spaniol
proslaven i mezi gestapáky, kteří mu svěřovali případy, které oni nemohli vyšetřiti.“ 218
4.3.6 Adolf Jarolím
Ţivotní příběh Adolfa Jarolíma se začal odvíjet ve Vídni 2. října 1903. 219 Narodil
se do chudé rodiny ţelezničáře, sám se později vyučil kameníkem a touto profesí se také aţ do
roku 1940 ţivil. Byť byl rozeným Vídeňanem, přestěhoval se ve svých sedmnácti letech spolu
s rodiči do nově vzniklého Československa, kde jiţ jako řádný občan republiky absolvoval
základní vojenskou sluţbu a v roce 1932 se zde také oţenil. V rámci zářijové mobilizace 1938
narukoval do Československé armády, dlouhou dobu zde však nepobyl, po Mnichovu 1938
byl jako kaţdý Němec z Československé armády propuštěn. V roce 1940 zaţádal o říšskoněmecké občanství, které mu bylo o dva měsíce později také přiznáno. 220 Vědom si svých
nově nabytých práv, a zejména povinností říšského Němce, předběhl Adolf Jarolím výzvu
k narukování do Wehrmachtu a 16. října 1940 nastoupil jako vězeňský dozorce u německého
úředního soudu v Praze. Zde pracoval do 31. srpna 1942, kdy byl z neobjasněných důvodů
přeloţen k německému soudu v Klatovech, kde vykonával nejprve funkci velitele věznice,
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od roku 1943 pak funkci řadového dozorce. 221
Jiţ na pankrácké věznici si svým přístupem k vězňům vybudoval pověst hrubiána,
který dával aţ moc často najevo, jak nenávidí vše české. Stejně se Jarolím projevoval i po
přeloţení do Klatov, kde se stal ihned velmi obávaným dozorcem, který měl k českým
vyšetřovancům, zejména pak politickým, mnohdy horší přístup neţ obávané Gestapo. Před
mimořádným lidovým soudem později zaznělo mnoho výpovědí osob, které byly v Klatovech
vězněny a které zde přišly do styku s Jarolímem, a aţ na pár výjimek byly výpovědi shodné
222

- všichni jej označili za velice tvrdého dozorce, kterého se vězni obávali; dozorce, který

často vězně týral, a to bez rozdílu věku a zdravotního stavu; dozorce, který bil české vězně
gumovým obuškem, bičem, dřevěnou holí, a to po celém těle do krvava a bezvědomí, při
procházkách na vězeňském dvoře, na celách, chodbách, ve sprchách…223
Sám Jarolím u soudu doznal, ţe vězně fackoval a bil obuškem, činil tak však pouze,
aby udrţel ve věznici pořádek a kázeň a dále z obavy před Gestapem, a to vše jen v nezbytně
nutných případech. Jarolímovo osamocené tvrzení o jeho relativní bezúhonnosti a lidumilství
však u klatovského lidového soudu tvrdě narazilo na několik desítek svědeckých výpovědí
bývalých vězňů. 224
Hlavní přelíčení s Adolfem Jarolímem započalo u klatovského lidového soudu
17. října 1946 a jako jedno z mála trvalo s ohledem na mnoţství svědků, které bylo potřeba
vyslechnout, celé dva dny.

225

Obţaloba, ve které bylo uvedeno přes 40 jmen bývalých

klatovských vězňů, jej vinila hned z několika zločinů, z nichţ nejzávaţnějším bylo těţké
ublíţení na těle, a to ve 35 případech. 226
Mezi prvními, kteří stanuli na lavici svědků, byl i Rudolf Plíva, František Pavlovský,
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Emanuel Bohonek a Stanislav Fiala:
- Rudolf Plíva, člen finanční stráţe, byl v klatovském vězení drţen od května do listopadu
1944. Před soudem vypověděl, ţe si jednání obţalovaného často nezadalo s těmi
nejsurovějšími gestapáckými postupy. Svědek na vlastní oči viděl, jak obţalovaný zfackoval
několik starých a invalidních osob, sám byl několikrát zmlácen obuškem, při sebemenším
přestupku proti vězeňskému řádu musel dělat dřepy do umdlení. Byl také svědkem několika
osobních prohlídek, při kterých se vězni museli vysvléci do naha; pokud se při těchto
prohlídkách našly u vězňů nějaké peníze, Jarolímem byly zabaveny a jiţ jim nebyly nikdy
vráceny. 227
- další ze svědků, František Pavlovský, pak potvrdil, ţe měl Jarolím spadeno zejména na staré
a invalidní vězně. Sám na vlastní oči viděl, jak Jarolím jednoho ze starších vězňů zkopal
a zbil obuškem, a to pouze proto, ţe muţ chodil pomalu po schodech. 228
- Emanuel Bohonka byl v klatovské věznici vězněn od 18. března 1944. I on před soudem
vypověděl, ţe měl Jarolím ve věznici pověst gaunera. Sám s ním měl hned několik osobních
zkušeností. Poprvé byl surově zbit pendrekem za přechovávání několika kusů cigaret, které
mu do věznice propašovala manţelka zašité v podšívce kabátu. Podruhé byl zfackován
a zkopán za to, ţe nechtěl donášet informace na své spoluvězně. Krom osobní zkušenosti
Bohonek před soudem vypověděl, ţe se Jarolím dopouštěl týrání i na ostatních spoluvězních.
Stejně jako dva předchozí svědkové i on viděl, jak týral starší a nemohoucí vězně.

229

Bohonek dále vypověděl, ţe Jarolím s oblibou štval proti vězňům stráţní psy, zabavoval
vězňům jídlo, které jim v balících zasílali do vězení rodinní příslušníci, a celkově se často
choval hůře neţ samotní gestapáci. 230
- ve stejném duchu se nesla i výpověď Stanislava Fialy. Byl Jarolímem také několikrát
bezdůvodně zfackován. I přes to, ţe byl váţně nemocen a měl od vězeňského lékaře
Dr. Fügnera předepsané léky na srdce a zakázané ranní rozcvičky, léky z nařízení Jarolíma
nedostával a ranních rozcviček se musel účastnit.

231

S ohledem na Fialovu diagnózu bylo

štěstím, ţe se doţil (i kdyţ s podlomeným zdravím) konce věznění. Následky zaţitých útrap
byly posléze před mimořádným lidovým soudem znalci označeny za těţké ublíţení na těle. 232
I přes to, ţe zločiny, kterých se Adolf Jarolím jako vězeňský dozorce dopustil, nebyly
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tak závaţné, jako v jiných případech zde uvedených, byl shledán mimořádným lidovým
soudem 18. října 1946 vinným z těţkého ublíţení na těle v 11 případech a odsouzen,
v tomto případě překvapivě tvrdě, k trestu smrti oběšením, který byl na odsouzeném ještě
téhoţ dne vykonán. 233
Na případu Adolfa Jarolíma se s odstupem času ukazuje, jakou měla první vlna
retribučního soudnictví smrtelnou sílu – smetla s sebou i ty, kteří by za normálních okolností
spravedlnosti sice neunikli, svůj trest by však beze vší pochybnosti přeţili…

4.3.7 Josef Pravda
5. listopad 1946 byl posledním dnem, kdy mohl broumovský rodák Josef Pravda
přemítat o svém jednání, které jej dohnalo aţ před klatovský lidový soud a které jej mělo za
pár hodin připravit o to nejcennější, co měl… o ţivot…
Josef Pravda se narodil do rodiny broumovského pekaře v březnu roku 1890.
V Broumově se také po vzoru otce vyučil pekařem a do roku 1912 pak toto řemeslo
vykonával jako pekařský pomocník ve Vídni. Ještě v témţe roce Pravda narukoval stejně jako
mnoho jeho vrstevníků do armády – nejdříve k 11. polnímu pluku v Písku, poté
k 29. zeměbraneckému v Českých Budějovicích. Válečné vřavy první světové války zakusil
jak na ruské, tak později i na italské frontě - zpět domů se vrátil hned s několika
vyznamenáními. Snad vlivem zkušeností nabytých na bitevním poli se v říjnu 1918 přidal na
místo k cechu pekařskému k bosenskému četnictvu.234 Zde však pobyl jen krátce a jiţ v únoru
1919 přestoupil k československému četnictvu. První zastávkou mu byla četnická stanice
Vrdy na Kutnohorsku. Později přesídlil do Jilemnice, kde setrval aţ do roku 1932, kdy byl
nadřízenými povolán k absolvování kurzu pro velitele četnických stanic. I přes to, ţe svým
intelektem školitele nikterak neoslnil, kurz v roce 1933 dokončil a nastoupil na četnickou
pátrací stanici do Trutnova.235 V Pravdově kariéře četníka však šlo pouze o jednu z mnoha
kariérních zastávek – z Trutnova byl převelen na četnickou stanici v Novém Strašecí, kde
působil jako zástupce velitele stanice. V roce 1935 přešel do Slaného, a to ve funkci velitele
hlídky. Ani zde však moc dlouho nepobyl – v roce 1936 byl přeloţen do Motyčína v okrese
Kladno, kde poprvé vykonával funkci velitele stanice. Rok 1937 Pravda strávil na četnické
stanici v Luţici, ze které byl v rámci evakuace pohraničí přeloţen do Neznašova, kde
ve funkci velitele stanice působil aţ do roku 1942. V tomto roce také absolvoval druhý ze
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svých kurzů - tentokráte zaměřený na výkonné důstojníky četnictva. 236 Po absolvování tohoto
kurzu započala kariéra Josefa Pravdy strmě stoupat. Nejdříve se stal velitelem kárného tábora
v Plané nad Luţnicí, odkud byl 31. března 1944 převelen jako velitel do kárného tábora
v Pardubicích. Zde působil aţ do července 1944, kdy byl jmenován velitelem okresní četnické
stanice v Klatovech.237 V tomto bodě je nutno zmínit, ţe nepřiměřená ctiţádost a horlivost
vyvolaná Pravdovým rychlým kariérním postupem pravděpodobně stála za mnohým zlem,
kterého se tento člověk během okupace dopustil… Zůstává jen spekulací, zda by byl jeho
kariérní růst stejně tak rychlý, kdyby se v roce 1939 nepřihlásil k říšsko-německému
občanství a nestal se tak sudetským Němcem, stejně jako jeho ţena, sudetská Němka, Marie
Merklová. Sám Pravda k tomuto při výslechu uvedl, ţe v průběhu zmiňovaného roku 1939 byl
hned několikrát navštíven úředníky z Gestapa, Sicherheitsdienst a německého četnictva, kteří
jej přemlouvali k přijetí tohoto občanství, neboť dle nich nebylo přípustné, aby na
okupovaném území existovalo smíšené manţelství Čecha a Němky.238 Z protokolu o výslechu
Josefa Pravdy se k tomuto dále dočteme, ţe nakonec o říšsko-německé občanství v roce 1940
opravdu zaţádal, nemělo to být však z přesvědčení ani vypočítavosti, ale čistě ze soucitu ke
své ţeně, která nemohla přenést přes srdce představu, ţe by se s ní její manţel jako “zarytý“
Čech nechal raději rozvést.239 Slova Josefa Pravdy zachycená v protokolu o výslechu o tom,
ţe se k Němcům sice přihlásil, ale v srdci zůstal i nadále pravým Čechem, vyznívají
v kontextu s obsahem obţaloby a výpověďmi svědků jen jako naprázdno vyřčená slova
do tmy…240,241
Sedm bodů devítistránkové obţaloby detailně vykresluje nejzávaţnější jednání a také
pohnutky, které přivedly Josefa Pravdu aţ pod oprátku klatovského lidového soudu.
Prvním zločinem, kterého se Josef Pravda dopustil a který mu byl soudem také
prokázán, byla jednoznačná a neskrývaná podpora a propagace nacistického hnutí. Tohoto
jednání se opakovaně dopouštěl mezi léty 1940 – 1945. Spadalo sem nejen členství v jiţ výše
zmíněných nacistických spolcích, ale také další jednání, kterých se Josef Pravda dopouštěl jak
v soukromém, tak profesním ţivotě – striktně dodrţoval veškeré protektorátní předpisy,
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udrţoval čilé styky s konfidenty Gestapa; na stanicích, kde působil, mluvil s podřízenými
výhradně německy, a to i mimo úřední dobu, nutil je číst německé noviny a neustále je
vybízel k přijetí říšsko-německého občanství. V rámci působení v kárných táborech v Plané
a Pardubicích se pak Pravdova horlivost projevila ještě více – své podřízené nutil
nedobrovolně přispívat na německý červený kříţ; dle výpovědi jednoho z četníků měl
v táboře

časté

pronacistické

proslovy,

a

to

jak

směrem

k chovancům,

tak

ke

svým podřízeným.242 Ty také vybízel k uţití násilí vůči chovancům, vyčítal jim, ţe jejich
zacházení je příliš mírné a vyţadoval po nich, aby se k chovancům chovali striktně a tvrdě. 243
Dalším zločinem, který klatovská obţaloba připisovala Josefu Pravdovi, bylo vydírání
a omezování osobní svobody většího počtu chovanců kárných táborů.244 Jak jiţ bylo popsáno
výše, byl Josef Pravda jak velitelem stráţního oddílu kárného tábora v Plané nad Luţnicí, tak
poté i velitelem kárného tábora v Pardubicích. Jako velitel tábora měl v rukou veškerou moc
- jeho chování k podřízeným četníkům nebylo nijak přátelské a kolegiální, o to hůř pak
Pravda jednal se samotnými chovanci. Aniţ by měl k tomu právní důvod, zadrţoval v táboře
chovance, kteří jiţ měli být propuštěni, a to i o dva měsíce déle, neţ stanovil okresní úřad. 245
Pod Pravdovo vedením však nedocházelo jen k neopodstatněnému omezování osobní
svobody chovanců, ale i k jejich fyzickému trestání, které bylo obecně v těchto typech táborů
zakázáno. Aby chovance přinutil k větší pracovní výkonnosti, nezdráhal se je být gumovou
hadicí a týrat hladem a cvičením.246 Jeden z Pravdových podřízených později vypověděl, ţe
často na chovance křičel, nutil je lehat si k zemi a opětovně vstávat, přičemţ na chovance
šlapal, čímţ jim způsoboval nemalé podlitiny na těle. Další pak vypovídal o surovém bití
a kopání, o nočním svazování rukou chovanců za zády. Četník Michl do protokolu uvedl, ţe
tělesně slabé chovance, kteří nemohli pracovat, kopal a odpíral jim jídlo, později je hladové
a vysílené nechával honit po dvoře. Jiným odpíral i přes zjevné potíţe lékařské ošetření. Hned
několik Pravdových podřízených před soudem později vypovědělo, jak naloţil s jedním
z chovanců, jehoţ pracovní výkonnost nebyla dle Pravdy dostatečná - nechal mu svázat ruce
za zády a zavěsit jej na skobu u latríny, kde byl pak trestaný zavěšen bez jídla a pití po celý
den.247 Vydírání se pak nevyhnulo ani samotným stráţným z řad četníků, kterým Pravda často
vyhroţoval nejen ublíţením na těle, ale i koncentračním táborem, Gestapem či nuceným
242
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nasazením v Říši. 248
Svým jednáním v kárných táborech se Josef Pravda dopouštěl nejen omezování osobní
svobody a vydírání, ale také horlivého spolupůsobení ve prospěch válečného úsilí Německa.
Nucené práce, které chovanci těchto táborů museli vykonávat, jasně směřovaly na podporu
válečného hospodářství Říše. Také sama persekuce chovanců měla jasně preventivní poselství
pro české dělníky v Říši pracovně nasazené. Josefu Pravdovi navíc v tomto bodě obţaloby
velice přitíţilo, ţe toto vše činil s nadměrným zápalem - při výkonu svých povinností značně
a zcela dobrovolně překračoval rámec svých sluţebních povinností. 249
Nejzávaţnějšího jednání se však Josef Pravda dopustil na řezníku Václavu Havlíkovi
z Mnichova Hradiště, kterého v listopadu 1942 udal na Gestapu v Mladé Boleslavi za
výroky uráţející Adolfa Hitlera. 250 Vše započalo nevinně 20. listopadu 1942, kdy se Josef
Pravda vracel společně se svým kolegou Ladislavem Blaţkem z Mladé Boleslavi. Cestou
potkali chodce vedoucího kolo a vedle kola kozu. Protoţe šel chodec po nesprávné straně
vozovky, byl Pravdou zastaven a pokutován. Kdyţ se Josef Pravda vracel od pokutovaného
Havlíka zpět do vozu, prohlásil naštvaný Havlík, ţe si kaţdý kluk vzpomene vést válku a on
aby za to platil. Pravda tento výrok naneštěstí zaslechl, otočil se k Havlíkovi a rozčíleně
prohlásil, ţe vše ohlásí na Gestapu a Havlík se bude ještě z výroku zpovídat. Ještě po cestě
zpět se Blaţek snaţil udání Havlíka Pravdovi rozmluvit (řezník byl totiţ Blaţkovým
známým), nicméně Pravda se obměkčit nenechal a po příjezdu na velitelství nechal sepsat o
celé události protokol. I přes to, ţe se mu přišel řezník hned druhého dne osobně omluvit a
Pravda mu na místě přislíbil, ţe v dané věci jiţ více konat nebude, konal a udání nechal zaslat
na sluţebnu mladoboleslavského Gestapa. Následný sled událostí byl jiţ snadno
předvídatelný – zhruba za měsíc si Gestapo Václava Havlíka předvolalo k výslechu, domů se
jiţ nevrátil, byl odeslán do dolů, kde po měsíci také zemřel.251
Na konci okupace pak Josef Pravda udal klatovskému Gestapu ještě Josefa Havlíčka
a jeho sestru Marii Havlíčkovou z Otína.252 Josef a Marie Havlíčkovi byli z rozhodnutí
obecního úřadu pověřeni, aby v Otíně a Předslavi zajistili ubytování a stravu pro německé
uprchlíky z východu. To se však nikdy nestalo, byť jiţ byly sourozencům dodány zásoby
potravin. Není přesně známo, jak se k této informaci Pravda dostal, neboť v této věci neměl
ţádných kompetencí, nicméně s cennou informací naloţil po svém - vše oznámil tamnímu
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okresnímu úřadu a kdyţ se svým oznámením neuspěl, postoupil věc klatovskému Gestapu.
Naštěstí pro sourozence Havlíčkovi byl jiţ konec války a Gestapo mělo v tomto čase jiţ jiné
starosti, neţ řešit zpronevěru válečného proviantu.253
V rámci jiţ zde zmíněné devítistránkové obţaloby se naopak Josefu Pravdovi
nepodařilo jednoznačně prokázat, ţe se v březnu 1943 jako velitel kárného tábora v Plané nad
Luţnicí dopustil těţkého ublíţení na těle chovance Antonína Duky, kdyţ chovanci po dobu
pěti dnů odmítal zajistit jakékoli lékařské ošetření, byť bylo jednoznačně patrné, ţe je
chovancův zdravotní stav velmi váţný. Přivolaný lékař později u Antonína Duky
diagnostikoval zánět pohrudnice, zánět mozkových blan a propuknutý tyfus. I přes to, ţe se
Antonín Duka nakonec vyléčil, zůstaly mu trvalé následky v podobě poruchy zraku, těţkého
revmatismu a v neposlední řadě také psychického narušení osobnosti. Tyto následky jej pak
dle posudku soudních lékařů, Dr. Ševčíka a Dr. Kratochvíla činily ze 70% invalidním a tedy
práce neschopným. 254
Zproštění obţaloby přišlo i v případě udání utečence z koncentračního tábora Jiřího
Paseky, ve věci udání Jana Horáka za přilepšování chovancům kárného tábora a také
v případě udání Václava Paďouka za přechovávání ţidovského majetku. Soudem mu nebylo
prokázáno ani obohacování se na úkor chovanců tábora, jimţ měl zabavovat balíčky od rodin
a tyto pro svoji potřebu rabovat. 255
Mimořádný lidový soud v Klatovech projednával případ Josefa Pravdy ve dnech
4. a 5. listopadu 1946. Předsedou soudu byl jmenován JUDr. Švec, soudci z lidu pak Karel
Dobruský, František Muller, Ferdinand Grossl a Josef Kysela. Během hlavního přelíčení bylo
vyslechnuto více jak 20 svědků. 256 Od samého počátku přelíčení se situace pro Josefa Pravdu
nevyvíjela nijak růţově, coţ se nakonec projevilo i při rozhodování o vině a trestu.
I přes to, ţe byl Josef Pravda hned v několika důleţitých bodech obţaloby zproštěn
viny pro nedostatek důkazů, byl Mimořádným lidovým soudem v Klatovech shledán vinným
z propagace a podpory nacistického hnutí, z neoprávněného omezování osobní svobody,
z vydírání a udání několika osob a následně odsouzen dle § 11 retribučního zákona a § 34
trestního zákona k trestu smrti oběšením, náhradě nákladů trestního řízení dle § 389 trestního
řádu, pozbytí občanské cti a propadnutí celého svého jmění ve prospěch Československého
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státu.257
4. listopadu 1946 v 15 hodin a 45 minut na klatovském soudním dvoře v doprovodu
duchovního Čeňka Rejška tak vyhasl ţivot dalšího z klatovských horlivců, jenţ se dobrovolně
stal nástrojem zla v rukou německých okupantů.258
4.3.8 František Schamberger
František Schamberger, jak se později ukáţe jeden z nejhorších klatovských
gestapáků, spatřil poprvé světlo světa 15. července 1913 v bavorském Burgsbergu v okrese
Lichtengels. Narodil se do rodiny Jiřího a Margarety Schambergerových, říšsko-německých
státních příslušníků.259 O předválečném ţivotě Františka Schambergera se toho mnoho neví
– z dostupných pramenů je patrné pouze to, ţe bývalý vrchní asistent Gestapa v Klatovech
a později v Praze neměl příliš vysokého vzdělání - absolvoval dvouletou obchodní školu,
po níţ následovala krátká pracovní zkušenost na pozici obchodního příručího.260 Stejně jako
mnoha jeho vrstevníků se i Schambergra a jeho rodiny dotkla probíhající hospodářská krize.
Mezi léty 1930 aţ 1933 byl stejně jako nespočet lidí v Německu bez stálého zaměstnání.261
S velkým očekáváním tak sledoval nástup Adolfa Hitlera k moci. Doufal, ţe s nástupem
nového silného vůdce přijde do země prosperita, která pozitivně ovlivní i jeho budoucnost.
Se znalostí Schambergerova zločinného jednání, kterého se později dopustil na
československém lidu, je moţné s určitostí říci, ţe nástup Adolfa Hitlera k moci opravdu
ovlivnil jeho budoucnost, o pozitivním dopadu však v tomto případě nemůţe být řeč.
Zločinecká kariéra Františka Schambergera započala ještě v roce 1933, a to u bavorské
zemské policie, kde setrval aţ do roku 1939, kdy přestoupil k Německé tajné policii.262 V roce
1935 vstoupil František Schamberger také do SS, a to i přes to, ţe jeho rodina byla spíše
demokraticky orientována. V organizaci SS dosáhl hodnosti Hauptscharfführera.263,264
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V rámci

tajné

policie

pracoval

Schamberger

na

oddělení

zabývajícím

se homosexualitou, potraty a prostitucí. Na tomto místě však pobyl jen krátce, v březnu 1939
byl přeloţen k Winkelhoferovu komandu,265 v rámci kterého pak působil od 7. května 1939
do 30. října 1944 na klatovské sluţebně Gestapa. Závěr války pak Schambergra zastihl na
protiparašutistickém referátu Gestapa v Praze, kam byl k 1. listopadu 1944 z Klatov
přeloţen.266 Za Schambergerovým přeloţením do Prahy stály poměrně časté neshody mezi
ním a jeho nadřízeným, velitelem klatovského Gestapa, Heinrichem Winkelhoferem. Tyto
spory přerostly běţný rámec pracovních neshod - Winkelhofer prohlašoval o Schambergerovi,
ţe nemá o práci dostatečný zájem, je liknavý a postrádá dostatek vlastní iniciativy.
Vyhroţoval nejen Schambergerovi, ale i dalším podřízeným, ţe jejich neuspokojivé pracovní
výsledky budou zaprotokolovány a zaslány nadřízené sloţce Gestapa do Prahy. Schamberger
si časté výtky svého nadřízeného líbit nenechal a na Winkelhofera sepsal jak sám, tak
v součinnosti s dalšími kolegy, hned několik stíţností, ve kterých zpochybňoval velitelské
schopnosti svého nadřízeného. S těmito stíţnostmi však nikdy neuspěl, neboť Winkelhofer
měl na nejvyšších místech Gestapa dobré známé, jenţ nad ním drţeli ochrannou ruku.267, 268
Více neţ o kritiku činnosti Gestapa jak ze strany nadřízeného, tak podřízených, šlo
spíše o malicherné spory s osobnostním podtextem, jejichţ banalitu stvrzuje i fakt, ţe
František Schamberger byl po celou dobu svého působení na klatovském Gestapu přidělován
k těm nejzávaţnějším případům, kolegy byl shodně označován za jednoho z nejschopnějších
vyšetřovatelů269 a za svoji „vynikající činnost“ u tajné policie byl později také vyznamenán
válečným kříţem II. třídy.270
Vraťme se ale k činnosti Františka Schambergera na klatovském Gestapu. Po příchodu
na sluţebnu dostal přidělen referát zbraní. Psal se rok 1939 a za drţení zbraní ještě nebyl
uplatňován tak tvrdý postih, jak tomu mělo být v pozdější době. Moţná i proto byl František
Schamberger v této oblasti tak úspěšným - spolu s protektorátními četníky zabavili při
265
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kontrolách zbrojních průkazů velké mnoţství rozličných zbraní. 271
Na jaře 1940 byl František Schamberger přeloţen na referát komunistického odboje
a poslechu zahraničního rozhlasu. Zde setrval aţ do konce října 1944, kdy byl přeloţen do
Prahy. Spolu s dalším gestapákem Ruprrechtem měl nejdříve na starosti vyšetřování
posluchačů zahraničního rozhlasu.

Kdyţ však došlo k vypuknutí sovětsko-neměckého

konfliktu a veškeré dříve ujednané dohody mezi Německem a SSSR padly, zaměřil se
Schamberger více na činnost místních skupin ilegální KSČ, zejména pak na jejich letákové
aktivity v okrese.272, 273 Vyšetřování komunistického odboje se pak také pravděpodobně stalo
jedním z hlavních důvodů, proč byl po válce u Schambergerova případu patrný takový spěch
na jeho souzení a odsouzení – většina svědků nebyla v přípravném řízení vůbec vyslechnuta,
vypovídala aţ při hlavním přelíčení. Také doba od zatčení do konání soudu byla s ohledem
na rozsáhlost případu poměrně krátká, trvala něco málo přes tři měsíce. Lze se jen dohadovat,
zda za vším tím spěchem stál strach z vědomí, ţe hned několik komunistických odbojářů
podlehlo po svém zatčení nátlaku Gestapa a po propuštění se stalo jeho spolupracovníky.274
Stejně tak ale mohlo jít jen o ničím nepodloţenou horlivost justice rychle odsoudit dalšího
z klatovských zlosynů, a tím dát rychlý průchod spravedlnosti.
I přes to, ţe celý proces od zatčení po odsouzení se zdál rychlejším neţ v jiných
obdobně rozsáhlých případech, byla obţaloba Františka Schambergera vypracována ţalobcem
JUDr. Zeno Fifkou velmi pečlivě, čítala celých patnáct stran a za svědky navrhovala více jak
60 osob. Celkem v pěti bodech obţaloba Františka Schambergera vinila ze členství v SS
a dále v Gestapu, které bylo organizací policejního rázu v § 2 retribučního zákona sice
nepojmenovanou, ale svojí povahou v zákoně uvedeným organizacím podobnou. Dále jej
vinila z podpory a propagace nacistického hnutí, a to za okolností zvláště přitěţujících.
Tohoto jednání se měl František Schamberger dopouštět ve funkci kriminálního asistenta
klatovského Gestapa, kdy se v rámci výslechů politických delikventů choval tak brutálně, ţe
byl řadou vyšetřovaných označen za nejhoršího a nejsurovějšího gestapáka, jakého kdy
poznali.275 České vyšetřovance tloukl elektrickým kabelem, obuškem, mučil je, jeho chování
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si nezadalo se středověkou inkvizicí. Svým jednáním při výsleších dokazoval, ţe nenávidí vše
české – zatčeným nadával do českých psů, bolševické lůzy; uráţel dřívější i současné exilové
představitele Československého státu.276 Násilnými výslechy nutil české vyšetřovance
k doznání viny, čímţ v mnoha případech zapříčinil jejich uvěznění či dokonce smrt. České
vyšetřovance také sváděl ke konfidentství, kdy se stávalo poměrně často,

277

ţe při představě

moţného uniknutí z dalšího nelidského týrání a vyslýchání se mnozí vyšetřovanci raději
nechali ke spolupráci ve prospěch Říše

přemluvit a dosáhli

tak

namísto věznění či

dokonce smrti svého propuštění. Výše popsaným jednáním tak František Schamberger
vědomě oslaboval český národ, připravoval jej o ty nejcennější z vlastenců, a to vše činil
zcela vědomě ve prospěch a zájmu nepřítele.
Třetím bodem obţaloby Františka Schambergera bylo obvinění ze zločinů proti
osobám dle § 5 odst. 2, písm. a) retribučního zákona. Jednalo se jak o zločiny veřejného násilí
vydíráním, tak veřejného násilí nebezpečným vyhroţováním. Těchto jednání se měl
obţalovaný Schamberger dopouštět během vyšetřování československých občanů Františka
Douši, Václava Hrubého, Antonína Klaubera, Matěje Mauera, Aloise Dědiny a Barbory
Matějkové. Věnujme se teď ve stručnosti tomu, co konkrétně bylo obsahem výše popsaného
jednání: 278
- prvnímu ze zde uvedených, Františku Doušovi bylo při výslechu vyhroţováno korekcí
a bitím, a to vše pouze proto, aby při výslechu mluvil německy a Schamberger tak nemusel
k výslechu přivolávat tlumočníka.279
- Václavu Hrubému při výslechu Schamberger ukázal sluţební pistoli a vyhroţoval mu, ţe
pokud se nedozná, zastřelí jej. Do toho všeho jej stihl ještě bít.280
- zatčením celé rodiny a dalších 200 osob z Přešticka vyhroţoval Antonínu Klauberovi, pokud
nepřizná jméno ilegální spojky působící na Přešticku, samotnému vyhroţování předcházelo
ještě bití.281
- koncentračním táborem pak vyhroţoval Matěji Mauerovi, neboť jej chtěl přimět
ke konfidentství.282
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- Aloisu Dědinovi vyhroţoval rovněţ zastřelením.283
- Barboře Matějkové, byť šlo o ţenu, vyhroţoval zastřelením a dále odnětím jejích dětí. Vše
za účelem získání informací, které by mohly být pouţity proti jejímu manţelovi, Karlu
Matějkovi.284
Ve všech případech Schamberger pouţil výhrůţky k tomu, aby si na vyslýchaném
vynutil nějakého plnění, doznání či opomenutí. To vše činil takovým způsobem, ţe
ve vyslýchaném vzbuzoval důvodnou obavu, ţe by tak, jak vyhroţoval, mohl skutečně učinit.
Dalším ze zločinů, kterého se měl dle obţaloby František Schamberger během
okupace dopustit, bylo těţké poškození na těle dle §5 odst. 1, písm. a) retribučního dekretu,
a to u dvaceti pěti osob: Karla Tupého, Dr. Václava Stehlíka, Josefa Stehlíka, Františka
Blahníka, Matěje Dufka, Rudolfa Feniga, Miroslava Hendrychova, Jaroslava Popova
a dalších.285 S ohledem na pověst Františka Schambergera se tomuto bodu obţaloby nelze ani
divit. Před klatovským lidovým soudem později v jeho neprospěch vypovídalo mnoho
z výše uvedených:
- Dr. Stehlík, úředník z Přeštic byl Schambergerem vyslýchán celkem osmkrát. Protoţe
nevypovídal tak, jak si Schamberger přál, byl při třetím výslechu surově zmlácen – byl bit
pěstmi do obličeje, kopán do podbřišku. Po zostřeném výslechu krvácel z uší a měl rozraţený
ret. Ve vazbě klatovského Gestapa strávil celkem 36 dní. Po celou dobu strávenou ve vazbě
trpěl zimou, neboť ve vazební věznici bylo velice chladno a on nebyl na dlouhodobý pobyt ve
vazbě dostatečně oblečen. 286
- fotograf Josef Kruml ze Stanětic byl vyslýchán Schambergerem ve věci přechovávání
zakázaných letáků a zbraní. Aby se Schamberger od vyslýchaného dozvěděl, odkud letáky
pocházely, kde byly uschovány a kdo je převáţel, nezdráhal se vyslýchaného mlátit do
obličeje, kopat do podbřišku a šlapat mu po nohách. Protoţe ani po takto zostřeném výslechu
Kruml nepromluvil, přivolal Schamberger na pomoc další dva kolegy, kteří zmláceného
Krumla poloţili na stůl, kde jej Schamberger, aniţ by se vyslýchaný mohl jakkoli hýbat,
mlátil obuškem do umdlení. Josefa Krumla nakonec zachránila jeho mlčenlivost – po devíti
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měsících věznění byl bez dalšího propuštěn na svobodu. 287
- domaţlický statkář Josef Ticháček byl Gestapem zatčen v červnu 1940 za organizování
spolku Národního hnutí pracující mládeţe. Výslechem byl pověřen právě Schamberger. Celý
výslech se točil okolo organizace spolku a jeho činnosti; Schambergera pak nejvíce zajímalo,
kdo další se podílel na odbojové činnosti a jak statkář naloţil s letáky, které obdrţel. Ten mu
sdělil, ţe obdrţené letáky spálil, coţ Schambergera rozlítilo a vyslýchaný Ticháček hned
obdrţel několik ran pěstí, při kterých mu byly vyraţeny čtyři zuby. To však Schambergerovi
nestačilo, hlavu vyslýchaného sevřel mezi svými stehny a mlátil do něj pendrekem tak
dlouho, dokud se vyslýchaný nepokálel a neomdlel. Poté vyslýchaného polil vodou, a jakmile
nabyl vědomí, vše se opakovalo. Josef Ticháček byl takto vyslýchán celý den. K zostřenému
výslechu později před soudem uvedl: „Odsouzen jsem byl proto, že jsem se přiznal a přiznal
jsem se proto, že jsem byl obžalovaným strašně bit. Měl tu nejhorší pověst, při vyslovení jeho
jména naskakovala husí kůže.“ 288
- 4. října 1941 pak byl zatčen a vyslýchán František Fořt z Dolců. I jeho výpověď potvrzovala
vše, co jiţ bylo popsáno výše. Zatčen a eskortován byl na klatovské Gestapo protektorátním
četnictvem. Hned druhého dne po příjezdu byl vyslýchán jedním z klatovských gestapáků,
Jakubem Neubauerem. František Fořt k tomuto vypověděl, ţe si vyslýchající gestapák počínal
více neţ surově – bil jej pěstmi do obličeje, paţbou zbraně a dále mu vyhroţoval stanným
právem a zastřelením. Po několika týdnech převzal výslech Františka Fořta Schamberger.
K tomuto František Fořt do protokolu uvedl: „když jsem při tomto výslechu nemohl dotazy
Schambergerovi pro něho uspokojivě zodpovídati, rozzuřil se Schamberger, povstal od
psacího stroje, uchopil mne za hrdlo a škrtě mne, jal se mne políčkovat, bíti pěstí do obličeje
a kopati kolenem jedné nohy do přirození. Při tom mi nadával českých psů a jinak ...“ 289
I z dalších svědeckých výpovědí, jakoţto i z částečného doznání samotného
Františka Schambergera,290 je patrné, ţe vyslýchané běţně fackoval, do naha vysvlečené je bil
po celém těle, kdy s oblibou vyuţíval stočených provazů, kabelů od elektrického vedení či
dutek. Často je bil do úplného bezvědomí a po jejich opětovném procitnutí rád vše opakoval.
Jeho trýznění vyslýchaných dosahovala takové intenzity, ţe někteří raději zvolili
dobrovolnou smrt nebo o ní alespoň uvaţovali. Františku Schambergerovi nebylo cizí ani
287
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svazování vyslýchaných do kozelce, kdy byl schopen v této pozici zatčené vyslýchat i několik
hodin, a to za současného mlácení a kopání po celém těle. V jiném případě zase po
vyslýchaném házel kovovým osušovadlem inkoustu. Z jednotlivých výslechů pak odcházeli
vyšetřovaní nejčastěji s proraţenými ušními bubínky, vyraţenými zuby, zlomenými čelistmi,
ţebry a četnými krevními podlitinami. 291
Sám Schamberger pak k tomuto bodu obţaloby při výslechu uvedl: „…pokud
se týče mnoha svědectví, že jsem svědky týral, tloukl stočeným provazem, poručil svléci do
naha, prohlašuji, že se to nezakládá na pravdě…“292Zde je nutno podotknout, ţe
o Schambergerovo brutalitě při výsleších vypovídali i jeho bývalí kolegové z řad tlumočníků
Gestapa - František Votava, Jakub Neubauer a Josef Kwapil. Všichni do jednoho pak
dosvědčili, ţe se Schamberger zostřeným výslechům nevyhýbal, spíše naopak – často o ně
sám iniciativně nadřízené ţádal.293
Pátý bod obţaloby Františka Schambergera pak byl tím nejzávaţnějším a co do počtu
poškozených tím nejobsáhlejším z celého případu. Schamberger byl obţalován dle § 7,
odst. 2 a 3 retribučního zákona hned z několika zločinů – jednak z těţkého ublíţení na těle
bez těţkých následků, dále pak z těţkého ublíţení na těle s následky uvedenými v § 156 trest.
zákona č. 117/ 1852 ř.z. a v neposlední řadě ze zavinění smrti většího počtu obyvatel
republiky.294
Těţkého ublíţení na těle dle §7, odst. 2 a 3 retribučního zákona se František
Schamberger dopustil mučením, bitím a týráním například na Janu Krynesovi - z výslechu
Schambergerem si odnesl přeraţená ţebra, odraţené ledviny a protrţené ušní bubínky. Další
z poškozených, Václav Toušek, byl po výslechu Schambergerem shledán z 50% invalidním.
Josefu Votípkovi pak Schamberger při výslechu vyrazil tři zuby, učinil jej trvale
nedoslýchavým na pravé ucho a způsobil mu těţké poranění pohrudnice. Podobný osud pak
stihl i další osoby v tomto bodě obţaloby uvedené. 295
Zavinění smrti většího počtu obyvatel republiky pak bylo tím posledním
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a nejzávaţnějším zločinem, kterého se František Schamberger na českém obyvatelstvu v době
zvýšeného ohroţení republiky dopustil. Jednalo se celkem o osmnáct osob – konkrétně pak
Karla Matějku, Jana Halíře, Bedřicha Kalivodu, Maxmiliána Karase, Václava Marka, Jana
Strádala, Bohumila Jakla, Jiřího Mazance, Václava Beneše, bratry Pivoňkovy, Adolfa
Zirkleho, Josefa Sazama, Josefa Kubíčka, Ladislava Ropa, Václava Veseláka, Vladimíra
Dočkala a Josefa Schejbala. 296
Karel Matějka, kolařský mistr z Běšin byl zatčen klatovským Gestapem na základě
podezření z přechovávání zbraní v červnu roku 1942.297 Zatčení Matějky předcházela rutinní
akce německých oddílů, kterých bylo za heydrichiády provedeno nespočet. Rutina z běšinské
razie však vyprchala velmi rychle – pod dřevěným poklopem vodojemu byla nalezena v pytli
ukrytá stará italská karabina. K nálezu bylo ihned přivoláno klatovské Gestapo, a protoţe se
tak stalo v době stanného práva, byla celá věc ze strany Gestapa brána velmi váţně. Po
ohledání místa nálezu a prvotním šetření padlo podezření hned na dva muţe, ţelezničního
zřízence Jana Syrovátku a právě zmiňovaného Karla Matějku.298 Oba muţi byli ještě téhoţ
dne odpoledne zatčeni a odvezeni na sluţebnu klatovského Gestapa. Druhého dne přijel do
Běšin František Schamberger s velitelem četnické pátrací stanice v Klatovech Vilémem
Kirschlägrem. Na základě detailního prozkoumání místa činu a zejména pak špíny ulpívající
na plátěném pytli, v němţ byla zbraň uschována, dospěli oba vyšetřovatelé shodně k závěru,
ţe mohlo jít o vápno na bílení, a protoţe se u Matějků před nedávnem opravdu bílilo, provedli
zde v pořadí jiţ třetí domovní prohlídku, při které na půdě našli další takto potřísněné pytle.
Důkazy se tak zdály být zcela neochvějné. V tuto chvíli vstoupil na scénu doposud se jen
málo projevující Schamberger. Jiţ tak dost otřesenou a vystrašenou Matějkovou začal na
místě vyslýchat. Lţivě jí obelstil tvrzením, ţe se její manţel jiţ ke všemu doznal a donutil ji
tak potvrdit, ţe nalezený pytel je opravdu jejich. Běšinská tragédie pak měla pokračování na
sluţebně klatovského Gestapa, kam byla Matějková převezena ke konfrontaci se svým
muţem. Výsledkem setkání byl jednak silný nervový otřes samotné Matějkové, které bylo
během výslechu vyhroţováno nejen zastřelením, ale i odebráním jejích dětí, tak usvědčení
jejího muţe z přechovávání zbraně, coţ mělo v tak vyhrocené době, jakou heydrichiáda
bezesporu byla, pro Karla Matějku fatální následky. Popraven byl 6. června 1942 na
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popravišti ve Spáleném lese. 299,300
Sám Schamberger později k tomuto uvedl, ţe případ Karla Matějky opravdu
vyšetřoval, popřel však, ţe by činil jakýkoli nátlak na jeho ţenu a dále ţe by za účelem
získání doznání Karla Matějku jakkoli trýznil. Jak uţ tomu ale bylo u většiny vyjádření
Františka Schambergera, našlo se hned několik svědků, kteří později před soudem vypověděli,
ţe k uţití násilí opravdu došlo – jednalo se jak o svědectví přeţivší Barbory Matějkové, tak
dalších v té době vězněných na klatovském Gestapu, Antonína Melky a Aloise Halmla. 301
Před klatovským lidovým soudem František Schamberger dále doznal, ţe byl hlavním
vyšetřovatelem v případě profesora gymnázia v Klatovech Jana Halíře, řídícího učitele
v Pocinovicích Bedřicha Kalivody a také ředitele měšťanské školy ve Kdyni Maxmiliána
Karase. Ve všech těchto případech skončilo vyšetřování na popravišti ve Spáleném lese.

302

Obdobně smutný osud pak postihl i dalších čtrnáct muţů, z jejichţ smrti byl František
Schamberger obţalován, souzen a nakonec i odsouzen.
Konec války zastihl Františka Schambergera v Praze na protiparašutistickém referátu
Gestapa, kam byl v listopadu 1944 z Klatov přeloţen. Na rozdíl od Schambergerových kolegů
z Klatov měli praţští příslušníci Gestapa dostatek času na přípravu svého útěku
z osvobozované země. S falešnou kenkartou 303 a vojenskou kníţkou 304 se stejně jako většina
jeho praţských kolegů pokusil i Schamberger vmísit mezi anonymní řady německých vojínů
dobrovolně směřujících do amerického zajetí. Jeho plán mu vycházel aţ do 6. června 1946,
kdy byl v zajateckém táboře v Plzni – Doudlevcích poznán a zatčen. 305 Následoval převoz do
vazební věznice klatovského soudu, výslechy a po třech měsících čekání také soud. 306
Hlavní přelíčení s Františkem Schambergerem započalo 25. listopadu 1946 v 8:30
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hod. Během tří dnů bylo u soudu vyslechnuto více neţ 60 svědků – jednalo se o jedno
z nejdéle trvajících soudních řízení před klatovským lidovým soudem.307 Předsedou soudního
senátu byl jmenován JUDr. Behenský, veřejným ţalobcem JUDr. Zeno Fifka a obhájcem
JUDr. Gutwillig z Klatov. Tlumočníkem byl, jako u všech dosud popsaných soudních
případů, profesor A. J. Mager. 308
V průběhu hlavního přelíčení v soudní síni zaznělo mnoho přesvědčivých svědeckých
výpovědí směřujících proti Františku Schambergerovi - obhájce JUDr. Gotwillig pak často
nebyl schopen na tyto někdy velmi emotivní výpovědi vůbec reagovat. Před soudem
několikrát vypovídal i obţalovaný. Zvláště hořkým se s ohledem na okolnosti celého případu
pak zdá jeho vyjádření, v němţ se vyznává k loajalitě k českému národu a zemi: „… Za své
činnosti v českém prostoru oblíbil jsem si zem, lid, jeho zvyky a obyčeje tak, že jsem si přál
mít Čechy za druhý domov a ve své rodině jsem se často vyjadřoval o tom, že po odchodu od
policie bych se dokázal oženit s českou dívkou. Poněvadž jsem musel konat svou službu pro
diktátorský zločin, jenž byl i Němcům vnucen, nemohl jsem se vyhnout zlým následkům, jako
to učinily milióny ostatních Němců…“. 309
I přes dojemná vyznání Františka Schambergera před klatovským lidovým soudem
odpovídal o dva dny později vynesený rozsudek a trest skutečnosti, ţe se jednalo
o jednoho z nejbrutálnějších gestapáků, kteří slouţili v době okupace na klatovské sluţebně
Gestapa. 310 ,311
27. listopadu 1946 v 15 hodin a 55 minut pak na malém nádvoří klatovského lidového
soudu konstatoval soudní lékař MUDr. Jerie smrt odsouzeného.312 Člověka, který naši zemi
tolik „miloval“ a přitom jí tolik ublíţil…
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4.3.9 Jakub Neubauer
Jakub Neubauer se narodil 21. března 1917 v Homolech u Českých Budějovic, a to do
národnostně smíšeného manţelství Češky a Němce, Marie a Josefa Neubauerových. 313 I přes
to, ţe matka Jakuba Neubauera byla Češkou, navštěvoval Neubauer stejně jako jeho bratři
pouze německé školy. Po jejich absolvování byl přijat na učební obor zubního technika do
Českých Budějovic. První pracovní zastávkou Neubauera pak byla německá univerzita
v Praze, kde vykonával stejně jako později ve Velešíně práci zubního technika.314 Představy
Neubauera o jeho budoucnosti však směřovaly podstatně výš. Jiţ v roce 1935 se stal dle
vlastního doznání členem Sudetoněmecké strany v Homolech - jiţ tato angaţovanost
předpovídala, kam se bude ţivot Jakuba Neubauera pravděpodobně odvíjet.
Jeho další kroky pak měly směřovat do Rakouska za lépe placenou prací. V tomto
případě však zůstalo jen u Neubauerova plánu, neboť se blíţil rok 1938, kdy se mělo vše
změnit. Ještě s výhledem na lepší práci se Neubauer dobrovolně přihlásil k základní vojenské
sluţbě v Českých Budějovicích, jejíţ absolvování bylo v té době podmínkou nezbytnou pro
volný odchod do zahraničí. Z armády byl propuštěn v říjnu 1938, a to v hodnosti sanitního
svobodníka. 315
Z dochovaných pramenů není zcela patrné, kam se po propuštění z armády ubíraly
Neubauerovy kroky. Prvním záchytným bodem, který však není konktrétně datován, je jeho
nástup k písecké tajné policii. Dle pozdější Neubauerovy výpovědi se tak mělo stát krátce po
obsazení Československa. S určitostí je známo pouze to, kdy na sluţebně píseckého Gestapa
skončil, a to na konci dubna 1939, neboť jiţ od 6. května téhoţ roku byl veden jako příslušník
klatovského Gestapa. Dá se dokonce říci, ţe byl jeho zakládajícím členem. Nejdříve zde
působil ve funkci tlumočníka, od roku 1942 pak ve funkci výkonného orgánu.316 Jak na pozici
tlumočníka, tak později i na pozici jednoho z vyšetřovatelů, byl účasten zatýkání a výslechů
mnoha Čechů. Při výsleších obvykle nezůstával pasivním, do výslechů se často sám aktivně
zapojoval, snad po vzoru svých sluţebně starších kolegů, jakým byl například František
Schamberger. Dle svědectví, která později zazněla před klatovským lidovým soudem, si se
surovostí při výsleších nezadal ani s těmi „nejproslulejšími“ gestapáky.317
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Neubauer později před soudem ke svému členství v Gestapu uvedl, ţe k němu byl
nedobrovolně naverbován. Tento argument u soudu ale nemohl obstát, neboť ţalobce případu
JUDr. Lifka měl k dispozici Neubauerem vlastnoručně psanou ţádost o přijetí. Neubauer na
situaci rychle zareagoval a přišel s novou verzí obhajoby – do řad Gestapa se přihlásil pouze
za účelem získání dobře placené práce, coţ dle něj práce zubního technika nebyla. Před
soudem pak také popřel, ţe by věděl, o jak zločineckou organizaci se jedná. 318
Krom výše popsané vazby k německé tajné policii byl Neubauer v roce 1940
jmenován také členem NSV, na konci téhoţ roku pak ještě vstoupil do NSDAP. Sdruţoval
se dále v organizaci DAF, z protokolů o výslechu však není patrné od jakého roku.319 V ţádné
z těchto organizací však nepůsobil jako funkcionář, nýbrţ jen jako řadový člen, coţ mu na
rozdíl od některých jeho kolegů funkcionářů nemohlo před klatovským lidovým soudem
zásadně ublíţit. Jiná situace ovšem panovala kolem jeho členství v SS, kde byli mimochodem
organizováni i oba Neubauerovi bratři. 320 Jakub Neubauer rozšířil řady SS v roce 1940,
dosáhl zde hodnosti Unterscharführera. Aby byl výčet Neubauerovo ţivotních „úspěchů“
kompletní, je nutno zmínit i rok 1942, ve kterém byl vyznamenán Válečným kříţem II. třídy
a dále obdrţel Odznak zraněných v boji. Těchto pro Neubauera posledních poct se mu dostalo
za utrpěné zranění při zatýkání domaţlického odbojáře Jana Smudka.321 Neubauer byl při
zásahu zatýkaným postřelen do hlavy, jednalo se o váţné zranění, z kterého se ještě dlouho
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poté léčil a které nezůstalo bez trvalých následků. 322
Stejně jako většina jeho kolegů z klatovského Gestapa se pokusil i Jakub Neubauer,
vědom si svých provinění, v revolučních dnech roku 1945 prchnout do bezpečí. Spolu
s dalšími dvěma kolegy odjeli 5. května 1945 vozem směrem k Ţelezné Rudě, kde chtěli
vyčkat, jak se bude celá situace vyvíjet. Pro ně nešťastně zvolená cesta přes Kolinec se jim
stala osudnou. Byli zadrţeni davem rozhněvaných místních, kteří je po zjištění jejich
totoţnosti předali klatovským četníkům a ti je eskortovali zpět – nikoli však na sluţebnu
Gestapa, nýbrţ rovnou do vazby klatovského soudu.

323

2. prosince 1946, kdy s ním započalo hlavní přelíčení.

Zde byl Neubauer drţen aţ do
324

Po celou dobu jeho pobytu

ve vazební věznici však nebylo zcela jasné, zda nakonec k soudnímu procesu s Neubauerem
vůbec dojde. Během věznění totiţ došlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu, který nebyl
mimochodem dobrý jiţ od doby, kdy byl postřelen odbojářem Smudkem. V říjnu 1945 se jeho
zdravotní stav pak natolik zhoršil, ţe byla k jeho posouzení přivolána lékařská komise sloţená
z MUDr. Jerieho a MUDr. Nohejla. Oba doktoři se shodli na tom, ţe zdravotní stav
vězněného neumoţňuje v danou dobu jeho další vyšetřování a pokud by měl tento stav
přetrvávat, pak ani soudní proces. Záznam o další prohlídce je datován aţ k listopadu 1946,
tedy těsně před začátek samotného procesu. Lékaři ve zprávě konstatovali zlepšení
Neubauerova zdravotního stavu, a to do té míry, ţe jej uznali schopným jak v případě
plánovaného soudního řízení, tak v případě výkonu potencionálně uděleného trestu. 325
Obţaloba Jakuba Neubauera byla stejně jako v případě některých jeho klatovských
kolegů velmi obsáhlá. Na deseti stranách obţaloby bylo uvedeno více jak 50 jmen
poškozených. Šlo jak o jména osob, kterým Neubauer „pouze“ vyhroţoval, tak ta, kterým
v různé míře intenzity fyzicky ublíţil, ale i jména tří osob, jejichţ smrt měl svým jednáním
zavinit. Obţaloba, opírající se nejen o doznání obviněného, ale i o výslechy jednotlivých
svědků, jej vinila, ţe bitím, trýzněním a mučením nutil vyslýchané k doznání či udání jiných
osob, čímţ byli tito vyslýchaní či následně udaní zbavováni osobní svobody, a to jak
ve věznicích, tak koncentračních táborech, v těch nejhorších případech pak i ţivota. Likvidací
odpůrců nacistického reţimu tak Neubauer vědomě připravoval národ trvale či dočasně o řadu
zarytých vlastenců. Svým uráţlivým jednáním jak ve vztahu k Čechům, tak ke všemu
českému, se podílel také na rozpadu mravního a národního vědomí československého lidu.
322
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Obviněný při výsleších často zesměšňoval porobený československý lid i jeho bývalé či
současné exilové představitele: 326
- dle svědectví Václava Touška, školníka z Klatov, který byl zatčen klatovským Gestapem
v červnu 1940 za spolupráci s odbojovou skupinou ÚVOD, prohlásil Neubauer při jeho
výslechu výsměšně, ţe čekají, aţ Dr. Beneš přijede na bílém koni, ale ţe 28. říjen jiţ nikdy
nepřijde. 327
- další svědek, Karel Tuzar pak do protokolu uvedl, ţe Neubauer při výslechu nazýval T. G.
Masaryka Ţidem. 328
- svědek Emanuel Šedivý vypověděl, ţe Neubauer označoval Hitlera za boha a k tomu vţdy
dodával, ţe na jiného boha se můţe vy…329
- svědek Antonín Adeem pak jen potvrdil výše uvedené, obviněný dával při kaţdé příleţitosti
najevo svoji zášť vůči všemu českému, a naproti tomu zdůrazňoval svoji vášnivou lásku ke
zločinnému reţimu a jeho představitelům v čele s Adolfem Hitlerem. 330
Stejně jako František

Schamberger se i Jakub Neubauer snaţil získat některé české

vyšetřovance (zejména pak ty, kteří měli být propuštěni na svobodu) ke konfidentství
a kolaborantství. Pokud u vyšetřovanců nevzbudil dostatečný zájem o spolupráci, nezdráhal
se uchýlit k výhrůţkám, jejich týrání a bití.331
Vyjma obţaloby z podpory a propagace nacistického hnutí, které jsme se věnovali
výše, a dále obţaloby ze členství v SS a Gestapu, jakoţto organizaci v retribučním dekretu
sice nepojmenované, ale svojí povahou obdobné, byl obţalován také z toho, ţe: „…ústně i
jiným způsobem vyhrožoval ublížením na těle a na svobodě…“

332

Vyhroţování se Jakub

Neubauer prokazatelně dopustil na 5 osobách:
- na Marii Suché z Obytců. Manţelce hostinského Bedřicha Suchého vyhroţoval Jakub
Neubauer zatčením, a to poté, co Gestapo 15. dubna 1942 zatklo jejího muţe a syna za
ilegální poslech zahraničního rozhlasu a šíření letáků; ona se přitom domáhala pouze
moţnosti návštěvy svého muţe a syna ve vězení. 333
- na Matěji Dufkovi, na něhoţ namířil sluţební zbraň a vyhroţoval mu zastřelením, do toho
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jej stihl ještě bít. 334
- na Václavu Touškovi, v roce 1940 zatčenému Gestapem za spolupráci s odbojovou skupinou
ÚVOD. V rámci výslechu mu bylo Jakubem Neubauerem vyhroţováno, ţe nechá zatknout
i jeho manţelku Josefu a pošle ji do koncentračního tábora, odkud se jiţ nevrátí.335 Hrozby
Neubauera se naplnily jen částečně, a to ohledně Václava Touška. Ten postupně prošel
vězením v Klatovech, Terezíně, Dráţďanech, Gollnově a koncentračními tábory
Buchenwald a Sachsenhausen. Domů se vrátil v květnu 1945 s podlomeným zdravím.336
- na Rudolfu Pavlišovi, kterému během výslechu Neubauer přiloţil sluţební pistoli ke spánku
a hrozil mu zastřelením, stejně jako v případě Matěje Dufka jej stihl ještě bít.
- na Stanislavu Fialovi a Františku Fořtovi, kdy oběma muţům vyhroţoval zastřelením.
I v tomto případě vyslýchané trýznil a bil. 337
V případě Jakuba Neubauera však nezůstalo (jak je mimo jiné patrno i výše) jen
u vydírání a nebezpečného vyhroţování. Na řadu přišlo i bití, mučení a týrání, při kterém
způsobil řadě vyšetřovanců těţkého ublíţení na těle, v některých případech i s trvalými
následky. Později při výslechu se Neubauer vyšetřovateli StB Františku Převrátilovi doznal,
ţe při výsleších často vyuţíval různých pomůcek na bití vyslýchaných. Stejně jako v případě
Františka Schambergera šlo hlavně o gumový obušek, elektrický kabel, stočený provaz
či důtky.338 „Inspiraci“ od zde uvedeného čerpal Neubauer zřejmě i ve způsobu, jak
vyšetřované trýznit – s oblibou je fackoval, mlátil do obličeje, kopal do celého těla včetně
hlavy a přirození. Pokud vyšetřovaný omdlel, vzkřísil jej a bil dál, často zcela vyčerpané
a zkrvavené zavíral i na dlouhou dobu do temnice. Z Neubauerových výslechů odcházeli
někteří z vyšetřovanců s vyraţenými zuby, přeraţenými ţebry, odraţenými orgány či četnými
krevními podlitinami. Jednalo se například o: 339
- Josefa Chejlavu, o jeho zdravotním stavu vypovídal 5. března 1946 na stanici národní
bezpečnosti ve Stodě obvodní lékař MUDr. Vilém Řepka. Vypověděl, ţe v polovině června
334
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1943 byl zatčen Josef Chejlava z Klatov, topič ČSD ve výsluţbě, člen ilegálního Národního
revolučního výboru. Vyslýchán byl právě Jakubem Neubauerem. Lékař sice nebyl přítomen
výslechu, při kterém měl být dotyčný bit obuškem a fackován, nicméně viděl vyšetřovaného
poté, co byl přiveden zpět na celu. Lékař do protokolu uvedl, ţe měl Chejlava po celém těle
krevní podlitiny a několik zlomených ţeber. V noci mu pak měl Chejlava prozradit, ţe mu to
vše udělal právě Neubauer. Dále se ještě lékaři přiznal, ţe byl pod tíhou výhruţek dalšího bití
a týrání přinucen udat Gestapu další kamarády odbojáře. Chejlava se soudního přelíčení
s Neubauerem bohuţel jiţ nedoţil, zemřel ještě během okupace v koncentračním táboře. 340
- Františka Strnada, v tomto případě lékař konstatoval proraţení ušních bubínků, na základě
surového bití byl také po 6 týdnů upoután na lůţko.
- Josefa Broţe, po výslechu mu zůstal ochrnutý palec na ruce, tedy trvalé zmrzačení.
- Matěje Dufka, po výslechu měl vyraţeny čtyři zuby a přeraţené ţebro.
- Karla Schröpferova, z výslechové místnosti odcházel stejně jako výše uvedený Dufek
s přeraţeným ţebrem. 341,342
Nejzávaţnějším Neubauerovým případem, co se následků týče, pak byl bezesporu
případ komunistického odbojáře Václava Šindeláře z Mečína. Ten byl zatčen v říjnu 1941
Neubauerem a dalšími dvěma gestapáky. Ihned po svém zatčení byl převezen na nejbliţší
četnickou stanici, kde byl gestapáky zmlácen. Poté se konala u zatčeného domovní prohlídka,
po které následoval převoz do Klatov a výslechy. Aţ později se rodina odbojáře dozvěděla, ţe
byl Šindelář během výslechů mlácen a týrán právě Neubauerem. To samé svědectví později
poskytl soudu i František Fořt, člen stejné odbojové skupiny. V klatovském vězení byl
přítomen tomu, kdyţ Neubauer přikázal jednomu z dozorců, aby Šindeláře připoutal k mříţím
a nechal jej tak do umdlení. Kdyţ po nějakém čase odbojář ztratil vědomí, nechal jej vzkřísit
a celou věc opakoval znovu. Celé mučení trvalo tak dlouho, dokud Šindeláře nedonutil
prozradit vše, co chtěl vědět. Václav Šindelář nakonec zemřel v únoru 1945 v koncentračním
táboře Flossenburg, kam byl přemístěn poté, co si odpykal ve vězení trest za odbojářskou
činnost. Před soudem pak v neprospěch Neubauera vypovídala namísto zemřelého otce jeho
dcera a také kolega z odboje František Fořt. 343 Případ Václava Šindeláře byl také jediným
v kauze Jakuba Neubauera, kdy klatovský lidový soud v rozsudku potvrdil, ţe svým jednáním
opravdu zavinil smrt vyslýchaného.
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Jak jiţ bylo napsáno výše, bylo v obţalobě Jakuba Neubauera uvedeno více jak 50
jmen poškozených, v rozsudku se pak objevilo jmen pouze sedmnáct. V mnoha případech
ublíţení na těle, a dokonce ve dvou případech obvinění ze zavinění smrti, byl Jakub Neubauer
před soudem zproštěn viny. 344,345 Bylo tomu tak zejména pro neprůkaznost předloţených
svědectví a jejich obsahovou nedostatečnost - v několika případech jiţ hlavní aktéři událostí
nebyli mezi ţivými, a tak v jejich kauzách jako svědkové před soud předstupovaly osoby,
které znaly jejich osud třeba jen z doslechu. 346
U Mimořádného lidového soudu v Klatovech započalo hlavní přelíčení s Jakubem
Neubauerem 2. prosince 1946. Obţaloba sepsaná JUDr. Františkem Lifkou jej v pěti bodech
vinila z členství v organizaci SS a Gestapu, z propagace a podpory nacistického hnutí,
z vydírání a nebezpečného vyhroţování ublíţením na těle, svobodě, cti či majetku, dále pak
ze zločinu těţkého ublíţení na těle, a to u většího počtu osob a v neposlední řadě také
ze zavinění smrti hned několika obyvatel republiky. 347 Soud probíhal i přes obsáhlost
obţaloby rychle, dle zaběhlých pravidel. Obhájce obţalovaného JUDr. Erwin Flat poţádal na
konci hlavního přelíčení jako ve všech obdobných případech o trest na svobodě, veřejný
ţalobce JUDr. František Lifka pak o trest nejvyšší. Sám souzený odpověděl na otázku soudu,
zda se cítí vinen, kladně. Předseda krajského soudu JUDr. Vladimír Horejc vynesl rozsudek
ještě téhoţ dne ve 21:45 hod.348
Jakub Neubauer byl klatovským lidovým soudem shledán vinným ze členství
v organizaci SS a Gestapu, z podpory a propagace nacistického hnutí, z veřejného násilí
vydíráním, a to na šesti osobách, z těţkého ublíţení na těle u deseti osob a dále ze způsobení
smrti obyvatele republiky Václava Šindeláře.349 Stejně jako v případě Františka Schambergera
byl Neubauer odsouzen k trestu smrti oběšením, náhradě nákladů trestního řízení, pozbytí
občanské cti a propadnutí celého svého majetku ve prospěch státu.350 Trest smrti provazem
měl být na odsouzeném vykonán o dvě hodiny později, tato doba však dodrţena nebyla.
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Odsouzený Jakub Neubauer byl v přítomnosti předsedy krajského soudu JUDr. Vladimíra
Horejce,

dále

pak

soudců

z lidu

Antonína

Průchy,

Karla

Cajthamla,

Ing. Pohla, Václava Vopavy, veřejného ţalobce JUDr. Františka Lifky a v doprovodu
duchovního Vincence Rejška předveden ve 23 hodin a 15 minut na malý soudní dvůr
klatovského soudu. Předseda senátu JUDr. Horejc odsouzenci oznámil, ţe trest smrti
provazem na něm bude vykonán. O deset minut později soudní lékař MUDr. Jerie konstatoval
uţ jen smrt odsouzeného.351
4.3.10 Ervín Janisch
Případ Ervína Janische je jedním z těch kontroverznějších, který byl před
Mimořádným lidovým soudem v Klatovech projednáván. Jeho kontroverznost spočívá nejen
v tom, ţe byl Ervín Janisch soudem odsouzen za čin, který prokazatelně nemohl spáchat,
neboť v době, kdy se měl zločinného jednání dopustit, ještě nepůsobil u klatovského
Gestapa,352 tak v okolnostech, které nastaly dlouho poté, co byl Janischův případ uzavřen.
V roce 1959 si jiţ archivovaný soudní spis zapůjčila k prostudování státní bezpečnost. Dodnes
není jasné, za jakým účelem byl spis ze strany StB doţádán, nicméně s odstupem doby byla
zjištěna nekompletnost tohoto spisu, kdyţ oproti běţnému sloţení spisového materiálu z té
doby chyběla v Janischově případě jak velká část zápisu z proběhlého hlavní líčení, tak
materiály týkající se odbojové činnosti na Roţmitálsku mezi léty 1944 – 1945. 353 Poslední
stín kontroverznosti pak do celého případu vnáší fakt, ţe přestoţe se Ervín Janisch do
protokolu doznal, ţe některé vyslýchané fackoval, zároveň k většině případů uváděl, ţe
surového bití a mučení, z kterého byl viněn, se nedopouštěl. V protokolu ale dále připustil, ţe
se jemu připisovaného jednání na vyslýchaných dopouštěl jeho kolega, gestapák Ruprrecht.
Alespoň částečné pravdivosti tohoto tvrzení pak nahrává i fakt, ţe Kilián Ruprrecht byl na
Gestapu povaţován za bezohledného nacistického fanatika a Ervín Janisch se naproti tomu do
okamţiku

svého

přeloţení

k Ruprrechtovi

nedopustil

na

vyslýchaných

ţádných
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zločinů.354 Protoţe gestapák Ruprrecht z osvobozovaného Československa zavčasu prchl a
vyvázl tak zcela bez trestu,355 je dosti pravděpodobné, ţe se část Ruprrechtovy viny
nespravedlivě promítla jak do obţaloby, tak posléze i do rozsudku právě zmiňovaného Ervína
Janische.
Vystudovaný obchodní příručí, Ervín Janisch, se narodil jako syn německých rodičů,
Jana a Amalie Janischových 10. listopadu 1913 v Kamenici na severní Moravě.
Po absolvování obecní a měšťanské školy ve Frýštátě se mladý Janisch rozhodl nejít ve
šlépějích svého otce, kamenického telegrafního pracovníka, ale raději si zvolil profesi
obchodního příručího. Vyučil se ve Frýštátě u firmy Schreier, kde krátce po vyučení také
pracoval. V roce 1935 jako nezaměstnaný narukoval na prezenční vojenskou sluţbu
k 35. pěšímu pluku do Klatov. Domů se vrátil po uplynutí dvouleté vojenské sluţby, a to
v hodnosti vojína. V rámci zářijové mobilizace narukoval, jiţ jako člen Sudetoněmecké
strany,

356

do Československé armády, konkrétně pak k ostravskému pěšímu pluku. Ještě

téhoţ roku však byl, stejně jako mnoho jiných Němců, z Československé armády propuštěn
a stal se opět nezaměstnaným.357
1. listopadu 1938 pak nastal první velký zlom v dosud zcela nezajímavém ţivotě
Ervína Janische – byl přijat k opavské Schutzpolicii,358 a to na pozici pomocného policisty.
Odtud byl po necelých dvou měsících sluţby převelen na policejní školu v Bochumu, kde
prodělal odborný tříměsíční výcvik. Janischovo první zastávkou po absolvování policejní
školy se stala v březnu 1939 Plzeň, zde Janisch působil na pozici tlumočníka. Na konci dubna
téhoţ roku pak byl přemístěn k Schutzpolicii do Klatov, kde pracoval na oddělení
hospodářské správy. Zde pobyl podstatně déle - necelé tři roky. Opět se stěhoval aţ v únoru
1942, tentokráte do Prahy, kde byl přidělen do osobního oddělení praţského Schupa. 359
354

Toto Janischovo tvrzení se později potvrdilo i před klatovským lidovým soudem, neboť v rámci procesu
nebyl odsouzen za ţádný zločin z té doby.
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Dalším zlomovým bodem v ţivotě Ervína Janische pak byl 1. leden 1943, kdy byl
přeloţen k německé tajné policii do Plzně - řady Schutzpolizei Janisch opouštěl v hodnosti
Revieroberachmaistera (vrchního revírního stráţmistra) a s vyznamenáním Válečným kříţem
II. třídy.360 Janisch později před soudem uvedl, ţe tohoto přeloţení se mu nedostalo
za zásluhy či na základě jeho vlastní iniciativy, nýbrţ z rozhodnutí Heinricha Himmlera, který
nařídil, aby bylo ke Gestapu převeleno celkem 20 česky mluvících příslušníků
Schutzpolizei. 361
V rámci plzeňského Gestapa Janisch pracoval nejdříve s vrchním tajemníkem
Schubertem, pro něhoţ překládal anonymní udání týkající se drţení zbraní a ilegálního
poslechu zahraničního rozhlasu. Později s tajemníkem Jochymem, jenţ měl na starosti referát
komunistického odboje. Na obou odděleních pak vykonával povětšinou pouze kancelářskou
práci, jen výjimečně jezdil s nadřízenými vyšetřovat a zatýkat.362 Do této doby se také datuje
jedno z později neprokázaných obvinění Ervína Janische, a to ţe se podílel na zatýkání
a vyslýchání Rudolfa Hergeta a dalších 18 plzeňských pekařů, kteří v důsledku zatčení
a lţivého obvinění později do jednoho zahynuli v koncentračním táboře v Osvětimi.363 Celá
„pekařská“ kauza odstartovala zastřelením dvou německých policistů v Plzni 15. listopadu
1942 ilegální skautskou odbojovou skupinou Jestřáb.

364

Z neznámých důvodů pak padlo

podezření ze spáchání dvojnásobné vraţdy právě na nevinné pekaře. Zatýkajícím
a vyslýchajícím v této kauze byl Janischův pozdější nadřízený, tajemník Schubert. Jak se
později před klatovským soudem ukázalo, nebylo moţné, aby se na této kauze Janisch jakkoli
podílel, neboť v té době ještě u plzeňského Gestapa vůbec nepůsobil. 365
V červenci 1943 byl Ervín Janisch povolán do policejní školy německé tajné
a kriminální policie ve Fürstenbergu, kde absolvoval čtyřměsíční intenzivní školení pro
příslušníky Gestapa. Po absolvování tohoto kurzu se do Plzně jiţ nevrátil, neboť byl přeloţen
k německé bezpečnostní policii do jugoslávského Záhřebu. Zde působil nejdříve na oddělení
hospodářské správy, později jako člen zvláštního oddílu německého Wehrmachtu aţ do
360
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července 1944.366
Posledním důleţitým milníkem v ţivotě Ervína Janische pak byl srpen 1944, kdy byl
z Jugoslávie přeloţen na sluţebnu klatovského Gestapa. Pro Ervína Janische bylo přeloţení
do Klatov jiţ třetím a s ohledem na budoucí vývoj také posledním setkáním s tímto městem.
Na sluţebně klatovského Gestapa Janisch působil aţ do 5. května 1945 - nejdříve na pozici
tlumočníka, později s ohledem na jeho jiţ dříve nabyté zkušenosti také na pozici pomocného
vyšetřovatele. 367
S gestapákem Wimmerem začal Ervín Janisch spolupracovat ihned po svém příchodu
ke klatovskému Gestapu, jejich spolupráce však nebyla nikterak dlouhá, trvala pouze několik
měsíců. Během této doby se Janisch samostatně zabýval zhruba dvaceti méně závaţnými
případy hanobení Říše a vyhroţování Němcům. Ani v jednom případě však nikdo
z vyslýchaných neskončil před německým soudem, coţ se stejně jako skutečnost, ţe se
Ervín Janisch pod vedením Wimmera nedopustil na vyslýchaných ţádného násilí, později
potvrdilo i před klatovským lidovým soudem. V polovině listopadu 1944 onemocněl asistent
jednoho z nejfanatičtějších klatovských gestapáků Frídl. Protoţe v jeho případě šlo
o absenci dlouhodobou, rozhodl se šéf klatovské sluţebny Gestapa Winkelhofer, ţe na
uvolněné místo asistenta k jiţ zmiňovanému Ruprrechtovi přidělí právě Janische, a to i přes
to, ţe se o místo jako první dobrovolně ucházel asistent Dvořák. Od tohoto okamţiku se
začala odvíjet temná historie Ervína Janische, tlumočníka a pomocného vyšetřovatele
klatovského Gestapa. 368
Prvním velkým případem, na kterém Janisch pod vedením Ruprrechta pracoval, byl
tzv. „Roţmitálský případ“. Jednalo se o ukrývání ilegálních komunistických a odbojových
pracovníků, jakoţto i ruských parašutistů v brdských lesích na Roţmitálsku. 369 Brdská
lokalita byla díky svému hustému zalesnění, členitému terénu a řídkému osídlení ideální pro
zázemí odbojových skupin, jakoţto pro ukrývání exponovaných osob. Tato skutečnost
nemohla uniknout ani klatovskému Gestapu, neboť Roţmitálsko spadalo do jeho územní
působnosti. Strach z moţného rozšíření činnosti odbojových skupin i mimo území Brdska
brzy pronikl aţ do samého ústředí praţského Gestapa, které na základě získaných informací
nařídilo okamţitou likvidaci těchto skupin, coţ se klatovskému Gestapu posléze také ve větší
366
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míře povedlo. 370
V rámci akce „Roţmitálsko“ bylo klatovským Gestapem zatčeno přibliţně 90 osob,
z nichţ 23 bylo později odsouzeno německými soudy k trestu smrti. Sám Janisch v této kauze
vyslýchal 40 osob, z nichţ sedmnáct bylo postoupeno k projednání německým soudům. I přes
to, ţe byly Janischovi svěřeny pouze méně závaţné případy z roţmitálské kauzy, byly z výše
uvedeného počtu osob předaných německým soudům hned dvě odsouzeny k trestu smrti.
Exekuce však byla vykonána pouze v jednom případě, a to na Marii Matouškové.

371,372

Janisch později do protokolu uvedl, ţe za prvotním rozkrytím celé ilegální skupiny na
Roţmitálsku mělo stát svědectví lékárníka Třasoně z Roţmitálu. Ten měl pak také nakreslit
plánky, kde byli ubytovaní jednotliví ilegální pracovníci a parašutisté.373
Prvním zatčeným v roţmitálské kauze byl Karel Majer z Voltuše. Gestapem byl zatčen
v říjnu 1944, zanedlouho jej pak do klatovské vazební věznice následovala i jeho rodina
– jeho otec Václav Majer, bratr Václav, sestra Boţena a matka Anna Majerová. Při následné
konfrontaci mezi Karlem, jeho otcem a bratrem pak vyšlo najevo, ţe jak otec, tak jeho bratr
věděli, ţe Karel Majer ukrýval uprchlého zajatce, důstojníka sovětské armády Sergeje
Paveliče. 374 Ervín Janisch později do protokolu uvedl, ţe jak otce, tak syna Václava Majera
vyslýchal. O druhém bratru, Karlu Majerovi nic nevěděl – měl jej údajně vyslýchat Ruprrecht.
Janisch dále doznal, ţe oba vyslýchané fackoval, a to údajně proto, ţe nemluvili během
výslechu pravdu. O dalším násilí se jiţ nezmiňoval.375 Z pozdějších výpovědí však vyplývá,
ţe v případě otce a syna Majerových nezůstalo jen u facek. V únoru 1945 byl Václav Majer
se synem přeloţen do pakrácké věznice, kam za nimi v březnu téhoţ roku přijel Janisch, aby
definitivně doplnil protokoly o jejich výpovědích.376 Z této doby také pochází svědectví
Václava Majera mladšího, kterého Janisch při výslechu bil tak silně, aţ mu prorazil ušní
bubínek a tím mu následně způsobil chronické onemocnění ucha spočívající v jeho
opakovaných zánětech. Václav Majer starší k tomuto později uvedl, ţe si Janisch při výslechu
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počínal obzvlášť surově, kdyţ jej tloukl přes zadní část těla pohrabáčem, fackoval jej
a nadával mu do pitomců. 377
V kompletním sloţení se pak rodina Majerova setkala naposledy v březnu 1945 před
praţským Sondergerichtem. Karel Majer byl odsouzen k trestu smrti, který na něm byl
4. dubna téhoţ roku také vykonán. Matka a dcera Majerovy byly odsouzeny k několika
letému vězení. U otce a syna Václava k odsouzení nedošlo, neboť jiţ od výslechu panovala
pochybnost o jejich duševním zdraví.378
Další rodinou, která byla Ervínem Janischem vyšetřována v souvislosti s ilegální
odbojovou činností na Roţmitálsku, byla rodina Habadova. Na základě zatčení lékárnického
učedníka Miroslava Náhlovského z Roţmitálu se klatovské Gestapo dostalo ke jménům
hlavních lídrů brdské odbojové skupiny. Jiţ se znalostí těchto jmen na ně Gestapo rozjelo
za pomoci dvou agentů provokatérů 2. prosince 1944 smrtící hon. Na noční schůzce
v Bezděkově, na které mělo dojít k setkání brdských odbojářů s utajenými agenty Gestapa,
však neočekávaně došlo k přestřelce, při které byli čtyři z přítomných odbojářů zraněni, mezi
nimi i Emanuel Habada a Alois Hovorka. O tom co se dělo později, vypovídala ţena
Emanuela Habady, Marie. Po přestřelce Gestapo zatklo jak jejího postřeleného muţe, tak
i syna Josefa. V domě Habadových pak ještě v tu noc provedlo domovní prohlídku, při které
bylo manţelům odcizeno 6.000,- korun na hotovosti. Podezření padlo na Ervína Janische,
neboť Marie Habadová měla vidět, jak si peněţní obnos strká do své aktovky.

379

Ervín

Janisch pak k tomuto do protokolu uvedl, ţe byl prohlídce pouze přítomen, aktivně ji
neprováděl a ţe neví nic o odcizeném finančním obnose. 380 Klatovský lidový soud pak byl
ve svém výroku o vině jiného názoru.
Emanuel Habada, jakoţ i jeho syn Josef, byli postaveni před praţský Sondergericht
a odsouzeni k trestu smrti, který byl na obou 9. dubna 1945 také vykonán. Marie Habadová
byla po skončení domovní prohlídky převezena do vazební věznice klatovského Gestapa, kde
byla ve věci odbojářů ještě vyslýchána. Z Klatov pak byla převezena do koncentračního
tábora v Terezíně, kde ji od stejného osudu, jaký potkal jejího muţe a syna, zachránil aţ
následný průběh květnových událostí. Později do protokolu uvedla, ţe při výslechu na
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klatovském Gestapu byla Ervínem Janischem surově zmlácena a bylo jí vyhroţováno, ţe bude
viset.381 Toto tvrzení se však u klatovského lidového soudu nepodařilo hodnověrně prokázat.
Další z postřelených v bezděkovské schůzce se smrtí byl pětadvacetiletý řidič Alois
Hovorka, jiţ delší dobu ţijící v ilegalitě. Ihned po svém zatčení v Bezděkově byl převezen ve
váţném stavu do příbramské nemocnice, kde se podrobil operaci. 382 Během pobytu
v nemocnici jej zde třikrát navštívili gestapáci Ruprrecht s Janischem. O těchto výsleších se
toho mnoho tradovalo, jedna z verzí se pak objevila i v Janischově obţalobě. Zotavujícího se
Hovorku měli gestapáci v nemocnici týrat, a to takovým způsobem, ţe mu měli rozdrtit nosní
chrupavku a zapálenou cigaretou mu měli vypalovat jizvy po střelných ranách, které
v Bezděkově utrpěl. 383 Z výslechu Ervína Janische, který sice doznal, ţe s Ruprrechtem za
Hovorkou do nemocnice jezdil, jakoţ i z dalších svědectví však nevyplynulo, ţe by se dvojice
gestapáků na těţce raněném Hovorkovi nějakého násilí dopustila. 384 Po zotavení se
v příbramské nemocnici stihl Antonína Hovorku stejný osud jako jeho jiţ dříve popravené
kamarády z odboje, Emanuela a Josefa Habadovi. Antonín Hovorka byl popraven na stejném
místě jen o jedenáct dní později, 20. dubna 1945. 385 Ţena Antonína Hovorky se o smrti
manţela dozvěděla aţ na pankrácké věznici, neboť jiţ v říjnu 1944 byla kvůli ilegální činnosti
svého muţe klatovským Gestapem zatčena. Z pozdější výpovědi Hovorkové vyplývá, ţe jiţ
na klatovském Gestapu byla Ervínem Janischem vyslýchána, tyto výslechy se nicméně aţ na
pár výhrůţek obešly bez násilí. Násilí na Hovorkové se Ervín Janisch dopustil aţ po jejím
převozu do pankrácké věznice, kdy stejně jako v případě Majerů ještě prováděl dovýslech
zatčené. Hovorková k tomuto později uvedla, ţe aby ji Janisch donutil prozradit, kde se její
manţel skrývá, uštědřil ji hned 12 silných políčků, v důsledku kterých ji později po delší dobu
bolela hlava. 386 Sám Janisch k tomuto uvedl, ţe jest pravdou, ţe Růţenu Hovorkovou
vyslýchal, připustil však, ţe jí udělil jen jeden políček, a to jen proto, aby mluvila pravdu. 387
Další ţenou, která měla při výslechu co dočinění s Ervínem Janischem, byla vdova
Aloisie Vorsová ze Starého Roţmitálu. Zatčena byla gestapem 26. října 1944, a to pro
ukrývání jiţ zde zmiňovaného Antonína Hovorky. Vyslýchána byla jak Ruprrechtem, tak
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Janischem.388 K výslechům s Ervínem Janischem později do protokolu uvedla, ţe při jednom
takovém, kdy se po ní Janisch doţadoval, aby udala jména dalších roţmitálských odbojářů, se
nezdráhal ji bít do obličeje, tlouci důtkami a při tom všem jí ještě sprostě nadávat.
Z Janischova výslechu si Vorsová odnesla podlitiny po celém těle.389 Při dalších výsleších jí
pak vyhroţoval zatčením nejbliţších příbuzných, coţ v jejím případě byla dcera a vnučka,
a v okamţiku, kdy odmítla podepsat závěrečný protokol z výslechu, neboť v něm byly
uvedeny zjevné nepravdy, uchýlil se i k výhrůţkám smrtí. S ohledem na další vývoj v případu
Aloisie Vorsové se u této výhrůţky zas aţ tak nemýlil, neboť Vorsová byla 21. března 1945
k trestu smrti praţským Sondergerichtem opravdu odsouzena. Patřila však k těm pár
šťastlivcům, stejně jako jiţ zmiňovaná Anna Langová z Roţmitálu, kterým byla udělena
milost a trest nahrazen 10 lety vězení. 390 Ervín Janisch se k tomuto násilnému jednání nikdy
nedoznal.
Velkého úspěchu při vyšetřování odbojových skupin si klatovské Gestapo připsalo
17. ledna 1945, kdy byl zadrţen klíčový muţ roţmitálské kauzy Ing. František Lízl. V rámci
zatýkání, kterého se zúčastnil i Janisch, byla zatčena také rodina Langů, u kterých se Lízl jiţ
delší dobu skrýval. Zatčený odbojář byl nejprve převezen na četnickou stanici, kde proběhl
první neúspěšný výslech. Poté došlo k převozu na roţmitálský zámek, kde měly být zajištěny
jisté kompromitující materiály. Lízl zůstával po celou dobu schován takticky ve voze, aby se
zatím moc nerozšířila informace o jeho zatčení. Další cesta gestapáků vedla do příbramské
nemocnice, kde chtěli zatčeného ihned zkonfrontovat se zde se zotavujícím Hovorkou.391 Toto
však Hovorkův ošetřující lékař pro jeho špatný zdravotní stav neumoţnil. S nepořízenou tedy
odjeli směrem ke Klatovům. V průběhu jízdy zmohla oba gestapáky únava a Ing. Lízlovi se
posléze podařilo v nestřeţeném okamţiku z vozu prchnout. Vědom si toho, ţe mu jsou
Ruprrecht s Janischem v patách a ţe nemá mnoho šancí na zdařilý útěk, vrhl se pod právě
projíţdějící vlak. Kdyţ k němu oba gestapáci doběhli, nebylo jiţ koho zachraňovat. 392
18. ledna 1945, v ten samý den, kdy pod koly vlaku dobrovolně ukončil svůj ţivot
František Lízl, Gestapo brutálně zatýkalo také v rodině Anny a Františka Vítovských.
Zatčení nebyl ušetřen ani jejich šestnáctiletý syn Josef. Všichni tři byli ihned převezeni na
sluţebnu klatovského Gestapa, kde byli také později vyslýcháni. Po válce mohl svým
svědectvím k těmto událostem přispět pouze nejmladší z rodiny, Josef Vítovský, neboť on
388
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jediný řádění Gestapa přeţil, rodiči byli spolu se Sergejem Paveličem popraveni 5. dubna
1946 na Pankráci. Po ukončení války podal nejmladší Vítovský podrobné svědectví o tom,
jak hrubě s ním a jeho rodinou bylo při jejich zatčení zacházeno. Ve výpovědi pak jmenoval
zvláště Františka Wotavu. K výslechům samotným pak sdělil, ţe je měl na starosti Jasnisch.
Kdyţ poprvé přišel do výslechové místnosti, jeho otec jiţ podepisoval závěrečný protokol,
a protoţe s otcem více nemluvil, nemohl později doznat, zda byl Janischem také týrán či
nikoli. To však neplatilo o zacházení s ním samým.393 Později k tomuto do protokolu uvedl,
ţe byl vyslýchán od 3. února 1945 právě zde uvedeným. Hned na prvním výslechu byl
zmlácen, bylo mu hrubě nadáváno, nakonec byl i zbit obuškem, načeţ omdlel. Vyslýchající
mu také zcela účelově vyhroţoval, ţe pokud se nedozná, budou jeho rodičům useknuty nohy,
čímţ ve vyslýchaném akorát stupňoval úzkost a napětí.394 Není překvapující, ţe za pouţití
takovýchto výslechových metod se šestnáctiletý chlapec nakonec doznal. Od stejného osudu,
jaký potkal jeho rodiče, jej uchránila aţ jeho důvtipnost, kdy dokázal po celých sedmnáct dní
(za notné pomoci vězeňských a poté i klatovských lékařů) simulovat zánět slepého střeva. 395
Ervín Janisch později připustil, ţe za okupace vyslýchal nejmladšího z rodiny Vítovských,
syna Josefa, doznal se také k tomu, ţe mu během výslechu nafackoval, o bití obuškem
a vyhroţování jako ve většině případů nic nevěděl. 396
Z prostudované obţaloby, jakoţto protokolů o výslechu svědků a také z výslechu
samotného Ervína Janische, je pak patrné, ţe se většina případů později projednávaných před
mimořádným lidovým soudem v Klatovech vztahovala právě k výše popsané roţmitálské
kauze. Veškeré tyto případy pak také svojí datací spadaly do období, kdy probíhala
Janischova spolupráce s jednou z nejtemnějších postav klatovského Gestapa, jakou Kilián
Ruprrecht bezesporu byl. Sám Janisch k tomuto později uvedl: „…dříve než jsem pracoval
s Ruprrechtem jsem nikdy žádnou českou osobu netýral a že jsem byl vždy proti tomu, aby
vyšetřovanci byli tlučeni. Že jsem jednal vždy slušně, mohou mě prokázati kamarádi Wimmer
a Polzer. Pak když jsem byl přidělen k Ruprrechtovi nemohl jsem si v žádném případě pomoci
a musel jsem se tomuto alespoň částečně přizpůsobit, neboť vyšetřování na Rožmitálsku bylo
velmi těžké a namáhavé a zatčené osoby vše popíraly a nechtěly mluviti. Proto jsem použil
v těchto výše jmenovaných případech trochu ostřejšího způsobu vyšetřování, aby toto šetření
393
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dostalo alespoň nějaký ráz.“ 397 Ostřejším způsobem vyšetřování pak Janisch myslel zejména
fackování vyslýchaných. K surovému mlácení, jakoţto bití vyslýchaných gumovým obuškem
či elektrickým kabelem, se nikdy nedoznal.
O opačném chování Ervína Janische pak podrobně vypovídá zpráva o zatčení,
vypracovaná praporčíkem Františkem Převrátilem, příslušníkem oblastní pobočky státní
bezpečnosti v Klatovech. Ve své zprávě k osobě Ervína Janische uvedl následující: „Janisch
při vyšetřování případu rožmitálského byl pravým postrachem pro české vyšetřovance,
počínal si skutečně nelidským způsobem a dopouštěl se na českých občanech a hlavně na
ženách těžkých provinění svým hnusným jednáním. Janisch při vyšetřování týral české muže
a ženy různým způsobem a tím je nutil k doznání, eventuelně k prozrazení dalších osob,
Janisch vyšetřovance políčkoval, tloukl gumovým obuškem a elektrickým kabelem.“ 398
Zda se Ervín Janisch opravdu dopouštěl surového jednání způsobem, jakým o něm
později před soudem vypovídalo mnoho přeţivších svědků, či na něj v této věci pouze
přeskočila část viny uprchlého Kiliána Ruprrechta, se dnes jiţ hodnověrně nedovíme - spis je
částečně ztracen, mnoho svědků jiţ neţije. Nezpochybnitelnou pravdou však bez ohledu na
výše uvedená protichůdná tvrzení zůstává skutečnost, ţe se Ervín Janisch prokazatelně
(i dle vlastní výpovědi) dopouštěl násilí na ţenách a mladistvých, které vyslýchal. Byť by se
jednalo opravdu jen o jejich fackování, políčkování či vyhroţování jim, jde o činy, kterých by
se na ţenách a mladistvých nikdo dopouštět neměl. V případě Ervína Janische je pak toto
závaţné jednání umocněno ještě jeho četností - většinu jeho vyslýchaných totiţ tvořily právě
ţeny.
Ervín Janisch byl zadrţen mochtínskými četníky 6. května 1945. Ještě téhoţ dne
byl převezen do vazby Mimořádného lidového soudu v Klatovech, 399 kde byl drţen aţ
do začátku hlavního přelíčení, které s Janischem započalo 11. prosince 1946 a trvalo
celé dva dny. Retribučnímu senátu předsedal JUDr. Josef Dejmek, veřejným ţalobcem byl,
stejně jako v případě Jakuba Neubauera, JUDr. František Lifka. Obhajoby se ujal klatovský
advokát JUDr. Václav Polák. I přes to, ţe se během procesu objevily jisté rozpory v tvrzení
svědků a obţalovaného,400 byl Ervín Janisch 12. prosince 1946 shledán mimořádným lidovým
soudem vinným ze členství v Gestapu, z podpory a propagace nacistického hnutí,
397
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z veřejného násilí vydíráním, a to na sedmnácti osobách,401 z těţkého poškození na těle
u šesti osob,402 ze způsobení smrti Ing. Františka Lízla, Františka Vítovského a Jiřiny
Matouškové a v neposlední řadě také ze zločinu krádeţe dle §8, odst. 2, písm. a) retribučního
zákona, kterého se dopustil na rodině Habadově. 403
Vynesený trest pak odpovídal závaţnosti jednání, z kterého byl Ervín Janisch shledán
vinným. Odsouzen byl k trestu smrti oběšením, náhradě nákladů trestního řízení, pozbytí
občanské cti a propadnutí celého svého jmění ve prospěch státu.404 Trest smrti oběšením byl
na odsouzeném ještě téhoţ dne v nočních hodinách vykonán.
Ve stejně nelichotivém duchu, jako zněl odsuzující rozsudek nad Ervínem Janischem,
pak zněl i jeho „nekrolog“, který 13. prosince 1946 otiskl deník Pravda. Odsouzený v něm byl
vykreslen jako osoba mající velký podíl na vyšetřování roţmitálské kauzy, dále jako osoba
surová, která české vyšetřovance často a s oblibou bila a trýznila, a v neposlední řadě také
jako osoba úplatná neštítíce se vykrádat potravinové balíčky vězňů. 405
4.3.11 Josef Kwapil
Josef Kwapil – sudetský Němec, syn Josefa a Rozálie Kwapilových se narodil
ve Vrátě u Českých Budějovic dne 27. února 1907. 406 Otec pracoval jako obráběč kovů,
matka byla ţenou v domácnosti. Po vychození obecné školy v Rudolfově přestoupil Kwapil
na německou měšťanku do Českých Budějovic. Po jejím absolvování se rozhodl následovat
kroky svého otce a vyučil se po jeho vzoru slévačem. Nejprve pracoval stejně jako jeho otec
v Českých Budějovicích, později i v Pečkách a Liberci. V roce 1929 nastoupil povinnou
vojenskou sluţbu v Československé armádě. V rámci výkonu této sluţby byl odvelen na
Podkarpatskou Rus, konkrétně do Uţgorodu. O vojenské kariéře Josefa Kwapila se toho
mnoho neví, z dosaţené hodnosti desátníka lze pak jen usuzovat o jeho úspěšnosti jako
vojáka. Ještě po svém propuštění z armády v roce 1931 se Kwapil zúčastnil hned několik
vojenských cvičení. 407
401
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Do října roku 1934 pak nebylo moţno ţivotu Josefa Kwapila cokoli vytknout. První
náznak změny nastal aţ na konci tohoto roku, kdy se Josef Kwapil stal členem
Sudetoněmecké strany, a to s funkcí pokladníka. V průběhu doby ovlivněn novým politickým
směrem se z Kwapila stal velmi angaţovaný straník. Ještě na jaře roku 1938 se pak Kwapil
zúčastnil pravidelného vojenského cvičení v Jindřichově Hradci. Odtud však v průběhu
cvičení, aniţ by k tomu měl souhlas velitele, odjel zpět domů, coţ později plzeňský vojenský
soud ohodnotil trestem čtrnácti dnů vězení a ztrátě hodnosti. Dle pozdější Kwapilovy
výpovědi chtěl ještě během zářijové mobilizace narukovat stejně jako mnoho jiných Čechů
k Československé armádě, nicméně byl cestou k útvaru jako aktivní člen SdP zatčen četníky
a uvězněn. Zda byl zatčen opravdu při cestě k útvaru či prostě jen někde na procházce, se dnes
jiţ asi nedozvíme…, jedinou pravdou zůstává, ţe pokud by v té době nebyl horlivým
funkcionářem SdP, neskončil by pravděpodobně tam, kde nakonec skončil. 408
Propuštěn na svobodu byl stejně jako mnoho jeho straníků aţ po zrádné Mnichovské
dohodě, kdy opojen slastí vítězství začal se ještě horlivěji angaţovat v nacistické věci.
V tomto roce se také stal členem NSDAP, kde měl stejně jako v případě SdP funkci
pokladníka. 409 Snad ovlivněn dobou, stal se z Josefa Kwapila vcelku náruţivý sběratel
členství v nacistických organizacích. Postupem času se stal jak členem Nacistických odborů
(DAF), tak Nacionálně socialistické péče o blaho lidu (NSV), v obou organizacích byl pouze
řadovým členem. Tak tomu však nebylo v případě Nacionálně socialistického
motorizovaného sboru (NSKK), 410 kde Kwapil později dosáhl hodnosti Sturmführera a byl
za činnost v tomto sboru také vyznamenán Zásluţným kříţem.411 Členství v této organizaci
mu později také dopomohlo k získání místa šoféra u klatovského Gestapa, neboť to
si své řidiče vybíralo výhradně z řad příslušníků NSKK. Jeho oficiálním členem se
Josef Kwapil stal 29. května 1941. Nejdříve zde zastával funkci řidiče, později pak
tlumočníka. 412 Jako řidič a později i jako tlumočník se Kwapil účastnil vyšetřování mnoha
méně či více závaţných případů. Z pozdější obţaloby Josefa Kwapila jakoţ i z výslechu
svědků, pak vyplývá, ţe se zapojoval do činnosti klatovské sluţebny Gestapa více, neţ by se
očekávalo od řidiče či tlumočníka. České vyšetřovance měl v součinnosti s jinými i z vlastní
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iniciativy bít a trýznit,413 a to za účelem vynucení se na nich doznání či vyzrazení dalších
osob. V mnoha případech měl nesprávně tlumočit výpovědi vyslýchaných, a tak těmto
osobám vědomě přitíţit, některým pak tímto přímo způsobit ztrátu jejich osobní svobody.
V neposlední řadě se měl jako příslušník klatovského Gestapa přímo či nepřímo podílet
na smrti vícero obyvatel republiky.414
Josef Kwapil se později pokoušel proti všem výše uvedeným obviněním vymezit,
k čemuţ uţíval oblíbené zaříkávací formulky všech klatovských gestapáků (snad kromě
Winkelhofera), ţe on jednal vţdy pouze na přímý rozkaz nadřízeného a nenesl tak ţádnou
odpovědnost za následky svého jednání, neboť rozkazu nadřízeného nebylo moţno
neuposlechnout. Doslovně se pak k výše uvedenému vyjádřil takto: „… o vlastní vůli jsem
nikdy netloukl. Když jsem byl při výslechu přítomen jako tlumočník a referent mně dal rozkaz,
musel jsem poslechnouti. Stötter mi jednou říkal, že musím být nápomocen při službě.
Výpomoc spočívala v tom, že mě řekl, přidrž ho, nebo jsem dostal obušek…“415
S ohledem na sluţební postavení Josefa Kwapila u klatovského Gestapa, jakoţto osoby
nemající zde ţádných oficiálních pravomocí, tak s ohledem na výše uvedené doslovné
vyjádření Kwapila, bylo pak velmi obtíţné před soudem prokazovat vinu obţalovaného,
neboť fyzická přítomnost u zatýkání či vyslýchání ještě automaticky neznamenala, ţe jest
opravdu vinen. Bylo nutné tedy přesně rozkrýt a rozlišit, v jakých případech se Josef Kwapil
stal pouhým přihlíţejícím neodvratné zkázy a v jakých případech naopak tuto zkázu sám
svým jednáním způsobil.
První případy, kterými se klatovský lidový soud v rámci projednávání Kwapilova
případu zabýval a ve kterých také shledal Kwapila vinným, byly ty z doby heydrichiády
a krátce po ní. K nejzávaţnějším co do následků pak bezesporu patřil případ šestnáctileté
Marie Viktorové z Věšína,416 pravděpodobně nejmladší oběti, za jejíţ smrt byl Josef Kwapil
klatovským lidovým soudem odsouzen. Byl to jeden z těch případů, kde nebyl viník na první
pohled zcela jasný. V červenci 1945 byl vyslýchán jeden z bývalých Kwapilových kolegů
řidičů, Rudolf Tondl. Při výslechu došlo i na přetřes jména Josefa Kwapila. Tondl bez
jakéhokoli naléhání ze strany vyšetřovatele vypověděl, ţe se Kwapil choval k vyslýchaným
413
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hrubě a ţe jeho přičiněním bylo mnoho osob také odsouzeno, a některé i zastřeleny. Za
všechny pak jmenoval případ právě zmiňované Marie Viktorové. Při dalším výslechu, který
se konal na začátku roku 1947, pak podal k této kauze podrobného svědectví – místem, kde se
celá tragédie odehrála, byl jiţ tolikrát zmiňovaný Spálený les v Lubech u Klatov. Na toto
místo byla 1. července 1942 převezena skupina odsouzenců včetně Marie Viktorové. Co mělo
následovat je zcela jasné. Exekuci odsouzených měl z řad gestapáků přihlíţet Winkelhofer,
Lindner, Wimmer, Wotava, Pfaff, Schmidt a právě Josef Kwapil. Řidič Rudolf Tondl měl stát
se zaparkovaným vozem opodál. Do tohoto okamţiku byly výpovědi později vyslýchaných
ještě jednotné. Rozpor však nastal ve věci dalšího dění, kdy dle svědectví Tondla měla dívka
vyběhnout z řady jiţ seřazených odsouzenců a utíkat, vědoma si toho, ţe stejně jiţ nemá co
ztratit, směrem k lesu. Okamţitě se za ní měli rozběhnout dva gestapáci Pfaff s Kwapilem,
kdy první zmiňovaný měl dívku dostihnout, nicméně ta jej měla pokousat na ruce,
vysmeknout se mu a utíkat dál. V tom měly zaznít ze zbraní obou gestapáků dva výstřely, po
nichţ měla padnout mrtvá na zem. Kwapilova verze příběhu také připouštěla, ţe dívka
vyběhla z řady odsouzenců a utíkala směrem k lesu, nicméně se za ní měl pustit pouze Pfaff,
měl ji dostihnout a vrátit zpět mezi odsouzené. Dívka pak měla zahynout spolu s ostatními na
popravišti. Protoţe si v popisu celé události tvrzení svědka a obviněného odporovalo, bylo
ve věci vyslechnuto ještě několik účastníků této popravy. Svědectví gestapáka Lindnera
s Wimmerem pak jen shodně potvrdilo verzi Josefa Kwapila o řádně vedené popravě.
Překvapil ale Heinrich Winkelhofer, kdyţ před soudem dosvědčil, ţe dívka byla opravdu
zastřelena několik metrů od popraviště, neboť se pokusila utéci. Jako o střelci však mluvil
o Pfaffovi, nikoli o Kwapilovi. 417
I přes to, ţe se v tomto případě vynořilo mnoho pochybností a nemohlo tak
prokazatelně dojít k odhalení toho, kdo za smrtí Marie Viktorové opravdu stál, byl později
za její smrt mimořádným lidovým soudem odsouzen právě Josef Kwapil. 418
Případ komunistického odbojáře Karla Šmídla z Borov u Přeštic pak byl, co do svého
průběhu a v podstatě i výsledku, v mnohém podobný tomu výše popsanému. 17. dubna 1943
obdrţela sluţebna klatovského Gestapa oznámení, ţe se v domě cestáře Josefa Křešiny
z Borov u Přeštic ukrývá praţskou ústřednou Gestapa hledaný ilegalista. Winkelhoferem
řízené akce se zúčastnilo celkem osm členů Gestapa včetně Kwapila a dalších dvacet členů
Schutzpolicie. Na místě se do akce zapojilo také praţské Gestapo, coţ svědčilo o její
417
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důleţitosti. Domek Křešiny byl zasahujícími příslušníky Gestapa a Schutzpolicie neprodyšně
obklíčen. Atmosféra zásahu byla velmi napjatá, neboť všichni zasahující byli Winkelhoferem
upozorněni, ţe hledaný jest s určitostí ozbrojen. Kdyţ pak vzdálenost rojnice od domu činila
pouze několik metrů, rozrazilo se okno v přízemí domu a z něj vyskočil polonahý značně
rozrušený muţ. Nejblíţe stojícími gestapáky byl vyzván, aby zvedl ruce nad hlavu a vzdal se.
Muţ tak však neučinil a na zasahující vystřelil. Wotava s Kwapilem na střelbu reagovali
chaotickou protipalbou. Muţ stihl ještě doběhnout na roh domu, kde se skácel mrtev na zem.
Z proběhlého šetření na místě nebylo Gestapem zjištěno, kdo muţe skutečně zastřelil, neboť
krom Wotavy a Kwapila začali po muţi střílet vlastně všichni, kteří se v ten osudný okamţik
nacházeli na stejné straně domu. 419 Josef Kwapil k tomuto případu později doznal pouze to,
ţe na zatýkaného dvakrát vystřelil, nebyl si však vědom, ţe by muţe zastřelil právě on. 420
I v tomto případě byla průkaznost viny dosti obtíţná, k odsouzení Josefa Kwapila
za smrt Karla Šmídla klatovskému lidovému soudu nakonec postačilo pouze jeho vlastní
prohlášení o tom, ţe se střelby zúčastnil. 421
Dalším případem, kterého se Josef Kwapil jakoţto příslušník klatovského Gestapa
aktivně zúčastnil, bylo rozkrytí ilegální vojenské skupiny působící na Sušicku. V jejím čele
stál učitel ţivnostenské školy v Sušici, František Šindelář, Gestapem zatčený v prosinci 1943.
Další z členů této organizace, strojník František Wohlmut, byl Gestapem spolu s dalšími
odbojáři zatčen aţ v září 1944.422 K opoţděnému zatýkání zbylých členů skupiny přispěla
zejména ta skutečnost, ţe v době zatčení Františka Šindeláře mělo klatovské Gestapo jen
velmi kusé informace o její činnosti, a tak k jejímu rozkrytí a masivnímu zatýkání došlo aţ
s odstupem doby. Vyslýchajícími v případě Františka Wohlmuta byla dvojice Stötter
– Kwapil.423 Dle pozdější výpovědi sestry Wohlmuta, Antonie Jelínkové, se k jejímu bratrovi
chovali oba gestapáci více neţ surově. Ve vztahu ke Kwapilovi pak uvedla, ţe měl bratra bít
olověným kabelem, a to aţ do bezvědomí, měl jej fackovat tak silně, aţ měl bratr úplně
rozdrásané rty.424 Z obavy o zdraví své ţeny pak vyšetřovaný zasílal zkrvavené oblečení
z výslechů raději své sestře, kterou také o veškerém dění při výsleších informoval
prostřednictvím z vězení pašovaných motáků. František Wohlmut si ze zostřených výslechů
419
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Stöttera s Kwapilem odnesl trvalé zohavení v obličeji a dále celkové zhoršení zdravotního
stavu, které později přispělo k tomu, ţe se v terezínském koncentračním táboře nakazil
skvrnitým tyfem, na který 12. května 1945 také zemřel.425 Josef Kwapil se k obvinění z týrání
a smrti Františka Wohlmuta vyjádřil později v tom duchu, ţe jest pravdou, ţe jej spolu se
Stöttrem vyslýchal, připustil také, ţe mu uštědřil pár políčků, za viníka hlavního trýznění však
označil Stöttra. 426
Josef Kwapil spolu se Stöttrem vyšetřovali také písecký případ poslouchání
zahraničního rozhlasu prostřednictvím tzv. Churchilek (zavoskovaných cívek umoţňujících
po vloţení do rádia poslouchání londýnského vysílání). V rámci tohoto vyšetřování bylo
zatčeno více jak 30 osob, mezi nimi i Josef Kléma z Písku. 427 O jeho osudu později před
soudem vypovídal spoluvězeň z klatovské věznice, Adolf Pecher.

428

Josef Kléma byl

klatovským Gestapem vyšetřován pro výrobu a distribuci Churchilek, jakoţ i poslech
zahraničního rozhlasu. I v jeho případě jej vyšetřovalo nechvalně známé duo gestapáků
Stötter – Kwapil. Kléma měl být při výsleších surově bit, po kaţdém výslechu se vracel na
celu ve zcela zuboţeném stavu, kdy jej pak spoluvězni museli celou noc ošetřovat. Týrání
Klémy mělo za následek jeho psychické zhroucení, kdy postačilo, aby na chodbě zařinčely
klíče, a on se ze strachu z dalšího výslechu okamţitě rozplakal. Doznání pak na něm bylo
vymoţeno tím způsobem, ţe musel být sehnutý s dlaněmi na zemi, na nichţ mu stál plnou
vahou Kwapil a Stötter jej bil přes záda.429 Po doznání skončil Kléma jako mnoho jemu
podobných před praţským Sondergerichtem, který jej za svědeckého přispění Stöttra
odsoudil k trestu smrti, který na něm byl 3. listopadu 1944 také vykonán. 430
Posledním případem, který bych zde ve spojitosti s Josefem Kwapilem chtěla uvést,
byl případ Vojtěcha Suchela zatčeného klatovských Gestapem v březnu 1944. Na základě
jeho výpovědi si můţeme vytvořit vcelku věrohodný obrázek o tom, jak konkrétně vypadaly
výslechy pod vedením Stöttera a Kwapila:
- v rámci prvého výslechu byl Suchel zfackován, a to proto, ţe dle mínění Kwapila zapíral.
Následovalo bití přes záda 1,5 cm silným kabelem, kdy jednotlivé rány musel vyslýchaný
ještě počítat, mělo jich být celkem 15. Protoţe se však Kwapilovi zdálo, ţe Suchel nepočítal
správně, začal jej bít znovu, aţ vyslýchaný ztratil jistotu v nohách a zhroutil se na zem. Zde
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do něj Kwapil ještě kopal. Protoţe vyslýchaný dále zapíral, dostal znovu 25 ran kabelem, to
se pak opakovalo ještě jednou, neboť se Kwapilovi opět zdálo, ţe Suchel rány nespočítal
správně.431
- při druhém výslechu se obviněný na Suchela vrhl, tloukl jej pěstmi po těle, fackoval jej. Poté
mu nařídil, aby se ohnul a přes ohnutá záda mu dal dalších 60 ran kabelem, aţ se Suchel
zhroutil na zem, coţ gestapáka rozesmálo. Poté co vyslýchaný poţádal o vodu, nechal ji
Kwapil přinést, avšak s notnou dávkou soli. Opět následovalo bití a kopání. Při jednom
kopanci pak byly Suchelovi roztrţeny kalhoty v délce zhruba 20 centimetrů. Kdyţ znovu
zaţádal o vodu, opět dostal slaný nálev, který musel vypít. Poté opět přišlo na řadu bití
kabelem, které bylo zakončeno bezvědomím vyslýchaného. Kdyţ se později Suchel probral,
dostal dalších 40 ran. Následovalo spoutání do kozelce a několik ran obuškem, načeţ
vyslýchaný opět omdlel. Po procitnutí přišla opět ţádost o vodu a opět slaný nálev. Protoţe
tento v pořadí jiţ třetí odmítl vypít, byl mu chrstnut do obličeje. Ruce mu byly svázány za
zády, byl vyveden z výslechové místnosti, postaven čelem ke zdi a opět mlácen. Protoţe byl
vlivem pití solného roztoku jiţ velmi vyprahlý, byl donucen pít vodu ze záchodové mísy, jiná
mu poskytnuta nebyla. V poutech pak Suchel strávil celý měsíc, po který byl v klatovském
vězení drţen. Trvalé spoutání ţelezy mu pak způsobilo spolu s utrţenými ranami po těle těţká
podebrání hned na několika místech rozkroku a podpaţí. 432
Ve stejném duchu se pak nesla výpověď i dalšího ze zatčených, Karla Sladovníka.
Na březnické stanici SNB pak do protokolu k jednání Stöttra a Kwapila doslovně uvedl:
„Zatčen jsem byl dne 28. února 1945 četnickou stanicí v Březnici na příkaz klatovského
Gestapa a dne 1. března 1945 jsem byl eskortován ke Gastapu do Klatov. Při prvním výslechu
dne 13. března 1945 dopoledne, prováděném tajemníkem Stötterem a asistentem Kvapilem,
byl jsem Kvapilem kopnut nohou do břicha tak silně, že jsem upadl na zem a další kopance
dal mi Kvapil, když jsem ležel na podlaze. Později během tohoto výslechu byl jsem políčkován
a to jak Kvapilem, tak Stötterem. Kolik políčků od obou Gestapáků jsem dostal, nemohu se
upamatovati, vím jenom tolik, že jich bylo mnoho... Následek tohoto týrání byl, že jsem dostal
zánět pohrudnice a při tomto onemocnění mi přirostla pohrudnice na levý plicní lalok. Rovněž
trpím nyní chronickým zánětem ledvin, který jsem před svým zatčením neměl.“ 433
Kwapilův čas se začal naplňovat 17. července 1945, kdy byl zatčen spolu s dalšími
dvěma gestapáky Tondlem a Bambulou v Květušíně u Hořetic. Zde byl také s Kwapilem
431

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 39 (35), LS 26/ 1947, Obţaloba Josefa Kwapila ze dne 18. 1. 1947.
Tamtéţ, karton 39 (35), LS 26/ 1947.
433
SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 31 (27), LS 337/ 1946, Protokol o výslechu Karla Sladovníka ze dne
21. 9. 1945.
432

104

sepsán první protokol o výslechu. Následoval převoz do českokrumlovského vězení a odtud
po necelých deseti dnech eskorta do vězení v Českých Budějovicích. 28. srpna 1945 se pak
Josef Kwapil vrátil zpět do Klatov, ze kterých 5. května téhoţ roku tak narychlo utíkal. 434
Soudní přelíčení s Josefem Kwapilem započalo necelý rok a půl po jeho zatčení,
10. února 1947, a trvalo celé dva dny. Předsedou soudu byl jmenován krajský soudce JUDr.
Behenský, veřejným ţalobcem JUDr. Antonín Brůha a obhájcem pak, stejně jako v případě
Ervína Janische, JUDr. Václav Polák. Během soudního přelíčení bylo vyslechnuto celkem
osmnáct svědků, svědectví dalších čtyřiceti bylo z kapacitních důvodů pouze přečteno.435 Před
soudem zaznělo mnoho svědectví vypovídajících v neprospěch obţalovaného. Objevilo se zde
však i pár těch, která líčila Josefa Kwapila vcelku pozitivně. S ohledem na silně
protiněmeckou náladu vládnoucí v poválečném Československu, a zejména pak averzi
na Gestapo jako takové, bylo projevem velké odvahy v tomto procesu vystoupit jinak neţ
na lavici svědků obţaloby.
Jedním z těch odváţných byl i Josef Nosál, bývalý dozorce klatovské věznice. Ten
uvedl, ţe byl na podzim roku 1944 účasten tomu, kdyţ přišel na bránu klatovské věznice muţ
doţadující se přivolání některého z příslušníků klatovského Gestapa, neboť chtěl udat svého
šéfa za poslech zahraničního rozhlasu. Protoţe Nosál pojal podezření, ţe by za udáním mohla
stát osobní msta, pokoušel se udání muţi nejdříve rozmluvit, protoţe to však nikam nevedlo,
zašel do věznice pro někoho od Gestapa. Zde narazil na Kwapila, který se mu jevil jako jeden
z nejrozumnějších v tu dobu na sluţebně přítomných. Kdyţ s ním vycházel ven z věznice,
pokoušel se mu Nosál ještě vysvětlit, ţe pravděpodobně půjde jen o osobní mstu. Kwapil po
příchodu na bránu muţe vyslechl a následně mu začal hubovat, ţe by si takhle mohl kaţdý
přijít na sluţebnu Gestapa a bez důkazů udávat, koho by ho napadlo. Muţ zřejmě takovýto
přístup nečekal a ochromen Kwapilovou reakcí odešel s nepořízenou pryč. Josef Nosál
později ještě uvedl, ţe celá situace mohla dopadnout podstatně hůře, kdyby na bránu přišel
například Stötter.436
I přes těchto pár pozitivních svědectví, která zazněla na obhajobu Josefa Kwapila,
jakoţ i přes mnoho nejasností ve věci jeho viny v konkrétních obţalobou mu připisovaných
zločinech, byl klatovský lidový soud ve výroku o vině a trestu vcelku nekompromisní.
Shledal jej vinným ze členství v NSKK, jakoţto organizaci v retribučním dekretu sice
neuvedené, ale svojí povahou těmto organizacím podobné. Z podpory a propagace
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nacistického hnutí dle § 3 odst. 1 retribučního zákona. Dále pak ze spáchání zločinu
skutečného násilí na třiceti osobách a zločinu vyhroţování ublíţením na těle u jedné osoby,
oboje dle § 5 odst. 2, písm. a) retribučního zákona. Ze zločinu těţkého poškození na těle
u šestnácti osob, taktéţ dle § 5 odst. 2, písm. a) retribučního zákona. Ze ztráty osobní svobody
dvou osob, a to dle § 7 odst. 1 retribučního zákona a v neposlední řadě také z toho
nejzávaţnějšího – ze způsobení smrti sedmi obyvatel republiky, a to výkonem nařízení či
jinak, vše dle § 7 odst. 3 retribučního zákona. 437
Závěr soudního přelíčení pak byl podobný všem těm, o kterých bylo v této práci jiţ
psáno. Josef Kwapil byl Mimořádným lidovým soudem v Klatovech odsouzen k náhradě
nákladů proběhlého soudního řízení, k propadnutí veškerého svého majetku ve prospěch státu,
k pozbytí občanské cti a k trestu smrti provazem, který měl být na odsouzeném o dvě hodiny
později také vykonán.

438

Smrt si pro Josefa Kwapila přišla v 19 hodin a 31 minut téhoţ

dne.439
Případ Josefa Kwapila pak pro nás můţe být vzorovou ukázkou toho, jak retribuční
justice občas měřila vinu souzeného přísněji, neţ jaká s přihlédnutím ke všem okolnostem
opravdu byla…
4.3.12 Richard Lindner
Bývalý kriminální tajemník klatovského Gestapa, Richard Lindner, se narodil 12. září
1912 do rodiny Richarda a Emy Lindnerových. Své dětství strávil v Mnichově, kde po
absolvování obecné školy nastoupil ke studiu na reálném gymnasiu. Následovaly dva ročníky
na uměleckoprůmyslové škole a jeden nástavbový na umělecké akademii.440 Zřejmě na
základě těchto zkušeností se Richard Lindner později také označoval za akademického malíře,
coţ však bylo jak s ohledem na jeho pozdější praxi, tak vystudované školy, dosti přehnané
tvrzení.
Ještě během studií začal Lindner pracovat jako volontér 441 v uměleckém závodě
Brandstätter & Seidl v Mnichově. Zde však nepobíral ţádného platu, neboť šlo o čistě
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dobrovolnickou činnost, která mu měla při studiu pouze zajistit určitou míru praxe. Z důvodů
existenčních se Richard Lindner ucházel ještě v průběhu tohoto studia o placené místo
u bavorské politické policie, kam byl v srpnu 1934 také přijat.442

Z počátku pracoval

v oddělení registratury, později v kartotéce a také na oddělení vystavující zprávy
o politické spolehlivosti osob. Zřejmě byl dobrým pracovníkem, neboť byl svými
nadřízenými vyslán do kriminálního kurzu v Mnichově, po jehoţ absolvování povýšil na
asistenta – čekatele v přípravné sluţbě. V této funkci a s jiţ dříve dosaţeným vzděláním se
ucházel o přijetí u kriminální policie, konkrétně pak u oddělení falzifikátů bankovek a mincí,
kam však nebyl přijat. Nějakou dobu tedy ještě setrval u bavorské policie. V této době také
absolvoval povinnou vojenskou sluţbu v rámci Wehrmachtu, konkrétně pak u 19. polního
pěšího pluku v Mnichově. Zde však nepobyl dlouho, po absolvování základního
osmitýdenního výcviku byl jako politický úředník z armády propuštěn a navrátil se zpět
k policii. Práce zde jej však jiţ dostatečně neuspokojovala, a tak po absolvování ještě jednoho
marného pokusu od politické policie odejít,443 přestoupil v roce 1937 k německé tajné policii,
kde byl přidělen k referátu zpravodajské sluţby, později pak k referátu válečného průmyslu
a sledování podezřelých osob.444
Richard Lindner se na území bývalého Československa ocitl poprvé v roce 1938 při
záboru pohraničního území, a to jako člen speciálního komanda sloţeného výhradně z členů
německé tajné policie, jehoţ úkolem na zabraném území bylo zejména zabavování
ţidovského majetku, vydávání pohraničních průkazů a kontrola tzv. opčních prohlášení. 445,446
Podruhé se zde ocitl 15. března 1939, kdy byl z Mnichova přeloţen k německé tajné
polici do Českých Budějovic, odkud byl o den později převelen do Písku. Na písecké
sluţebně Gestapa pobyl necelé dva měsíce, kdyţ byl 6. května 1939 opět přeloţen, tentokráte
do Klatov, kde jiţ setrval aţ do konce války.
Z počátku neměl nikdo z členů klatovského Gestapa přidělen konkrétní referát,
o přidělení jednotlivých úkolů rozhodoval velitel sluţebny Winkelhofer. Svůj první
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samostatný referát obdrţel Richard Lindner jiţ v hodnosti asistenta na začátku roku 1940.
Jednalo se o referát obranného zpravodajství, v rámci něhoţ se zpracovávala agenda špionáţe,
sabotáţí, činnosti parašutistů, politického zpravodajství a zbraní. 447
V tomto roce se Richard Lindner také zúčastnil zatýkání, jiţ několikrát v této práci
zmiňovaného odbojáře, Jana Smudka z Domaţlic, kdy k celé události později do protokolu
uvedl: „ Někdy v roce 1940 byl jsem poslán na služební cestu za určitým šetřením do
Domažlic společně s tlumočníkem Neubauerem a řidičem Schmidtmayerem. Během dne bylo
voláno na vládní policii v Domažlicích k mj. Seqensovi ze služebny Gestapa v Klatovech, aby
mě vyrozuměli, abych zatknul v Domažlicích se nacházejícího a tam bydlícího přechodně u
své matky, studenta Smudka. Odešel jsem společně s Neubauerem a Schmidtmayerem do bytu
Smudka a při zastižení tohoto jsme jej vyzvali, aby šel s námi, že jej musíme odvézti na
služebnu Gestapa do Klatov. Odešli jsem se Smudkem do kuchyně, kde se jmenovaný oblékl
a já jsem se dále tázal Smudka, zda – li si nepřivezl z Kladna nějaký kufr. Smudek na to
odpověděl, že si přivezl jeden cest. kufr, který má na půdě a jednu mapu, kterou měl schovánu
v kuchyni. Nařídil jsem proto členovi Gestapa Neubauerovi, aby odešel se Smudkem na půdu
a kufr přinesli, zatímco já a Schmidtmayer jsme zůstali v kuchyni a prohlíželi mapu, kterou si
Smudek přivezl z Kladna a ve které měl ještě nějaké plánky. Po malé chvilce jsem uslyšel
nějaký hluk a po několika minutách jsem zaslechl volání gestapáka Neubauera o pomoc.
Běžel jsem ihned na půdu a tam jsem nalezl Neubauera, jak leží na zemi, který mně ještě
sdělil, že Smudek jej postřelil. Podotýkám, že po mém příchodu na půdu za Neubauerem jsem
již Smudka neviděl. Snesl jsem proto postřeleného Neubauera dolů do kuchyně
a Schmidtmayera jsem poslal na vládní policii v Domažlicích, aby zatelefonoval do Klatov na
služebnu Gestapa, aby Winkelhofera o této nehodě informoval. Po chvilce dostavil se do
domu Smudka mjr. býv. prot. policie Seqens se svými úředníky, kteří ohledali místo činu
a provedli domovní prohlídku, později přijel Winkelhofer ještě s jinými příslušníky Gestapa
a také četnická pátrací stanice z Klatov byla zavolána.
Ještě týž den večer přijel do Domažlic šéf pražského Gestapa Dr. Geschke ještě
s jinými dvěma pány. Po svém příjezdu Dr. Geschke nařídil, aby Gestapo vzalo do vazby
matku a příbuzné Smudka a jeho přátele a dále všechny býv. důstojníky ČSR, židy, dále
vedoucí polit. stran v Domažlicích, takže v tomto dnu bylo dáno do vazby asi 50 osob. Když
byli zastřeleni příští den dva něm. finančníci na hranicích, přijel komisař Panitz z Prahy a
447
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nařídil zatčení dalších osob, takže celkem bylo v této aféře zatčeno 100 osob. Pokud se
pamatuji některé z těchto osob, které byly zatčeny, byly později převezeny do koncentr. tábora
ve Flossenburgu. Já jsem se o celou záležitost více nestaral, poněvadž na počátku šetření měl
to v referátě Ruprecht a později celou věc převzal Wimmer.“ 448
S ohledem na tuto výpověď, jakoţ i na následky, které jednání Jana Smudka na území
protektorátu prokazatelně způsobilo, se jeví příběh tohoto mladého muţe jako jeden z těch
kontroverznějších v našich soudobých dějinách a nemůţe být asi nikomu z domaţlických
starousedlíků zazlíváno, ţe na tohoto odbojáře nevzpomínají zrovna v dobrém.
Vraťme se ale zpět k Richardu Lindnerovi a jeho působení u klatovského Gestapa.
Ještě na počátku roku 1942 nic nenasvědčovalo tomu, ţe by se měl Lindner později stát
jedním z čelních představitelů klatovské sluţebny. Sám Lindner k tomuto později uvedl,
ţe v této době na Gestapu vykonával spíše kancelářskou práci – vyřizoval spisy, zasílal
oběţníky, zpracovával oznámení. Nadřízeným Winkelhoferem měl být dokonce dvakrát
komandován, aby se zúčastnil eskorty odsouzenců na popraviště ve Spáleném lese.449
Zásadní obrat v Lindnerově kariéře pak přineslo vyšetřování bernartického případu ukrývání
a přechovávání českých a anglických parašutistů. Šlo o jeden z největších případů, který
Lindner samostatně vedl a ve kterém bylo více neţ čtyřicet osob zatčeno. Z tohoto počtu
zatčených pak mělo být dvacet dva popraveno na střelnici v Lubech a další čtyři osoby měly
zahynout v koncentračních táborech Mathausen a Osvětim.450
Tragický příběh jihočeských Bernartic se začal odvíjet v podvečer dne 28. dubna
1942, kdy z Velké Británie odstartovalo letadlo se dvěma záškodnickými skupinami
INTRASITIVE a TIN, 451 jejichţ prvořadým úkolem po seskoku do okupovaného
Československa mělo být provedení atentátu na ministra školství a propagandy protektorátní
vlády, symbol zrady a kolaborace, Emanuela Moravce. Ještě před odletem obdrţeli všichni
zúčastnění od nadporučíka Rudolfa Hrubce záchytné adresy, mezi nimiţ byly i jiţ zmiňované
Bernartice, a další nezbytné instrukce k akci. Se skupinou se přišel na letiště rozloučit také
bernartický rodák, nadporučík Rudolf Krzák, který po parašutistech poslal domů vzkazy pro
svoje nejbliţší, včetně Františka Klaschka, o kterém bude později ještě řeč. 452
Seskok obou skupin pak proběhl druhého dne v brzkých ranních hodinách někde mezi
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obcemi Padrť a Věšín na Roţmitálsku. Po doskoku parašutistů však nastal nečekaný zmatek,
neboť krouţící letadlo s výsadkem neušlo pozornosti nedaleké německé hlídky. Členové obou
skupin se po seskoku rozprchli do všech stran. Četaři Grabovskému se pak i přes nastalý
zmatek podařilo ukrýt většinu zbraní a výbušnin skupiny v lese nedaleko samoty Výrovna.
S tímto mu ochotně pomohl domorodec Josef Viktora, u něhoţ se Grabovský poté nějakou
dobu také ukrýval. 453
Kdyţ se situace uklidnila, setkali se všichni parašutisté na jedné ze záchytných adres,
která jim byla ještě ve Velké Británii předána – byly to právě zmiňované Bernartice. Oporou
parašutistů se pak pro nejbliţší dobu stali příbuzní tří místních rodáků, kdy se dvěma jmény
jsme se ve vyprávění setkali jiţ na letišti ve Velké Británii – šlo o rodiny Rudolfa Hrubce,
Rudolfa Krzáka a Jana Doubka. 454 Jak uţ tomu tak bývá, asi by se podařilo přítomnost
parašutistů v Bernarticích utajit, kdyby nebylo prořízlé pusy jednoho z místních. Starosta
Svátkova, Josef Mrzena, se při návštěvě syna zmínil svému dobrému známému,
penzionovanému četníku Václavu Hronkovi z Písku, ţe se v Bernarticích ukrývají parašutisté.
Prozradil mu také jména konkrétních rodin, které byly do celé akce zapojené. Hronek se
s tímto tajemstvím měl později svěřit dalšímu penzionovanému četníkovi, Reinholdu
Střiţíkovi, od něhoţ se měla informace dostat k píseckému gestapákovi Scholtyssikovi. 455
Role Reinholda Střiţíka v celé kauze je však sporná, neboť Lindner později do protokolu
uvedl, ţe klatovské Gestapo vyplatilo Václavu Hronkovi odměnu 10.000,- korun, a to právě
za poskytnutí informací v bernartické kauze. 456 Mimochodem se mělo jednat o jednu
z nejvyšších částek, jakou klatovské Gestapo kdy informátorovi vůbec vyplatilo.
Vraţedná smršť zatýkání započala 4. června 1942. Nejdříve byla zatčena rodina
Krzákova a dále starosta Mrzena, který byl ihned zkonfrontován s Hronkem.457 Zatčení si
prošli tvrdým výslechem, coţ později potvrdil i sám Lindner, který do protokolu uvedl, ţe
vyslýchal Severína Krzáka mladšího a ţe jej při výslechu tloukl, aby jej tímto přinutil
k doznání.458 Jak uţ tomu bývalo u těchto typů případů, neskončilo vyšetřování jen u prvého
zatýkání. Další, tentokráte masivní, přišlo o osm dní později, 12. června 1942. Směrem
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k Bernarticím se za ranního rozbřesku vydala kolona nákladních vozů s německými vojáky,
příslušníky Schutzpolicie a téměř všemi členy klatovského Gestapa. Obec byla obklíčena ze
všech stran, šestičlenné skupiny sloţené z příslušníků Schutzpolicie a Gestapa prováděly
domovní prohlídky. Výsledkem razie bylo zatčení 21 osob, mezi nimiţ byla i desetičlenná
rodina Hrubců a čtyřčlenná rodina Doubkových. Zatýkání pokračovala i v dalších dnech, kdy
bylo zatčeno dalších devět osob – místní kněz Jan Šanda, manţelé Tupých, Josef Hora,
Oldřich Linhart, Václav Mikolášek, dva členové rodiny Lukešů a ještě jeden člen rodiny
Hrubců. V rámci finále pak do seznamu zatčených přibyla ještě další čtyři jména. 459
S ohledem na obsáhlost celé kauzy bylo do vyšetřování zapojeno hned několik
klatovských gestapáků rozdělených do dvou vyšetřovacích skupin – jednu tvořil Ruprrecht
s Neubauerem, druhou pak Pfaff s Kwapilem. Jak jiţ bylo uvedeno výše, velel celé akci právě
Lindner, který ji zaštiťoval jak administrativně, tak organizačně. Stejně jako v případě rodiny
Krzákovy probíhaly i u později zatčených zostřené výslechy plné násilí směřující k jedinému
cíli, a to plnému doznání vyšetřovaných. Bylo překvapující, ţe někteří přeţivší zatčení, kteří
byli vyslýcháni samotným Lindnerem, se později o jeho roli vyšetřovatele vyjadřovali vcelku
kladně. Tak například zatčený kněz Jan Šanda později k výslechu Lindnerem uvedl, ţe se
k němu na tehdejší dobu choval velice slušně. V podobném duchu pak vypovídali i další:
Oldřich Linhart, Václav Mikolášek či Josef Hora. 460 Pokud bychom, s ohledem na výše
uvedené, měli pochybovat o vině Richarda Lindnera v případě týrání vyslýchaných,
nemůţeme tak učinit v případě jeho viny ze smrti 22 obyvatel Bernatic, jejichţ ţivoty vyhasly
v červnových dnech roku 1942 na střelnici ve Spáleném lese. Tohoto zločinu se Richard
Lindner beze vší pochybnosti dopustil – dochovaly se totiţ dálnopisné zprávy, ve kterých
navrhoval stannému soudu pro všechny později popravené trest smrti. 461
Smrtí dvaceti dvou bernartických obyvatel však další vyšetřování a zatýkání
neskončilo. 25. června 1942 Gestapo zatýkalo na Výrovně nad Věšínem. Zatčeno bylo všech
šest členů rodiny Viktorovy, včetně jiţ dříve zmiňované Marie Viktorové, a to za
přechovávání parašutisty Grabovského. Tuto informaci mělo Gestapo získat od jiţ dříve
zatčeného v bernartické kauze, Františka Lukeše. Zatýkání rodiny se zúčastnil Ruprrecht,
Neubauer i Lindner. Ten svoji účast na zatýkání také později potvrdil do protokolu, popřel
však, ţe by se jakkoli dále na vyšetřování případu podílel – celé vyšetřování měl mít na
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starosti referent Ruprrecht.462 Při své obhajobě však zapomněl na fakt, ţe dálnopisnou zprávu,
v níţ navrhoval stannému soudu pro všechny z vyšetřovaných trest smrti, podepsal právě on.
Rodina Viktorova zahynula na popravišti ve Spáleném lese 1. července 1942. 463
Smrtí vyšetřovaného skončil také případ Ing. Jaroslava Fibingera zatčeného
klatovských Gestapem a později popraveného na střelnici v Lubech. Ing. Fibinger, ředitel
reklamního oddělení strakonické zbrojovky, byl obviněn konfidentkou Gestapa Apirajiovou,
ţe ve strakonickém sportovním klubu tajně organizuje sokolskou organizaci a dále ţe vede
nepřístojné řeči proti Říši. Lindner k tomuto případu později do protokolu uvedl, ţe o udání
Apirajové opravdu věděl, jako vyšetřoval dokonce Fibingerovi nechal vzkazovat, aby řečí
proti Říši zanechal, neboť by to pro něj mohlo mít nedozírné následky. Dále k případu uvedl,
ţe se Fibinger jeho radami neřídil, velitel sluţebny Winkelhofer se pak před ním měl k osobě
Jaroslava Fibingera vyjádřit v tom duchu, ţe jde o destruktivní ţivel, který je potřeba
zlikvidovat a ţe jej navrhuje k popravě. Další postup byl jiţ rutinní. V dálnopise pro Prahu byl
pro Jaroslava Fibingera navrhován trest smrti zastřelením. Lindner se později před soudem
pokusil svalit odpovědnost za Fibingerovu smrt právě na velitele klatovské sluţebny
Winkelhofera. Stejně jako v předešlém případě jej nakonec usvědčil podpis na závěrečné
zprávě.464
Rok 1943 pak byl pro Richarda Lindnera rokem kariérních úspěchů. Do své výlučné
správy získal rozsáhlou kartotéku konfidentů a informátorů klatovského Gestapa, kterou
spravoval aţ do května roku 1945. V tento rok byl také povýšen do hodnosti vrchního
asistenta465 a za svoji sluţbu u Gestapa obdrţel Válečný kříţ II. třídy. 466 Lindnerova kartotéka
spolupracovníků byla systematicky rozdělena do tří skupin:


v I. skupině, označované jako V - Personen (důvěrníci), byly zařazeny osoby, které
dostávaly pokyny ke své práci přímo od jednotlivých příslušníků Gestapa. Tyto osoby
byly za své sluţby pro Gestapo také pravidelně honorovány.
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 ve II. skupině s označením W-Personen (spolehlivé osoby) byli vedeni tzv.
pozorovatelé, pro Gestapo pracovali bez instrukcí, honorováni byli příleţitostně dle
důleţitosti poskytnutých informací.


označení A-Personen patřilo III. skupině osob. Krom nepřímých informátorů sem
patřily osoby poskytující Gestapu rozličné odborné posudky (např. při zjištěných
sabotáţích). 467
Veškeré odměny spolupracovníkům Gestapa pak byly vypláceny na Lindnerův návrh

přímo velitelem klatovského Gestapa Winkelhoferem. Dle Lindnerova vyjádření byla největší
odměna, jakou Gestapo vyplatilo, 10.000,- korun, a to právě Václavu Hronkovi z Písku za
nahlášení bernartického případu. Specifický ráz této agendy pak vyţadoval, aby Lindner trávil
většinu svého času mimo sluţebnu Gestapa v terénu. Později k tomuto sám uvedl, ţe
informátory spolu s dalším gestapákem Wotavou pravidelně navštěvoval.468 Platilo pak mezi
nimi nepsané pravidlo, ţe s těmi česky mluvícími udrţoval kontakty Wotava, s těmi německy
mluvícími pak sám Lindner, coţ se posléze potvrdilo například i na případu domaţlického
konfidenta Josefa Štěpána. 469
V roce 1944 pak Richard Lindner obdrţel od říšského vedoucího SS Heinricha
Himmlera osobně psaný děkovný dopis, ve kterém Himmler Lindnerovi udělil pochvalu za
řádný výkon zpravodajské sluţby ve prospěch Říše a Protektorátu. Na základě tohoto uznání
byl pak Lindner také povýšen do funkce kriminálního tajemníka Gestapa. Rok 1944 byl pro
Richarda Lindnera tím posledním, kdy se mu nějakého uznání a poct ještě dostalo. 470
V různých dokumentech byl Richard Lindner později označován za šedou eminenci
klatovského Gestapa. Nutno podotknout, ţe byl jedním z nejvzdělanějších a nejbystřejších
úředníků zdejší sluţebny. Nepatřil k zaslepeným nacistům, bezhlavě nevykonával všechny
rozkazy a dokázal rozlišovat. Vědomě pomohl nejednomu vyšetřovanci, coţ před klatovským
lidovým soudem také v mnoha svědectvích později zaznělo. Zvláštní je pak příběh
dvaatřicetiletého úředníka Františka Klaschka, který byl jedním ze zatčených v bernartické
kauze a který se i přesto posléze stal Lindnerovým dobrým přítelem. František Klaschka byl
Gestapem zatčen 21. srpna 1942 a stejně jako ostatním zatčeným v bernartické kauze, i jemu
hrozil vysoký trest. V jeho případě však dopadlo vše relativně dobře, neboť z nepříjemného
obvinění vyvázl pouze s konfidentským závazkem. U soudu později vypověděl, ţe se o jeho
467

Tamtéţ, karton 46(42), LS 97/1947.
Tamtéţ, karton 46(42), LS 97/ 1947.
469
Autor neuveden. Gestapo svědčí v neprospěch svého donašeče. Konfident Štěpán z Domaţlic popraven.
Pravda (deník komunistické strany v Západních Čechách), 21. září 1945, s. 1.
470
SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 46(42), LS 97/ 1947, protokol o výslechu Richarda Lindnera ze dne
5. 11. 1946.
468

113

propuštění na svobodu zasadil právě Lindner. Ze vztahu vyšetřovance a vyšetřovatele tak
vzniklo (pro někoho moţná nepochopitelně) přátelství, které přetrvalo aţ do dne Lindnerovy
smrti. Klaschka k osobě Lindnera dále uvedl, ţe se jednalo o velmi inteligentního muţe
s velkým rozhledem, umělecky zaloţeného, odmítajícího hrubého násilí, odsuzujícího násilné
přehmaty svých kolegů. František Klaschka byl také tím, který spolu s knězem Čeňkem
Rejškem strávil s Lindnerem jeho poslední tři hodiny ţivota před popravou. 471
Lindnerovo racionálně uvědomělé jednání se pak projevilo i na konci okupace,
kdy namísto, aby spolu s ostatními kolegy z Gestapa prchl z Klatov a pokusil se vrátit zpět do
Německa, vydal se 5. května 1945 spolu s dalšími klatovskými uprchlíky do bývalých kasáren
Schupa, kde svobodně pobýval aţ do 10. května 1945, kdy byl zatčen příslušníky SNB
a Američany. V kasárnách Schupa strávil ještě další dva dny, načeţ byl Američany převezen
k prvnímu výslechu do Rokycan. 14. května 1945 pak byl převezen do borské věznice v Plzni,
kde pobyl dalších šest týdnů. Po této době byl jiţ naposledy eskortován, a to do věznice
Mimořádného lidového soudu v Klatovech, kde byl drţen aţ do konání hlavního přelíčení
24. dubna 1947. 472 Během této doby byl mnohokrát vyslýchán a také před soudem svědčil
proti mnoha kolaborantům, konfidentům a v neposlední řadě také svým bývalým kolegům
z Gestapa. Toto jednání bylo ze strany Richarda Lindnera čistě účelové – mylně se však
domníval, ţe svým vstřícným přístupem otupí ostrá kola soukolí retribuční justice, která jiţ
před ním semlela toliko jemu podobných.
Hlavní přelíčení s Richardem Lindnerem započalo před Mimořádným lidovým
soudem v Klatovech 24. dubna 1947. Soudu předsedal JUDr. Jindřich Behenský, jako soudci
z lidu byli jmenováni: Petr Komár, Ferdinand Prantl, Jan Košťálek a Alfred Šebek. Veřejným
ţalobcem případu byl JUDr. Ryba, nelehkého úkolu obhajoby se ujal JUDr. Ervín Flat.
Tlumočníkem byl opět profesor A. J. Mágr.473
Obţaloba vypracovaná JUDr. Rybou byla co do počtu stran neobvykle útlá, coţ však
neplatilo o jejím obsahu - na pouhých pěti stranách obţaloby bylo shrnuto vše, čeho se
Richard Lindner, jakoţto kriminální asistent klatovského Gestapa, kdy dopustil. Byl viněn, ţe
se v době od 15. března 1939 aţ do 5. května 1945, tedy v době zvýšeného ohroţení
republiky, dopustil zločinu veřejného násilí vydíráním, a to na 19 osobách. Dále ţe zavinil
ztrátu svobody většího počtu obyvatel republiky, při čemţ se tak mělo stát za okolností
471
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zvláště přitěţujících. Těţkého ublíţení na těle bez těţkých následků se pak měl dopustit na
klatovském občanu Maxu Špirkovi. Nejobsáhlejším bodem obţaloby pak byl ten třetí, ve
kterém byl Richard Lindner viněn z toho, ţe sám nebo v součinnosti s jinými zavinil smrt
celkem čtyřiceti čtyř obyvatel republiky – ve dvaceti pěti případech měl popravu sám
iniciovat, sedm osob mělo zahynout v koncentračních táborech a ve zbylých dvanácti
případech šlo o účastenství na popravách v Lubském lese. Jako čistě doplňující k výše
uvedeným zločinů se pak jeví poslední bod obţaloby, jeţ Richarda Lindnera viní ze členství
v SS a Gestapu.474
Jak jiţ bylo uvedeno výše, patřil Richard Lindner k těm obviněným, kteří po celou
dobu pobytu v klatovském vězení s vyšetřovateli ochotně spolupracovali a poskytli tak
klatovskému soudu před svým odsouzením ještě nejednu cennou výpověď. Lindnerova ochota
vypovídat však vzala za své ihned po zahájení soudního procesu - kdyţ se ţalobce dostal
k projednávání

těch

nejzávaţnějších

případů

týrání

a

smrti

vyšetřovaných,

stal

se z inteligentního muţe s nadhledem čistě účelový vypravěč, jakých jiţ klatovský soud viděl
a slyšel nespočet. Lindner se snaţil všechny přítomné přesvědčit, ţe se na vyšetřování těchto
případů aktivně nepodílel, pouze je administrativně zaštiťoval a ţe pokud se někdo na
vyslýchaných dopouštěl násilí, tak on to nebyl. 475 Posledním záchytným bodem v postupně
se hroutící Lindnerově obhajobě pak byl, stejně jako u mnoha jeho dalších kolegů gestapáků,
nadřízený Winkelhofer - kdyţ selhala všechna Lindnerova prohlášení, byl tu ještě šéf, na
kterého bylo moţné vše svalit.
Soudní přelíčení s Richardem Lindnerem, druhým nejvlivnějším muţem klatovského
Gestapa, skončilo 25. dubna 1947 odsuzujícím rozsudkem, ve kterém byl Lindner shledán
vinným z členství SS a Gestapu, ze zločinů veřejného násilí vydíráním na sedmi osobách.
Dále pak za zavinění ztráty svobody většího počtu obyvatel republiky a v neposlední řadě
také z toho, ţe sám nebo v součinnosti s jinými zapříčinil smrt celkem čtyřiceti osob.
Vynesený trest pak odpovídal závaţnosti jednání, z něhoţ byl Richard Lindner usvědčen. 476
Tříhodinové čekání na smrt Lindner strávil po boku svého přítele Františka Klaschka
a duchovního Čeňka Rejška. V 17 hodin a 10 minut byl odsouzený předveden na malý soudní
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dvůr, kde si jej o pět minut později převzal vykonavatel hrdelních trestů. V 17 hodin
a 20 minut pak byla nedobrovolně ukončena ţivotní cesta dalšího z klatovských okupantů. 477
4.3.13 Heinrich Winkelhofer
Sluţebně nejstarší příslušník klatovského Gestapa, kriminální rada Heinrich
Winkelhofer, se narodil v Mnichově 14. ledna 1902. Otec Jindřich Winkelhofer byl
pekařským dělníkem, matka Juliána byla ţenou v domácnosti. Vzdělání Winkelhofera nebylo
i s ohledem na poměry, v nichţ vyrůstal, nijak oslnivé - po vychození obecné školy
následovala šestiletá reálka. Na jejím konci však na Winkelhofera nečekalo ţádné dobře
placené místo státního úředníka, nýbrţ jen ţivoření nezaměstnaného. K tomuto Winkelhofer
později do protokolu uvedl, ţe to byly právě existenční důvody, které jej přiměly v srpnu roku
1918 nastoupit k německému policejnímu sboru. Prvním působištěm Heinricha Winkelhofera
v rámci německé policie pak bylo oddělení pasové a posléze i oddělení dopravní v Mnichově,
odkud byl v roce 1928 přeloţen do tiskového odboru oddělení politického. Poté, co došlo
k jeho odštěpení od mnichovského policejního ředitelství a osamostatnění se jakoţto
Bavorské politické policie,478 přešel do nově se utvářejícího policejního sboru
i Heinrich Winkelhofer. Zde se také poprvé setkal s Reinhardem Heydrichem, jenţ byl jedním
ze zakladatelů Bavorské politické policie a v následujících dvou letech také Winkelhoferovým
přímým nadřízeným. 479 Tento muţ měl dle Winkelhoferovy pozdější obhajoby také stát za
jeho „nedobrovolným“ vstupem do SS, neboť měl na svého podřízeného vyvíjet nepřiměřený
nátlak a nutit jej tak ke vstupu do této organizace. Důkazem, ţe šlo ze strany Heydricha
o nátlakovou akci, pak měla být skutečnost, ţe ihned poté, co Heydrich od bavorské policie
odešel, měl z této organizace Winkelhofer vystoupit. 480 S faktem, ţe v této organizaci dosáhl
hodnosti SS - Sturmbahnführera, se obţalovaný před soudem vypořádal alibisticky po svém
– měl být tzv. Rangträgrem, tedy osobou, u níţ se udělení hodnosti SS vázalo na získání
sluţební hodnosti v jiné, svou povahou obdobné, organizaci. Ve Winkelhoferově případě pak
měla být hodnost kriminálního rady tajné policie vázána právě na jiţ zmiňovanou sluţební
hodnost Sturmbahnführera SS. Krom výše uvedeného členství byl Heinrich Winkelhofer od
roku 1937 také členem NSDAP a NSV. V obou organizacích však působil jen jako řadový
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člen bez funkce, a tak se tato členství na rozdíl od toho v SS v pozdějším rozsudku
klatovského lidového soudu nijak neprojevila. 481
Prvního většího kariérního úspěchu u Bavorské politické policie se Heinrichu
Winkelhoferovi dostalo aţ v roce 1935, kdy mu byla přidělena samostatná sluţebna tiskového
oddělení v Mnichově. Zde Winkelhofer setrval necelé čtyři roky, kdyţ byl v březnu 1939
berlínským ústředím převelen do bavorského Kötzlingu, odkud se spolu s dalšími příslušníky
mnichovské úřadovny přesunul do okupovaného Československa, konkrétně pak přes České
Budějovice do Písku, kde byl pověřen zřízením nové sluţebny Gestapa. 482 Jiţ v květnu téhoţ
roku byl Winkelhofer opět převelen, tentokráte do Klatov, kde převzal od kriminálního
komisaře Wilhelma Lehmanna jiţ zaběhlou klatovskou sluţebnu a kde také setrval aţ do
května roku 1945. Spolu s Winkelhoferem přišel do Klatov mimo jiných i jiţ zmiňovaný
Lindner, Wimmer či Ruprrecht. K nově příchozím se poté přidali také někteří z původního
osazenstva klatovské sluţebny - Schmidt, Hetmanek či Seeholzer.483 Řady klatovského
Gestapa se po příchodu Winkelhofera začaly rozšiřovat také o česky hovořící tlumočníky,
jakoţto další pomocný personál, který Gestapo pro plynulý chod své sluţebny nutně
potřebovalo. Nově příchozí zaměstnanci pak byli aţ na výjimky rekrutováni výhradně z řad
Sudetských Němců.
Prvním velkým úkolem, kterého se klatovská sluţebna Gestapa pod vedením
Heinricha Winkelhofera v září 1939 zhostila, bylo zatýkání čelních představitelů kulturního
a politického ţivota na Klatovsku. V hustých sítích Gestapa tehdy uvízli jak představitelé
komunistů, tak antifašistů a stejně tak představitelé klatovského duchovního a kulturního
ţivota. Mezi zhruba třiceti zatčenými pak byl například i Dr. Karel Nejdl, farář Václav
Vyšohlíd, okresní hejtman Dr. Matěj Kramata či předseda legionářské obce Josef Kubišta.
Všichni zatčení skončili v koncentračním táboře Flossenbürg, kde byla většina z nich vězněna
aţ do konce války. 484 Výjimkou pak byl případ Dr. Nejdla a Dr. Kramaty, kteří byli
z Flossenbürgu propuštěni dříve – Karel Nejdl v říjnu 1941, Matěj Kramata pak v dubnu
1943. V obou případech se měl o propuštění vězněných zasadit sám Winkelhofer, coţ později
před klatovským lidovým soudem potvrdilo také několik svědků, mezi nimi bývalý klatovský
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starosta František Bicek či syn Dr. Kramaty, Bedřich Kramata. 485
Další velkou akcí, na níţ se Winkelhofer společně s klatovskou sluţebnou Gestapa
podílel, byla zde jiţ vícekrát zmiňovaná akce Smudek, po níţ došlo k masivnímu zatýkání
domaţlických obyvatel. V rámci odvetné akce bylo zatčeno celkem 150 náhodně vybraných
osob, na jejichţ zatýkání se podíleli i příslušníci klatovské sluţebny. Všichni zatčení byli
posléze odvezeni do koncentračního tábora Flossenbürg, odkud se však mnoho z nich jiţ
domů nevrátilo. 486
Bernartický případ ukrývání parašutistů pak byl dalším v řadě klatovské sluţebny, kdy
došlo k zatýkání většího počtu osob – ze zhruba padesátky zatčených skončilo dvacet osm lidí
na popravišti ve Spáleném lese. 487,488 Na tomto případu je dobře patrné, jak se podstatně lišilo
vyšetřování jednotlivých kauz později projednávaných před mimořádným lidovým soudem
v Klatovech. V případě Richarda Lindnera archivní prameny ve vztahu k Bernarticím
hovořily o dvaceti osmi popravených, v případě Heinricha Winkelhofera mělo být
popravených pouze dvacet pět. Stejně odlišně se prameny stavěly i k vině obou zde
zmíněných – v případě Richarda Lindnera měl dálnopisnou zprávu pro stanný soud, v níţ byl
pro všechny v bernartické kauze zatčené poţadován trest smrti, podepisovat právě zde
zmíněný Lindner; ze spisu Heinricha Winkelhofera pak vyplývá, ţe měl být tento dálnopis,
stejně jako všechny ostatní, podepisován výhradně jím jakoţto přednostou klatovské
sluţebny, coţ později potvrdil i gestapák Wimmer s Schambergerem, kdy druhý z uvedených
k tomuto do protokolu výslovně uvedl: „… v době stanného práva rozhodoval Winkelhofer
o každém jednotlivém případě, nechal si o celém případě referovat a pak s konečnou platností
rozhodl, že se spis zašle s návrhem na popravu do Prahy. Jest samozřejmé, že bylo dosti
případů, které, jak se říká, neseděly, tudíž nemusely být posílány do Prahy, ale Winkelhofer
rozhodl přeci je tam zaslat, tak přišel další život na zmar. Jest samozřejmé, že Praha
respektovala návrhy svých podřízených služeben a návrh vždy schválila, nepamatuji si, že by
byl přišel návrh zpět s jiným rozhodnutím, než navrhla naše služebna.“ 489 Ve stejném duchu
pak vypovídal i další z gestapáků Scholsstyk. Podobný informační rozpor pak nastal
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i v případě zatčeného a později popraveného Ing. Jaroslava Fibingera ze Strakonic, kdy
z Lindnerova spisu vyplynulo, ţe za závěrečnou zprávou pro stanný soud stál právě zde
zmiňovaný; naproti tomu ve Winkelhoferově případě mělo být prokázáno (i dle výpovědi
samotného Winkelhofera),490 ţe autorem zprávy jakoţ i jejím odesílatelem byl právě
Winkelhofer. Vraťme se teď ale zpátky k činnosti klatovského Gestapa…
V květnu 1943 obdrţela klatovská sluţebna od praţského ústředí informaci, ţe se na
Písecku jiţ delší dobu organizuje a rozrůstá komunistická odbojová síť. Zatýkací akce na sebe
nenechaly dlouho čekat. První vlnu zatýkání jakoţ i výslechů zajistilo samo praţské ústředí
Gestapa v čele s Heinzem Janturem, vedoucím protikomunistického odboje.491 Další zatýkání
pak jiţ bylo koordinováno ve spolupráci se sluţebnou Gestapa v Klatovech. Ve vězení
skončilo více jak 140 osob. Sám Winkelhofer k tomuto případu později uvedl, ţe celá akce
byla velmi rozsáhlá, a to jak s přihlédnutím k počtu zatčených, tak s ohledem na dobu, po
kterou se tomuto případu klatovská sluţebna věnovala. Dále se ve spojitosti s touto akcí
zmínil, ţe v rámci zatýkání byli zastřeleni dva muţi, komunistický odbojář Josef Lanc
a o něco později také Miroslav Říha z Písku.492 Jméno druhého ze zde zmiňovaných se pak
objevilo i v rozsudku klatovského lidového soudu, který Winkelhofera shledal vinným, ţe se
14. listopadu 1943 dopustil dokonané vraţdy právě na zde zmiňovaném Říhovi. 493 K celé
události mělo dojít na Ţeţulkově dvoře nedaleko Petrovic, kde se výše uvedený po krátkou
dobu ukrýval. V rámci zatýkání se měl Říha gestapáckému komandu postavit na odpor, kdy
prvním střílejícím měl být právě Winkelhofer. Ten se před soudem hájil, ţe sice vystřelil jako
první, nicméně jeho výstřel byl čistě varovný, kdy jím chtěl pouze upozornit ostatní přítomné,
ţe se Říha pokouší uprchnout. Z nastalé přestřelky nevyšel zatýkaný Říha nikterak dobře
– byl několikrát váţně postřelen, a i kdyţ byl ihned převezen k ošetření do sušické nemocnice,
ještě téhoţ dne ve večerních hodinách svým zraněním podlehl.
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prokazování Winkelhoferovy viny před klatovským lidovým soudem dosti obtíţné, neboť na
prchajícího Říhu střílelo všech osm přítomných gestapáků a nebylo tak moţné prokázat, která
z vystřelených ran byla ta smrtelná, soud jej v tomto bodě nakonec shledal vinným.
Mezi další větší případy, které klatovské Gestapo vyšetřovalo a o nichţ později
Winkelhofer také vypovídal, patřil případ poslechu zahraničního rozhlasu píseckými stráţníky
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a dále četníky z Janovic u Klatov. V obou kauzách bylo zatčeno celkem 26 osob, z nichţ
některé byly později také popraveny. Vyšetřování ukrývání ilegálních pracovníků a ruských
parašutistů na Roţmitálsku pak stálo svobodu dalších asi šedesáti osob z Roţmitálu a okolí.
Mnoho ze zatčených se domů jiţ také nevrátilo. 495
Heinrich Winkelhofer se jako přednosta klatovského Gestapa podílel krom
vyšetřování konkrétních případů odbojových skupin, poslouchání zahraničního rozhlasu či
ukrývání parašutistů také na deportaci Ţidů do koncentračních táborů. Jednalo se o akce
řízené přímo praţským ústředím pro ţidovské vystěhovalectví, kdy z klatovského obvodu
bylo v rámci těchto akcí deportováno do koncentračního tábora v Terezíně hned několik set
Ţidů. Heinrich Winkelhofer později na dotaz vyšetřovatele, praporčíka Františka Převrátila,
zda věděl, co se s lidmi v těchto táborech dělo, uvedl: „Nikdy jsem nevěděl, že jsou židé
hromadně upalováni a posíláni do plynových komor. Toto vše jsem se dověděl až v zajetí
v Německu. Bylo nám sice již za tzv. Protektorátu divné, že lidé více umírají v pracovních koncentračních táborech na východě než někde jinde, ale když jsem jednou tuto otázku
předhodil na konferenci v Praze, bylo mně odpověděno, že tam vznikla asi nějaká
epidemie.“ 496 Ze strany Winkelhofera bylo vcelku naivní myslet si, ţe by tímto způsobem
mohl před klatovským soudem obhájit svůj podíl vinny na zločinech páchaným
na československém ţidovském obyvatelstvu během okupace. Mezi lidmi na Klatovsku se jiţ
v té době šuškalo o tom, co se ve skutečnosti děje s Ţidy v koncentračních táborech,
a je tak tedy více neţ nepravděpodobné, ţe by právě příslušníci klatovského Gestapa
o těchto zvěrstvech nic nevěděli.
Případ Heinricha Winkelhofera se pak v mnohém odlišoval od případů jeho
podřízených z klatovské sluţebny. Winkelhofer jakoţto velitel klatovského Gestapa byl
spoluodpovědný za všechny případy, které touto sluţebnou kdy prošly. Na rozdíl od svých
kolegů, kteří byli ţalováni a následně i odsouzeni za konkrétní případy, se u Winkelhofera
jednalo spíše o vinu v obecné rovině, jen v jednom případě byla jeho vina v rozsudku
konkretizována (jednalo se o případ zastřeleného Říhy). Z pozdější výpovědi gestapáka
Scholtyssika, Lindnera či Schambergera si pak můţeme vcelku lehce odvodit, jaký podíl viny
asi mohl připadat na Winkelhofera jakoţto velitele klatovské sluţebny. Dle svědků musel být
Winkelhofer informován o kaţdém došlém podání, po jeho prostudování pak sám rozhodoval,
který z referentů bude daný případ vyšetřovat. Pokud bylo v průběhu vyšetřování potřeba
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někoho zatknout, musel být příkaz k zatčení podepsán opět zde zmíněným. V závěru
vyšetřování pak kaţdý z referentů vyhotovoval konečnou zprávu, ve které navrhoval další
postup ve věci – nejčastěji se jednalo o postoupení věci soudu, deportaci vyšetřovaného do
koncentračního tábora či jeho propuštění na svobodu. Takto zpracovaný spis pak byl opět
předáván Winkelhoferovi k závěrečnému prostudování a odsouhlasení. 497
Z výše uvedeného jakoţ i ze zprávy o zatčení Winkelhofera pak vyplývá, ţe obviněný
osobně řídil veškerá zatýkání a vyšetřování v rámci Klatovska. V době heydrichiády pak také
rozhodoval o tom, které případy budou postoupeny německým stanným soudům a tedy i které
osoby budou později popraveny. Winkelhoferův podřízený, Richard Lindner, později k tomu
uvedl, ţe Winkelhofer v té době disponoval opravdu velkou mocí, pasoval jej do role jakéhosi
veřejného ţalobce, který v době stanného práva sám určoval, kdo vinen je, kdo není a kdo
bude popraven. 498,499
Z výpovědí Winkelhoferových kolegů Janische a Schambergera pak také vyplynulo,
ţe byť se Winkelhofer přímo nepodílel na trýznění a bití českých vyšetřovanců, byl svým
způsobem téţ vinen. Ve výpovědi Františka Schambergera je k tomuto doslovně uvedeno:
„…poznal jsem Winkelhofera v tom nejhorším světle a mohu jej označit za člověka velice
brutálního, kterému záleželo na tom, aby co nejvíce Čechů bylo pozatýkáno a dáno do vazby.
Stále nabádal příslušníky klatovského Gestapa k většímu výkonu, záleželo mu, aby jeho
služebna měla co nejvíce úspěchu a také v tom směru pracoval a nabádal svoje podřízené.
Nebyl-li spis vyšetřen tak, jak on měl na mysli, byl mi vždy vrácen s tím, abych to vyšetřil
znova, že to je nedostatečné, že nestačí pouhé doznání, že taková osoba musí někoho vždy
prozradit, abychom prý měli o úspěch více.“
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Winkelhofer několikrát vytýkat, ţe se s Čechy při výsleších příliš mazlí.501 Heinrich
Winkelhofer později sám do protokolu potvrdil, ţe si byl vědom toho, ţe se na klatovské
sluţebně uţívalo zostřených výslechů, při kterých mohli jednotliví referenti české
vyšetřovance bít holí, zavírat je do temnice či je nechávat hladovět. Uvedl také, ţe ke
497
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kaţdému zostřenému výslechu bylo zapotřebí souhlasu praţského ústředí, bez něhoţ nebylo
moţné tyto výslechy provádět. V neposlední řadě se vyjádřil v tom duchu, ţe on sám
vyšetřované nikdy netýral a pokud tak činil v jeho přítomnosti jiný referent, z výslechových
místností raději odcházel.502 Pasoval se tedy do role němého přihlíţejícího, který o páchání
násilí na vyslýchaných věděl, údajně s ním měl i nesouhlasit, avšak proti němu nijak
nezakročil. V rámci svého výslechu pak Winkelhofer zapomněl na důleţitý fakt, a to ţe
návrhy na zostřené výslechy předkládali sice sami referenti, nicméně bez schválení a podpisu
vedoucího sluţebny nemohly být tyto návrhy postoupeny do Prahy ke konečnému schválení.
Konec války se stal pro Heinricha Winkelhofera tragickým po všech stránkách. Jiţ
v dubnu 1945, kdy jiţ bylo jasné, ţe je vše ztraceno, odvezl svojí ţenu Adelaidu a dcery Hertu
a Elzu do osady Schätzenwald poblíţ Srní, kde měly v bezpečí přečkat konec okupace. Sám
Winkelhofer uprchl z Klatov stejně jako většina jeho podřízených aţ 5. května 1945.503
Na útěku se společně se svým řidičem Scholzem dostal aţ do tábora v Natterburgu
u bavorského Platlingu, kde se delší dobu ukrýval pod jménem Max Hofer a kde jej také na
základě výpovědi jiţ dříve zatčeného gestapáka Schindlera, dopadli Američané.504 K tomuto
zatčení přispělo vcelku nevinné vyjádření klatovského lékaře MUDr. Suchého, který byl
za války Winkelhoferovým osobním lékařem a který později při běţné lékařské prohlídce
jednoho z příslušníků státní bezpečnosti jen tak prohodil, ţe měl mít Winkelhofer za levým
uchem malou jizvu po operativním zákroku.505 Tato zdánlivě nepatrná informace pak vedla
k Winkelhoferovu dopadení a jeho deportaci do internačního tábora v Norimberku. Odkud byl
12. srpna 1946 převezen do klatovské vazební věznice, kde setrval aţ do 28. dubna 1947, kdy
bylo před Mimořádným lidovým soudem v Klatovech zahájeno s Winkelhoferem hlavní
přelíčení.506 V mezidobí, co uprchl z osvobozovaného Československa a stal se tak pro české
úřady nezvěstným, byla dopadena jeho ţena Adelaida s oběma dcerami. Internována byla
s děvčaty v klatovském vězení, kde se také pokusila v nestřeţeném okamţiku o sebevraţdu,
a to poté, co vlastníma rukama obě své dcery v cele uškrtila. V září 1945 pak byla jak za tento
čin, tak za spojení s Heinrichem Winkelhoferem odsouzena ke dvaceti letům vězení,507
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propuštěna na svobodu byla aţ v červenci 1956.508 Heinrich Winkelhofer tak přišel během
jednoho okamţiku o celou svoji rodinu. Zanedlouho poté měl přijít i o to nejcennější, co
měl… o ţivot…
Hlavní přelíčení s kriminálním radou, Heinrichem Winkelhoferem, započalo 28. dubna
1947 a protáhlo se s ohledem na obsáhlost celé kauzy aţ do pozdních nočních hodin druhého
dne. Jednalo se o jeden z posledních případů, který byl před klatovským lidovým soudem
projednáván v rámci prvé retribuční vlny. Předsedou senátu byl v tomto případě jmenován
předseda klatovského soudu Dr. Josef Švec, obţalobou byl pověřen JUDr. Josef Vrba, soudci
z lidu byli jmenováni František Müller, František Sobotka, František Souček a Josef Kysela.
Nezáviděníhodného úkolu obhájce se chopil JUDr. Pavel Kubín. 509
Obţaloba vypracovaná JUDr. Vrbou byla i s ohledem na sluţební zařazení obviněného
dosti obsáhlá – na patnácti stranách obţalovaného vinila hned z několika závaţných zločinů.
Krom členství v SS a propagace a podpory nacistického hnutí byl Winkelhofer viněn, ţe se
14. listopadu 1943 dopustil dokonané vraţdy na československém občanu Miroslavu Říhovi,
dále pak ţe se v srpnu téhoţ roku dopustil nebezpečného vyhroţování, a to na stráţmistru
Františku Hejlovi, a ţe se spolupodílel na nasazení Václava Blahouta na nucené práce v Říši.
Nejzávaţnější pak byla obvinění uvedená pod 6. a 7. bodem obţaloby - Heinrich Winkelhofer
byl viněn, ţe v součinnosti s jinými ve sluţbách a zájmu Německa zavinil ztrátu svobody
3.268 osob a dále ţe zavinil nařízením, výkonem rozsudku či nařízení nebo „jinak“ smrt 907
obyvatel republiky. Oběti nebyly aţ na několik výjimek v obţalobě konkrétně jmenovány,
ţalobce JUDr. Vrba k tomuto do obţaloby uvedl: „Vzhledem k takovémuto horentnímu počtu
obětí nelze ani jmenovitě všechny ty české vlastence, ztrativší svobodu, uváděti, ale tu
stačí jejich úřední zjištění co do počtu…“510 Dále v obţalobě uvedl, ţe obviněný obecně
nepopírá velký počet udaných obětí, nicméně se hájí tvrzením: „… že totiž sám za nic nemůže
a že také nemůže za to vše býti činěn zodpovědným, poněvadž prý byl jen při výkonu svojí
činnosti poslušen rozkazů, které dostával.“ 511
V tomto duchu se pak nesla i obhajoba Winkelhofera před klatovským lidovým
soudem. Obhájce JUDr. Pavel Kubín neměl v řízení snadnou pozici, neboť obhajobu nebylo
moţné opřít o ţádný z platných zákonů - §13 retribučního dekretu hovořil zcela jasně
v neprospěch obţalovaného. Winkelhofer se navíc v době okupace choval jako pravověrný
508
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nacista, o čemţ svědčí jak svědectví jeho kolegů ze sluţebny tak fakt, ţe se stal v pouhých
třiceti sedmi letech velitelem samostatné sluţebny Gestapa. Za svoji činnost pro Říši navíc
obdrţel nejedno vyznamenání - jiţ v roce 1934 byl vyznamenán Řádem krve („Blutorden“),512
v roce 1938 pak byl za svoji sluţbu vyznamenán Sudetskou medailí (tzv. osvobozeneckou)
a v roce 1942 ještě Válečným kříţem II. třídy. 513
Během hlavního přelíčení zaznělo či bylo před klatovským lidovým soudem přečteno
v neprospěch obţalovaného mnoho svědeckých výpovědí, mezi nimiţ byly i výpovědi
mnohých z Winkelhoferovo dřívějších kolegů. Sám Winkelhofer na dotaz předsedy soudu
JUDr. Švece, zda se cítí vinen, odpověděl: „Necítím se vinen, vyjma toho, kdy jsem konal
svoji povinnost a tu musel konat každý na celém světě, stavěl jsem se vždy proti zločineckým
nacistickým nařízením. Byl jsem však malým kolečkem v nacistickém stroji, takže moje úsilí
bylo částečně bezvýsledné.“

514

Obhájce JUDr. Kubín pak v závěrečné řeči poţádal soud o

mírné potrestání, JUDr. Vrba poţadoval pro obţalovaného trest nejvyšší. V půl desáté večer
druhého dne přelíčení byl nad Heinrichem Winkelhoferem vynesen odsuzující rozsudek.
Winkelhofer byl shledán vinným z dokonané vraţdy na jiţ zmiňovaném Miroslavu Říhovi,
dále z toho, ţe v součinnosti s jinými ve sluţbách a zájmu Německa zavinil ztrátu svobody
většího počtu osob a dále ţe v součinnosti s jinými způsobil nařízením, správním rozhodnutím
či výkonem rozsudku smrt většího počtu obyvatel republiky. Shledání vinným z členství v SS
a gestapu, jakoţ i z podpory nacistického hnutí, se pak jevilo s ohledem na výše uvedené jiţ
jen jako čistě doplňkové. 515
Za spáchané zločiny proti státu a osobám dle §2, 3, 5 a 7 retribučního dekretu byl
Heinrich Winkelhofer klatovským lidovým soudem odsouzen k trestu smrti provazem a dále
k náhradě nákladů soudního řízení, jakoţ i k pozbytí občanské cti a propadnutí celého svého
majetku ve prospěch československého státu. 516
Odsouzený Winkelhofer byl tři hodiny po vynesení odsuzujícího rozsudku předveden
na malý soudní dvůr Krajského soudu v Klatovech, kde mu JUDr. Švec sdělil, ţe trest
provazem na něm bude vykonán, coţ se také třicet sedm minut po půlnoci stalo. MUDr. Jerie
o dalších pět minut později pouze potvrdil to, co jiţ bylo zřejmé.
Heinrich Winkelhofer, poslední odsouzený k trestu smrti Mimořádným lidovým
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soudem v Klatovech, zemřel 30. dubna 1947. 517 Jeho smrtí tak došlo k pomyslnému dovršení
první vlny retribučního soudnictví na Klatovsku; pro dvacítku souzených se pak tato vlna
stala tou smrtící …
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Závěr
Účelem retribučního soudnictví, jakoţto dějinné kapitoly úzce navazující na konec
druhé světové války, mělo být spravedlivé potrestání nacistických zločinců, kolaborantů,
konfidentů a jejich pomahačů, a to cestou práva, nikoli cestou „lidové“ spravedlnosti, která
se v poválečné době sama spontánně nabízela. Z dochovaných pramenů je patrné, ţe ani
spontánní cesta v podobě lynčů, poprav bez řádných soudů a divokého odsunu Němců
se českým zemím zcela nevyhnula, nicméně myšlenka na potrestání válečných zločinců
právní cestou byla typická právě pro konec druhé světové války. Tato myšlenka, pokud by
byla realizována v plném rozsahu a v duchu prvotní idey, by byla jistě chvályhodná
a nadčasová, neboť by umoţnila vítězství práva nad právem vítěze. Bohuţel tady stále zůstává
slovo „pokud“…
Obecně můţeme říci, ţe zřizováním mimořádných lidových soudů byl učiněn zásadní
krok směřující k právnímu řešení potrestání válečných zločinů spáchaných na našem území.
Právní rámec pro potrestání těchto zločinů poskytly dekrety prezidenta republiky, které byly
vydávány jiţ během války.
Princip retribučního soudnictví opírající se o tyto dekrety byl postaven na kombinaci
profesionálního a laického prvku; předsedou senátu mimořádného lidového soudu byl soudce
z povolání a přísedícími byli tzv. soudci z lidu. Osoby neznalé nebo málo znalé práva, ale
často právě ti, kterých se nacistický reţim nejvíce dotkl – političtí vězni, odbojáři, účastníci
partyzánských bojů.
Celkem na našem území vzniklo 24 mimořádných lidových soudů, kdy první z nich
- brněnský zahájil svoji činnost 8. června 1945. Soud klatovský svoji činnost zahájil 8. října
1945 a stejně jako v jiných krajských městech i v Klatovech se na zahájení jeho činnosti
netrpělivě čekalo. Během první retribuční vlny bylo před klatovským lidovým soudem
projednáno 553 případů s 609 obţalovanými, 364 osob bylo odsouzeno k různě vysokým
trestům odnětí svobody, ve dvaceti případech došlo k vynesení trestu nejvyššího. V rámci
druhé retribuční vlny pak bylo projednáno pouze 33 případů, trest smrti nebyl vynesen ţádný.
I přes vcelku pozitivní hodnocení proběhlé retribuce přednostou klatovského lidového
soudu JUDr. Švecem, ve kterém je uvedeno, ţe retribuční dekret jakoţ i retribuční soudnictví
naplnily poţadovaný účel a ţe se soudci z lidu i přes prvotní nedůvěru osvědčili, hovoří
některé

hrdelní

rozsudky

vynesené

tímto

soudem

odlišně.

Například

v případě

MUDr. Johanna Schremse, který byl odsouzen za smrt dvou osob, kterou vzhledem ke všem
prokázaným okolnostem pravděpodobně vůbec nezpůsobil; dále pak v případě Jiřího
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Rorhbachera, jehoţ největším proviněním bylo udání dvou dívek, které mělo za následek
jejich 48 hodinové uvěznění. Rovněţ případ Josefa Kwapila, jenţ byl odsouzen za smrt Marie
Viktorové a Karla Šmídla, a to i přes to, ţe nebylo moţné hodnověrně prokázat, ţe smrt obou
zde uvedených opravdu zavinil. Pochybnostmi byl opředen také případ Ervína Janische, který
byl odsouzen mimo jiné za trýznění Ing. Pohla z Klatov, kterého se měl dopustit v době, kdy
na sluţebně klatovského Gestapa prokazatelně ještě vůbec nepůsobil. Mnoho nesrovnalostí
také vyplynulo v případě Richarda Lindnera a Heinricha Winkelhofera, konkrétně pak v rámci
obţalob, které si z nepochopitelných důvodů v některých tvrzeních zcela odporovaly…
Tyto v některých případech hrubé nesrovnalosti mohou být dle mého názoru
důsledkem jak velkého tlaku, který byl z řad odborné i laické veřejnosti na tyto soudy
vyvíjen, tak mohlo jít o důsledek pevně stanovené maximální lhůty pro projednání
jednotlivých případů, zanedbatelný není ani laický podíl na rozhodování o vině
a v neposlední řadě také chybějící sjednocující judikatury odvolacích soudů.
Jak jiţ bylo uvedeno hned na počátku, byla by myšlenka spravedlivého potrestání
cestou práva tou nejlepší moţnou, pokud by byla plně zrealizována – to bychom však museli
ţít v ideálním světě, ve kterém není špatných a nízkých lidských vlastností, politického boje
a zneuţívání domnělé spravedlnosti pro vlastní prospěch. I přes to, ţe se tato myšlenka zdála
zprvu ušlechtilá, docházelo v rámci její realizace i k vyřizování si osobních účtů, zneuţívání
institutu mimořádných lidových soudů k politickému boji a v neposlední řadě také k mnoha
justičním omylům.
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Abstrakt
Cílem rigorózní práce Osudy vybraných osob odsouzených k trestu smrti Mimořádným
lidovým soudem v Klatovech v retribučních letech 1945 – 1947 je co moţná nejautentičtěji
čtenáři přiblíţit jak poválečnou retribuční dobu v ČSR, tak konkrétní příběhy z doby
retribuce, a to tak, jak byly zachyceny převáţně v dobových archivních pramenech.
Rigorózní práce se v prvé části zaměřuje na retribuční soudnictví probíhající v ČSR
v letech 1945 – 1948, zejména na společenskou situaci v poválečném Československu,
historické aspekty vzniku Benešových dekretů, jakoţ i jejich platnost a účinnost. Dále na
vznik a činnost jednotlivých mimořádných lidových soudů včetně soudu Národního, statistiky
odsouzených v rámci prvé retribuční vlny, jakoţ i na obnovu retribučního soudnictví po únoru
1948.
Druhá část práce je zaměřena jiţ konkrétněji - na činnost Mimořádného lidového
soudu v Klatovech, a to jak v rámci prvé, tak druhé retribuční vlny, a dále na třináct hrdelních
případů, které byly před tímto soudem v retribučních letech 1945 – 1947 projednávány, kde
jsou u jednotlivým odsouzených vţdy uvedena ţivotopisná data, popis činů, za něţ byly tyto
osoby souzeny, jakoţ i průběh jednotlivých soudních řízení.

Abstract
The aim of the thesis fate of specific persons sentenced to death by Special People's
Court in Klatovy in retribution years 1945 - 1947 is as authentic as possible readers closer to
retributive post-war period in Czechoslovakia and specific stories from the time of retribution,
so how were mainly contemporary archival sources.
Rigorous work in the first part focuses on retributive justice taking place in
Czechoslovakia in the years 1945 - 1948, in particular social situation in post-war
Czechoslovakia, historical aspects of the Benes decrees, as well as their validity and
effectiveness. In addition to the formation and activity of each extraordinary people's courts,
including the National Court, statistics convicted under the first wave of retribution, as well as
the reconstruction of retributive justice after February 1948.
The second part is already focused specifically - the activity of the Extraordinary
People's Court in Klatovy, both within the first and second waves of retribution, and the
thirteen capital cases that were before the court in retribution years 1945 - 1947 discussed
when for individual convicts are always given biographical data, a description of offenses for
which these persons were tried, and a description of each course of judicial proceedings.
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Ústavní dekret presidenta republiky č. 2/ 1945 Sb.
Ústavní dekret presidenta ze dne 22. února 1945, o výkonu moci zákonodárné
v přechodném období
K návrhu vlády a po slyšení Státní rady ustanovuji:
Článek 1.
Platnost § 2 ústavního dekretu ze dne 15. října 1940 o prozatímním výkonu moci
zákonodárné, č. 2 Úředního věstníku československého, se prodluţuje aţ do doby, kdy se
ustaví prozatímní zákonodárný sbor Československé republiky. President republiky,
vykonávaje zákonodárnou moc, není vázán ustanovením čl. 3 druhá věta ústavního dekretu ze
dne 27. října 1942, č. 12 Úředního věstníku československého.
Článek 2.
Tento ústavní dekret nabude účinnosti dnem, kdy se ustaví vláda jmenovaná presidentem
republiky se sídlem na území republiky; provedou jej všichni členové vlády.
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Dekret presidenta republiky č. 16/ 1945 Sb.
Dekret presidenta ze dne 19. června 1945, o potrestání nacistických zločinců,
zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
Přísnou spravedlnost volají neslýchané zločiny, kterých se dopustili nacisté a jejich zrádní
spoluviníci na Československu. Porobení vlasti, vraţdění, zotročování, loupení a poniţování,
jehoţ obětí byl československý lid, a všechna ta stupňovaná německá zvěrstva, kterým
bohuţel pomáhali anebo asistovali i zpronevěřivší se občané českoslovenští, z nichţ někteří
zneuţili při tom i vysokých úřadů, mandátů nebo hodností, musí dojíti zaslouţeného trestu
bez průtahů, aby nacistické i fašistické zlo bylo vyvráceno z kořene. Proto ustanovuji
k návrhu vlády takto:
Zločiny proti státu
§1
Kdo se v době zvýšeného ohroţení republiky (§ 18) dopustil na území republiky nebo mimo
ně některého z těchto zločinů podle zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923 č. 50
Sb.: úkladů o republiky (§ 1), trestá se smrtí; kdo se dopustil přípravy úkladů (§ 2), ohroţení
bezpečnosti republiky (§ 3), prorady (§ 4, č. 1), zrady státního tajemství (§5, č. 1), vojenské
zrady (§ 6, č. 1,2 a 3) a násilí proti ústavním činitelům (§ 10, č. 1), trestá se těţkým ţalářem
od dvaceti let aţ na doţivotí a za okolností zvláště přitěţujících smrtí.
§2
Kdo v době zvýšeného ohroţení republiky (§18) byl členem organizací: Die Schutzstaffeln
der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (SS), nebo Freiwilige Schutzstaffeln
(FS), nebo Rodobrany, nebo Szabadcsapatoku, nebo jiných zde nejmenovaných organizací
podobné povahy, trestá se, nedopustil-li se činu přísněji trestného, za zločin těţkým ţalářem
od pěti do dvaceti let a za okolností zvláště přitěţujících těţkým ţalářem od dvaceti let na
doţivotí.
§3
(1) Kdo v době zvýšeného ohroţení republiky (§ 18) propagoval nebo podporoval fašistické
nebo nacistické hnutí, nebo kdo v oné době tiskem, rozhlasem, filmem nebo divadlem, nebo
na veřejném shromáţdění schvaloval nebo obhajoval nepřátelskou vládu na území republiky
135

nebo jednotlivé nezákonné činy okupačních velitelství a úřadů a orgánů jim podřízených,
trestá se, nedopustil-li se činu přísněji trestného, za zločin těţkým ţalářem od pěti do dvaceti
let, spáchal-li však takový zločin v úmyslu, aby rozvrátil mravní, národní nebo státní vědomí
československého lidu, zejména československé mládeţe, trestá se těţkým ţalářem od deseti
do dvaceti let a za okolností zvláště přitěţujících těţkým ţalářem od dvaceti let aţ na
doţivotí, nebo smrtí.
(2) Kdo v téţe době byl činovníkem nebo velitelem v organizacích Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) nebo Sudeten-deutsche Partei (SdP) nebo Vlajka, Hlinkova
nebo Svatoplukova Garda, nebo v jiných fašistických organizacích podobné povahy, trestá se,
nedopustil-li se činu přísněji trestného, za zločin těţkým ţalářem od pěti do dvaceti let.
§4
Československý občan, který v době zvýšeného ohroţení republiky (§ 18) v zahraničí
rozvracel hnutí, směřující k osvobození republiky Česko-slovenské v její předmnichovské
ústavě a jednotnosti, anebo jinak vědomě poškozoval zájmy republiky Československé,
zejména kdo ohroţoval bezpečnost občanů, pracujících pro osvobození republiky doma, trestá
se, nedopustil-li se zločinu přísněji trestného, těţkým ţalářem od pěti do dvaceti let.
Zločiny proti osobám
§5
(1) Kdo v době zvýšeného ohroţení republiky (§ 18) dopustil se ve sluţbách nebo v zájmu
Německa, nebo jeho spojenců, nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací, či členů
těchto zločinů:
a) podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z. zločinu veřejného násilí loupeţí
lidí (§ 90), veřejného násilí nakládání s člověkem jako otrokem (§ 95), vraţdy (§§ 134-137),
zabití (§§ 140 a 141) a těţkého poškození na těle (§ 156),
b) podle trestního zákona čl. V/1878 zločinu vraţdy (§ 278), úmyslného zabití (§ 279),
těţkého ublíţení na těle s následky smrtelnými (§§ 306 a 307) a loupeţe dětí (§ 317), trestá se
smrtí.
(2) Kdo v téţe době, za týchţ okolností a za týmţ účelem se dopustil těchto zločinů:
a) podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., zločinu veřejného násilí
neoprávněným omezování osobní svobody člověka (§ 93), veřejného násilí vydíráním (§ 98),
veřejného násilí nebezpečným vyhroţováním (§ 99) a těţkého poškození na těle (§§ 152 a
155),
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b) podle trestního zákona čl. V/1878 zločinu bezprávného omezování osobní svobody člověka
(§§ 323, 324 a 325), těţkého ublíţení na těle (§ 301) a vydírání (§§ 350 a 353), trestá se
těţkým ţalářem od deseti do dvaceti let.
§6
(1) Kdo v téţe době zvýšeného ohroţení republiky (§ 18) nařídil ve prospěch válečného úsilí
Německa nebo jeho spojenců nucenou nebo povinnou práci, a ten, kdo při vydání a výkonu
takového nařízení spolupůsobil, trestá se, nedopustil-li se zločinu přísněji trestného, za zločin
těţkým ţalářem od pěti do deseti let.
(2) Byl-li však takovým nařízením obyvatel republiky donucen pracovati v cizině, nebo za
okolností, nebo na místech jeho ţivotu nebo zdraví nebezpečných, trestá se viník bez ohledu
na účel práce těţkým ţalářem od deseti do dvaceti let.
§7
(1) Kdo sám nebo v součinnosti s jinými v době zvýšeného ohroţení republiky (§ 18) ve
sluţbách nebo v zájmu Německa nebo jeho spojenců, nebo republice nepřátelského hnutí,
jeho organizací či členů zavinil ztrátu svobody obyvatele republiky bez jiných následků, trestá
se za zločin těţkým ţalářem od pěti do dvaceti let. Způsobil-li viník takto ztrátu svobody
většího počtu obyvatel republiky, můţe soudu uloţiti trest těţkého ţaláře od dvaceti let aţ na
doţivotí, za okolností pak zvláště přitěţujících trest smrti.
(2) Kdo v téţe době, za týchţ okolností, za týmţ účelem a týmţ způsobem způsobil obyvateli
republiky těţké ublíţení na těle bez těţkých následků (odst. 3), trestá se za zločin těţkým
ţalářem od dvaceti let aţ na doţivotí. Byl-li však takto postiţen větší počet osob, můţe soud
uloţiti trest smrti.
(3) Kdo v téţe době a za týchţ okolnosti, za týmţ účelem a týmţ způsobem způsobil soudním
usnesením, rozsudkem, nařízením, nebo správním rozhodnutím jakéhokoli druhu, výkonem
rozsudku, nařízení nebo správního rozhodnutí, nebo jinak smrt obyvateli republiky, těţké
ublíţení na těle obyvateli republiky s následky označenými v § 156 trest. zák. č. 117/1852 ř. z.
a v §§ 306, 307 trest. zák. čl. V/1878, nebo jeho deportaci, trestá se za zločin smrtí.
Zločiny proti majetku
§8
(1) Kdo v době zvýšeného ohroţení republiky (§ 18) se dopustil ve sluţbách, nebo v zájmu
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Německa, nebo jeho spojenců, nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací či členů
těchto zločinů:
a) podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z. zločinu veřejného násilí
zlomyslným poškozením cizího majetků (§ 85) s následky podle § 86, odst. 2, ţhářství (§ 166)
za okolností a následky podle § 167 písm. a), loupeţe (§ 190) za okolností a s následky podle
§ 195,
b) podle trestního zákona čl. V/1878 zločinu ţhářství (§ 424), loupeţe (§§ 344 a 345), za
okolností a s následky podle § 349, odst. 1, bod 2 a odst. 2, trestá se smrtí.
(2) Kdo v téţe době a za týchţ okolností a za týmţ účelem se dopustil těchto zločinů:
a) podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř.z., zločinu veřejného násilí
násilným vpadnutím do cizího nemovitého statku (§ 83), veřejného násilí zlomyslným
poškozením cizího majetků s následky podle § 167, psím. b) aţ g), krádeţe (§§ 171 aţ 180),
zpronevěry (§§ 181 aţ 183), podílnictví na krádeţi nebo zpronevěře (§§ 185 a 186), loupeţe
(§ 190) za okolností a s následky podle §§ 191 aţ 194, podílnictví na loupeţi (§ 196),
podvodu (§§ 197 aţ 201, 203),
b) podle trestního zákona čl. V/1878 zločinu porušení domácnosti soukromými osobami (§§
330 a 331), přečinu poškození cizího majetku (§ 418 a 420), který se za okolností podle odst.
1 tohoto paragrafu kvalifikuje jako zločin ţhářství (§§ 422 a 423), krádeţe (333 aţ 341),
nakolik čin není trestný podle odst. 1, písm. b) tohoto paragrafu, podílnictví (§ 370), podvodu
(§ 379 věznění § 50 trestní novely) za okolností podle § 383 odst. 2 s výjimkou § 382, trestá
se těţkým ţalářem od deseti do dvaceti let a za okolností zvláště přitěţujících těţkým ţalářem
od dvaceti let aţ na doţivotí.
§9
Kdo sám nebo v součinnosti s jiným v době zvýšeného ohroţení republiky (§ 18)´ve sluţbách
nebo v zájmu Německa, nebo jeho spojenců nebo republice nepřátelského hnutí, jeho
organizaci či členů, způsobil soudním usnesením, rozsudkem, nařízením nebo správním
rozhodnutím jakéhokoli druhu, nebo výkonem rozsudku, nařízení nebo správního rozhodnutí,
ţe Československému státu nebo právnické či fyzické osobě bylo proti zákonu republiky
odňato jejich jmění zcela nebo zčásti, trestá se, nedopustil-li se zločinu přísněji trestného, za
zločin těţkým ţalářem od deseti do dvaceti let, a za okolností zvláště přitěţujících ţalářem od
deseti do dvaceti let, a za okolností zvláště přitěţujících ţalářem od dvaceti let aţ na doţivotí.
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§ 10
Kdo v době zvýšeného ohroţení republiky (§ 18) zneuţil tísně, způsobené národní, politickou
či rasovou persekucí, aby se obohatil na úkor státu, právnické či fyzické osoby, trestá se,
nedopustil-li se činu přísněji trestného, za zločin těţkým ţalářem od pěti do deseti let.
Udavačství
§ 11
Kdo v době zvýšeného ohroţení republiky ve sluţbách nebo v zájmu nepřítele, nebo
vyuţívaje situace přivoděné nepřátelskou okupací jiného pro nějakou skutečnou nebo
vymyšlenou činnost udal, trestá se za zločin těţkým ţalářem od pěti do deseti let. Zavinil-li
však udavač svým udáním ztrátu svobody československého občana, trestá se těţkým ţalářem
od deseti do dvaceti let. Mělo-li udání za přímý nebo nepřímý následek ztrátu svobody
většího počtu lidí nebo těţkou újmu na zdraví, trestá se doţivotním ţalářem, mělo-li za
následek něčí smrt, trestá se smrtí.
Všeobecná ustanovení
§ 12
Podle tohoto dekretu bude potrestán i cizinec, jenţ se dopustil zločinu, uvedeného v § 1, nebo
některého ze zločinu uvedených v §§ 4 aţ 9 v cizině, dopustil-li se jich na československém
státním občanu nebo na československém veřejném nebo soukromém majetku.
§ 13
(1) Jednání trestné podle tohoto dekretu není ospravedlněno tím, ţe je nařizovaly nebo
dovolovaly předpisy jiného práva neţ československého, nebo orgány, zřízené jinou státní
mocí neţ československou, aniţ jest omluveno tím, ţe pachatel takové neplatná předpisy za
ospravedlněné povaţoval.
(2) Také neospravedlňuje pachatele, ţe konal svoji sluţební povinnost, jednal-li s obzvláštní
horlivostí, překročuje tak ve značné míře normální rámec svých povinností, nebo byl-li činný
v úmyslu napomáhat válečnému úsilí Němců (jejich spojencům) poškodit či mařit válečné
úsilí Československa (jeho spojenců), nebo jednal-li z jiné zřejmě zavrţitelné pohnutky.
(3) Neodolatelné donucení rozkazem představeného nezprošťuje viny nikoho, kdo se
dobrovolně stal členem organizací, jejichţ členství ukládalo vykonat kaţdý, i zločinný rozkaz.
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§ 14
Odsoudí-li soud pro zločin v tomto dekretu uvedený a neupustí - li od potrestání (§ 16 odst. 2)
vysloví zároveň:
a) ţe odsouzený pozbývá na určitou dobu, nebo navţdy občanské cti (§ 15);
b) ţe odsouzený část trestu na svobodě nebo celý trest odpyká ve zvláštních nucených
pracovních oddílech, které se zřídí zvláštním zákonem;
c) ţe celé jeho jmění nebo část jeho jmění propadá ve prospěch státu.
§ 15
Pozbytí občanské cti [§ 14 písm. a)] znamená:
1. trvalou ztrátu vyznamenání, řádů a čestných odznaků, veřejných sluţeb, hodností a funkcí,
akademických hodností, jakoţ i ztrátu odpočivných a zaopatřovacích poţitků, platů z milost a
všelikých jiných platů z peněz veřejných;
2. u poddůstojníků degradaci a u důstojníků kasaci;
3. ztrátu způsobilosti k nabytí, výkonu a opětovnému nabytí práv, uvedených pod číslem 1 a 2
a práv ztracenými hodnostmi podmíněných;
4. ztrátu práva voliti a volen nebo povolán býti k veřejné funkci, nebo hlasovati ve věcech
veřejných;
5. ztrátu způsobilosti zastávati funkce ve sdruţeních (spolcích nebo jiných útvarech
podobných);
6. ztrátu způsobilosti býti vlastníkem, vydavatelem nebo jakkoli spolupůsobiti na vydávání,
redakci periodického tiskopisu, jakoţ i nakládati, vydávati a uveřejňovati tiskopisy
neperiodické;
7. ztrátu způsobilosti konati veřejné přednášky nebo projevy;
8. ztrátu způsobilosti k práci ve výchovných nebo uměleckých institucích nebo podnicích;
9. ztrátu způsobilosti býti zaměstnavatelem nebo spoluzaměstnavatelem;
10. ztrátu způsobilosti provozovati svobodné zaměstnaní;
11. ztrátu způsobilosti býti členem představenstva (správní rady) společností a společenstev;
12. ztrátu způsobilosti býti vedoucím úředníkem v podniku soukromém. Kdo přestoupí
zákazy v tomto paragrafu obsaţené, bude potrestán řádným soudem pro přestupek vězením od
jednoho týdne do tří měsíců.
§ 16
(1) Trest na svobodě nelze sníţit pod dolní hranici sazby a zaměniti jeho způsob za mírnější.
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(2) Soud můţe sníţiti trest i pod dolní hranici sazby a zaměniti jeho způsob za mírnější,
v případech pak zvláštního zřetele hodných v odsuzujícím výroku upustiti od potrestání, je-li
obecně známo, nebo lze-li bez průtahů prokázati, ţe obţalovaný jednal s úmyslem prospěti
českému nebo slovenskému národu nebo Československé republice či jejím spojencům nebo
jinému obecnému zájmu, nebo ţe se pozdější svou činností zaslouţil o osvobození republiky
z nepřátelské moci, nebo o nápravu, nebo o zmenšení zla nepřítelem způsobeného a ţe po
svém obrácení na cestě povinnosti uţ vytrval. Tohoto ustanovení však nelze pouţít,
převyšuje-li škoda pachatelem zaviněná neúměrně obecný prospěch jím sledovaný.
§ 17
Zločiny podle tohoto dekretu a výkon trestu se nepromlčují.
§ 18
Dobou zvýšeného ohroţení republiky rozumí se doba od 21. května 1938 do dne,
který bude určen vládním nařízením.
§ 19
Zločiny trestné podle tohoto dekretu buď téţ pokládány vţdy za zvlášť zavrţitelné ve smyslu
§ 1 odst. 1 zákona o státním vězení ze dne 16. července 1931, č. 123 Sb.
§ 20
Nadrţování zločinům, trestným podle tohoto dekretu trestá se podle platných trestních zákonů
s těmito změnami:
1. U zločinů proti státu trestá se nadrţování stejně jako tyto zločiny;
2. u týchţ zločinů, je i nadrţování ukrýváním osob blízkých (§ 39, č. 4 zák. č. 50/1923 Sb., na
ochranu republiky) trestné jako zločin a trestá se těţkým ţalářem od jednoho roku do deseti
let, ukládá-li však na zločin sám tento dekret trest smrti, těţkým ţalářem od pěti do dvaceti
let;
3. u ostatních zločinů trestá se nadrţování těţkým ţalářem
a) od deseti do dvaceti let, ukládá-li na zločin sám tento dekret trest smrti, nebo těţkého ţaláře
v trvání více neţ 20 let,
b) od jednoho roku do deseti let, ukládá-li na zločin sám tento dekret trest niţší.
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Mimořádné lidové soudy
§ 21
(1) Mimořádným lidovým soudům přísluší souditi všechny zločiny trestné podle tohoto
dekretu, odpovídají-li za ně trestně jako pachatelé, spolupachatelé, spoluviníci, účastníci nebo
nadrţovatelé, osoby uvedené v § 2 a § 3 odst. 2; odpovídají-li za ně trestně osoby jiné, soudí
je mimořádné lidové soudy tehdy, navrhne-li jejich stíhání před nimi veřejný ţalobce (§ 24).
(2) Místní příslušnost mimořádných lidových soudů se určuje předpisy trestních řádů,
platných na území republiky.
Sloţení a sídlo mimořádných soudů
§ 22
(1) Mimořádný lidový soud vykonává svou pravomoc v pětičlenných senátech, sloţených
z předsedy, jímţ musí býti soudce z povolání (občanský nebo vojenský soudce), a ze čtyř
soudců z lidu.
(2) Přednosty mimořádných lidových soudů, jejich náměstky a soudce z povolání
(odst. 1) jmenuje prezident republiky k návrhu vlády ze seznamu osob, pořízených za tím
účelem okresními národními výbory. Z jiných seznamů okresními národními výbory
pořízených jmenuje vláda soudce z lidu.
(3) Přednostovi mimořádného lidového soudu nebo jeho náměstku náleţí, aby z osob
jmenovaných v odst. 2, sestavil potřebný počet senátů s náhradníky.
(4) Mimořádné lidové soudy se zřídí v sídlech krajských soudů, kaţdý senát mimořádného
lidového soudu můţe však zasedati, ukáţe-li se toho potřeba, v kterémkoli místě soudního
obvodu. Vykonavatel hrdelních trestů s potřebným počtem pomocníků ustanoví místní
národní výbor v sídle krajského soudu.
(5) Vládním nařízením bude ustanoveno, jaký slib budou soudcové z lidu skládati a jaká
náhrada výloh a ušlého zisku jim přísluší.
§ 23
Při hlasování hlasují nejprve soudcové z lidu, a to starší před mladšími.
Veřejný ţalobce
§ 24
(1) Veřejné ţalobce mimořádných lidových soudů jmenuje vláda nebo z jejího pověření
ministr spravedlnosti pro určité období, pro určité případy, nebo pro celou dobu činnosti
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soudu z prokurátorů nebo z jiných osob, které dosáhly doktorátu práv nebo sloţily tři státní
zkoušky právnické, nejméně však státní zkoušky judicielní, pokud budou v seznamech,
pořízených za tím účelem okresními národními výbory.
(2) Veřejní ţalobci u mimořádných lidových soudů jsou podřízení ministru spravedlnosti.
Řízení před mimořádnými lidovými soudy
§ 25
(1) Pro řízení před mimořádnými soudy lidovými platí zásady řízení před soudy stannými, a
to v úpravě provedené v §§ 26 aţ 31 tohoto dekretu. Tam, kde dekret odkazuje na předpisy
řízení řádného, jsou míněny předpisy platného trestního řádu.
(2) Byl-li obţalovaný rozsudkem mimořádného lidového soudu osvobozen, nevylučuje se tím
jeho stíhání před příslušným soudem řádným, případně před soudem státním podle zákona č.
68/1935 Sb., nebo před krajským soudem příslušným podle zákona č. 130/1936 Sb. a vl. nař.
č. 238/ 1937 Sb. Tento soud posoudí věc znova řízením řádným, přičemţ platí hmotně právní
ustanovení tohoto dekretu (§§ 1 aţ 20), stejně jako kdyţ osoba provinilá hned předem byla
pohnána před soud řádný (§ 21). Návrh, aby se takto proti obţalovanému postupovalo, musí
však býti podán nejpozději do tří měsíců ode dne osvobozujícího rozsudku.
§ 26
(1) Řízení před mimořádným lidovým soudem zahajuje se k návrhu veřejného ţalobce (§ 24).
Těhotné ţeny nebuď téţ poháněny před mimořádný lidový soud, dokud tento jejich stav trvá.
(2) Celé řízení proti jednotlivému obţalovanému koná se, pokud moţno, bez přerušení, od
počátku aţ do konce před mimořádným lidovým soudem. Řízení proti jednotlivému
obţalovanému nesmí trvati déle neţ tři dny. Tato lhůta se počítá od okamţiku, kdy byl
obţalovaný před soud postaven.
(3) Nedospěje-li lidový soud v třídenní lhůtě k rozsudku, postoupí věc příslušnému soudu
řádnému (§ 23 odst. 2). V tomto případě rozhodne také, zda se má obţalovaný ponechati ve
vazbě.
(4) Jestliţe se obţalovaný nedostavil, anebo nemůţe dostaviti k soudu z jakýchkoli důvodů,
můţe veřejný ţalobce navrhnouti, aby se hlavní přelíčení konalo v nepřítomnosti
obţalovaného. V takovém případě musí soud zřídit obhájce z úřední moci.
§ 27
Řízení před mimořádným lidovým soudem je ústní a veřejné. Obţalovaný má právo zvoliti si
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sám obhájce nebo poţádati soud, aby mu zřídil obhájce, je-li nemajetný. Nepouţije-li
obţalovaný svého práva, zřídí mu soud obhájce z moci úřední. Jak obţalovaný, tak soud
mohou obhajobou pověřiti i osobu, nezapsanou v seznamu obhájců, která dosáhla doktorátu
práv nebo sloţila tři státní zkoušky právnické, nejméně však zkoušku judicielní.
§ 28
(1) Hlavní přelíčení před mimořádným lidovým soudem zahajuje se po vyvolání věci a
zjištění generálií výkladem veřejného ţalobce, které skutky jsou obţalovanému kladeny za
vinu. Výslech obţalovaného a provádění důkazů řídí se obecnými předpisy trestního řízení.
Protokoly o výsleších spoluviníků a svědků a dobrá zdání znalců mohou se čísti vţdy, kdyţ
předseda senátu povaţuje jejich čtení za účelné.
(2) Řízení se zpravidla omezí na čin nebo činy, pro které byl obviněný před mimořádný soud
lidový pohnán. Na činy, které nejsou trestné podle tohoto dekretu, nemá tudíţ býti brán zřetel.
Budou-li stíhány později v řízení před soudem řádným, případně státním, nebo před krajským
soudem, příslušným pro souzení vojenské zrady, budiţ při výměře trestu vzat zřetel na trest na
svobodě mimořádným lidovým soudem jiţ uloţený.
(3) Řízení před mimořádným lidovým soudem nesmí býti zdrţováno zjišťování nároku na
náhradu škody trestným činem způsobené.
(4) Zjištění spoluviníku nebudiţ sice opomenuto, avšak vynesení a výkon rozsudku se tím
nemá oddalovat.
(5) Po skončení průvodního řízení zhodnotí veřejný ţalobce jeho výsledky a podá svůj
konečný návrh. Na to udělí předseda slovo obţalovanému a jeho obhájci k přednesení
obhajoby. Odpovídá-li veřejný ţalobce na její vývody, mají obţalovaný a jeho obhájce právo
na poslední slovo.
§ 29
(1) Poté usnese se soud v neveřejné poradě na rozsudku, řídě se přitom příslušnými předpisy o
řízení řádném, pokud tento dekret neustanovuje jinak.
(2) Opírá-li se výrok o vině u zločinu, na který tento dekret ukládá trest smrti, toliko o tři
hlasy, anebo dospěl-li soud k názoru, ţe byly zjištěny takové okolnosti, ţe by trest smrti byl
nepřiměřeně přísný, můţe soud uloţiti trest těţkého ţaláře od dvaceti let aţ na doţivotí a za
předpokladů, označených v § 16 odst. 2, uţíti i tohoto ustanovení.
(3) Rozsudek budiţ ihned vyhlášen ve veřejném zasedání soudu.
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§ 30
O řízení před mimořádným lidovým soudem sepíše se zápis podle předpisů o řízení řádném.
Tento zápis podepíší všichni členové senátu a zapisovatel.
§ 31
(1) Proti rozsudku mimořádných lidových soudů není opravných prostředků.
Ţádost o milost kýmkoli podaná nemá odkladného účinku.
(2) Trest smrti vykoná se zpravidla do dvou hodin po vyhlášení rozsudku. Na výslovnou
prosbu odsouzeného můţe být lhůta prodlouţena o další hodinu. Konalo-li se řízení
v nepřítomnosti obţalovaného, provede se rozsudek smrti do 24 hodin po dopadení
odsouzeného.
(3) Mimořádný lidový soud můţe také rozhodnouti, ţe trest smrti se vykoná veřejně. Učiní
tak zejména, kdyţ surový způsob, jímţ byl zločin spáchán, nebo zvrhlá povaha pachatele,
počet jeho zločinů nebo jeho postavení mluví pro veřejný výkon rozsudku. V tomto případě
můţe soud, aby se zajistila veřejnost výkonu trestu, lhůtu dvou hodin prodlouţiti, ne však nad
24 hodin.
Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 32
(1) Ustanovení zákona ze dne 3. května 1934, č. 91 Sb., o ukládání trestu smrti a o
doţivotních trestech, pro zločiny ukládané podle tohoto zákona neplatí.
(2) Ustanovení zákona ze dne 11. března 1931, č. 48 Sb., o trestním soudnictví nad mládeţí,
zůstávají v platnosti.
§ 33
Účinnost tohoto dekretu se stanoví ode dne vyhlášení na dobu jednoho roku, leč by jej
příslušné zákonodárné instituce změnily nebo doplnily, anebo dobu jeho účinnosti zkrátily
nebo prodlouţily.
§ 34
Provedením tohoto dekretu se pověřují všichni členové vlády.
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Dekret presidenta republiky č. 17/ 1945 Sb.
Dekret presidenta ze dne 19. června 1945, o Národním soudu
K návrhu vlády ustanovuji:
§1
(1) V Praze se zřizuje Národní soud.
(2) Národní soud funguje jednak jako soud trestní, jednak jako soud čestný.
§2
Dopustili-li se činů trestných podle dekretu prezidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16
Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových
soudech (v dalším retribuční dekret), státní prezident, tzv. protektorátu, členové tzv.
protektorátních vlád, členové ústředního vedení Vlajky, členové Kuratoria pro výchovu
mládeţe, členové výboru a činovníci Národní odborové ústředny zaměstnanců a Svazu
zemědělství a lesnictví, novináři, kteří propagačně slouţili vládě vetřelců v denním tisku,
nebo vůbec osoby, které byly vedoucím postavením v ţivotě politickém, vysokým úřadem,
vysokou funkcí velitelskou nebo význačným místem v ţivotě hospodářském vázány být svým
spoluobčanům vlasteneckým vzorem, budou souzeni Národním soudem jakoţto soudem
trestním.
§3
Národní soud je vázán hmotněprávními předpisy retribučního dekretu.
§4
Osoby označené v § 2 budou souzeny národním soudem jako soudem čestným, i kdyţ se
nedopustily činů trestných, ale nechovaly-li se po 21. květnu 1938 jak se slušelo na věrné a
statečné občany československé.
§5
(1) Kdo bude uznán vinným podle předcházejícího paragrafu, bude výrokem Národního
soudu zbaven aktivního a pasivního volebního práva do veřejných zastupitelstev, dále práva
svolávat veřejná shromáţdění a zúčastniti se jich, organizovat se v politických spolcích a
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organizacích, vydávat politické časopisy nebo jiné politické publikace, je redigovat nebo do
nich psát.
(2) Přestoupení některého z těchto zákazů trestá se řádným soudem jako přestupek vězením
od tří do šesti měsíců.
§6
(1) Národní soud rozhoduje v sedmičlenných senátech, které sestavuje přednosta Národního
soudu.
(2) Přednosta Národního soudu, jeho dva náměstkové, jakoţ i předsedové senátů musí býti
soudcové z povolání. Jmenuje je prezident republiky k návrhu vlády. Přísedící senátů pro
Národní soud jmenuje vláda k návrhu ministra spravedlnosti ze seznamů pořízených
zemskými národními výbory. Přísedícími Národního soudu buďte osvědčení vlastenci,
zejména osoby, které se zaslouţily v zahraničním nebo domácím odboji, nebo které byly obětí
nepřátelské persekuce či zrady.
§7
(1) K návrhu ministra spravedlnosti určí vláda z řad osob práva znalých u Národního soudu
veřejného ţalobce (národního prokurátora), s potřebným počtem jeho náměstků.
(2) Národní prokurátor i jeho náměstkové jsou podřízeni ministru spravedlnosti.
(3) Národní prokurátor určuje, kdo z osob uvedených v § 2 nebo § 4 má býti souzen
Národním soudem, a pro jaké zločiny nebo činy. Tímto určením se ruší příslušnost
mimořádných lidových soudů i soudů řádných.
§8
(1) Pro řízení před Národním soudem platí obecná ustanovení trestního řádu, pokud tento
dekret neustanovuje jinak.
(2) Řízení proti viníkům ve smyslu tohoto dekretu budiţ zahájeno neprodleně a budiţ v něm
postupováno co moţno urychleně.
(3) Vyšetřování se nekoná. Vyhledávání buď omezeno na skutečnosti zásadní důleţitosti.
Provádí je národní prokurátor, který můţe poţádati soudy a bezpečností úřady o provedení
jednotlivých úkonů.
(4) Po skončení vyhledávání podá národní prokurátor obţalobu pro trestné činy, případně
písemné obvinění ve smyslu § 4. Námitky proti tomu se nepřipouštějí.
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(5) V obţalobě či obvinění musí býti označena také skutečnost, která je podkladem obţaloby
či obvinění.
§9
O vazbě obţalovaného v případě obţaloby ve smyslu § 2 rozhodne národní prokurátor, řídě se
přitom předpisy §§ 175 a 180 trestního řádu.
§ 10
(1) Obţalovaný má právo zvolit si obhájce nebo poţádati soud, aby mu zřídil obhájce, je-li
nemajetný. Nepouţije-li obţalovaný svého práva, zřídí mu soud obhájce z úřední moci.
(2) Obhájcem můţe býti toliko osoba, jeţ dosáhla doktorátu práv nebo alespoň sloţila tři
státní zkoušky právnické, nejméně však zkoušku judiciální.
§ 11
(1) Obţaloba, případě obvinění doručí se obţalovanému přímo s obsílkou k hlavnímu
přelíčení, jehoţ termín nebudiţ stanoven dříve neţ za osm dní od doručení obsílky.
(2) Jestliţe se obţalovaný nedostavil anebo nemůţe se dostaviti k soudu z jakýchkoli důvodů,
můţe národní prokurátor navrhnouti, aby se hlavní přelíčení konalo v nepřítomnosti
obţalovaného. V takovém případě musí soud zřídit obhájce z úřední moci.
§ 12
(1) Hlavní přelíčení před Národním soudem zahajuje se po vyvolání věci a zjištění generálií
čtením obţalovacího spisu, případně obvinění (§ 8). Výslech obţalovaného a provádění
důkazů řídí se předpisy obecného trestního řízení. Činnost soudů a stran buď omezena na
skutečnosti, pro něţ byl obţalovaný před Národní soud pohnán. Zjištění spoluviníků nebudiţ
sice opomenuto, avšak vynesení a výkon rozsudku se tím nemá oddalovat.
(2) Hlavní přelíčení před Národním soudem jest veřejné a ústní. Protokoly o výsleších
spoluviníků a svědků, jakoţ i dobré zdání znalců mohou se čísti vţdy, povaţuje-li to předseda
senátu za účelné.
(3) Po ukončení průvodního řízení zhodnotí národní prokurátor jeho výsledky a podá končený
návrh. Předseda nato udělí slovo obţalovanému a jeho obhájci. Odpoví-li národní prokurátor
na vývody obhajoby, má obţalovaný a jeho obhájce právo na poslední slovo.
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§ 13
(1) Poté se soud v neveřejné poradě usnese na rozsudku, řídí se přitom příslušnými předpisy
o obecném trestním řízení, pokud tento dekret neustanovuje jinak.
(2) Při hlasování hlasují nejprve přísedící, a to starší před mladšími.
(3) Neopírá-li se výrok o vině odsouzeného u zločinů, na něţ je uloţen trest smrti, alespoň
o pět hlasů, anebo dospěl-li soud k názoru, ţe pro zjištěné polehčující okolnosti by trest smrti
byl nepřiměřeně přísný, můţe soud uloţiti trest těţkého ţaláře od dvaceti let na doţivotí, a za
předpokladů uvedených v § 16 odst. 2 retribučního dekretu uţít ustanovení v něm
obsaţených.
(4) Nato budiţ rozsudek ihned vyhlášen ve veřejném zasedání soudu.
§ 14
O průběhu hlavního přelíčení se sepíše zápis podle předpisů o řádném řízení. Tento zápis
podepíší všichni členové soudu a zapisovatel.
§ 15
Proti rozsudku Národního soudu není opravných prostředků.
§ 16
(1) Ţádost o milost kýmkoli podaná nemá odkladného účinku.
(2) Trest smrti se vykoná zpravidla do dvou hodin po vyhlášení rozsudku. Na výslovnou
prosbu odsouzeného moţno lhůtu prodlouţit o další hodinu. Konalo-li se řízení
v nepřítomnosti obţalovaného, provede se rozsudek smrti do 24 hodin po dopadení
odsouzeného.,
(3) Národní soud můţe rozhodnout, aby se trest smrti vykonal veřejně. Učiní tak zejména,
kdyţ surový způsob, jímţ byl zločin spáchán, nebo zvrhlá povaha pachatele, počet jeho
zločinů, nebo jeho postavení veřejného výkonu rozsudku si ţádá. V tomto případě můţe soud,
aby se veřejnost výkonu trestu zajistila, lhůtu dvou hodin prodlouţiti, ne však na více neţ 24
hodiny.
§ 17
Ustanovení zákona o ukládání trestu smrti a doţivotních trestech č. 91/1934 Sb., neplatí při
odsouzení podle tohoto dekretu.
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§ 18
Účinnost tohoto dekretu se stanoví ode dne vyhlášení na dobu jednoho roku, leč by jej
příslušné zákonodárné instituce změnily či doplnily, anebo dobu jeho účinnosti zkrátily či
prodlouţily.
§ 19
Provedením tohoto dekretu se pověřují všichni členové vlády.
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Zákon č. 22/ 1946 Sb.
Zákon ze dne 24. ledna 1946, jímţ se schvalují, mění a doplňují předpisy o
potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných
lidových soudech
Prozatímní Národní shromáţdění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
Prozatímní Národní shromáţdění schvaluje a znovu usnáší jako zákon dekret prezidenta
republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich
pomahačů a o mimořádných lidových soudech se změnami a doplňky v tomto zákoně
uvedenými.
Článek II.
§ 26 odst. 2 a 3 budou zníti: „(2) Celé trestní řízení se koná zpravidla o počátku do konce před
mimořádným lidovým soudem ve způsobu hlavního přelíčení, pokud moţno bez přerušení a
musí býti skončeno do tří dnů od okamţiku, kdy byl obţalovaný před něj postaven. Nedospělli mimořádný lidový soud v této lhůtě k rozsudku, postoupí věc příslušnému soudu řádnému
(§ 25 odst. 2). I po uplynutí této lhůty budiţ však pokračováno v řízení před mimořádným
lidovým soudem, navrhne-li to veřejný ţalobce. (3) V přípravném vyhledávání nebo
v přípravném vyšetřování, které by předcházelo řízení před mimořádným lidovým soudem,
má veřejný ţalobce práva a povinnosti státního zástupce.“
§ 31 odst. 2 a 3 budou zníti: „(2) Trest smrti se vykoná do dvou hodin po vyhlášení rozsudku.
Na výslovnou ţádost odsouzeného můţe býti lhůta prodlouţena o další hodinu. Konalo-li se
řízení v nepřítomnosti obţalovaného, vykoná se trest smrti do 24 hodin po dopadení
odsouzeného. Výkon trestu smrti buď však na přiměřenou dobu odloţen, ţádá-li to veřejný
ţalobce z důleţitého veřejného zájmu. (3) Uzná-li mimořádný lidový soud na trest smrti proti
několika osobám, určí zároveň v rozsudku, v jakém pořadí mají být odsouzení popraveni.
Můţe také rozhodnouti, ţe trest smrti se vykoná veřejně. Učiní tak zejména, kdyţ surový
způsob, jímţ byl zločin spáchán, nebo zvrhlá povaha pachatele, počet jeho zločinů nebo jeho
postavení mluví pro veřejný výkon trestu. V tomto případě můţe soud, aby se zajistila
veřejnost výkonu trestu, lhůtu dvou hodin (odst. 2) prodlouţiti, ne však nad 24 hodiny.“
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Článek III.
Ministerstvu vnitra se ukládá, aby jako přílohu tohoto zákona uveřejnil úplné znění
citovaného dekretu v úpravě tohoto zákona.
Článek IV.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
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Ústavní zákon č. 57/ 1946 Sb. (vybrané paragrafy)
Ústavní zákon ze dne 28. března 1946, kterým se schvalují a prohlašují za zákon
dekrety presidenta republiky
Prozatímní Národní shromáţdění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním
zákoně:
Článek I.
(1) Prozatímní Národní shromáţdění schvaluje a prohlašuje za zákon ústavní dekrety a
dekrety presidenta republiky, vydané na základě § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze
dne 15. října 1940, č. 2, Úř. věst. čsl. (č. 20 1945 Sb.), o prozatímním výkonu moci
zákonodárné, a to včetně právě uvedeného ústavního dekretu, pokud se tak jiţ nestalo.
(2) Veškeré dekrety presidenta republiky jest povaţovati od jejich počátku za zákon; ústavní
dekrety budiţ povaţovány za zákon ústavní.
(3) Územní a časová platnost předpisů v předcházejících odstavcích uvedených zůstává beze
změny.
Článek II.
Tím se provádí a mění čl. 5, odst. 1 a 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna
1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku, ve znění zákona ze dne 19. prosince
1945, č. 12 Sb. z roku 1946, jímţ se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního
pořádku.
Článek III.
(1) Ústavní dekrety a dekrety presidenta republiky uvedené v čl. I, budou uveřejněny do 18
měsíců jako příloha Sbírky zákonů a nařízení republiky Československé, pokud nebyly v této
sbírce jiţ otištěny.
(2) Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové
vlády.
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Zákon č. 149/ 1946 Sb.
Zákon ze dne 8. července 1946 o prodlouţení účinností dekretů presidenta
republiky o mimořádném lidovém soudnictví
Národní shromáţdění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§1
Účinnost dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání
nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, ve znění
zákona ze dne 24. ledna 1946, č. 22 Sb., jímţ se schvalují, mění a doplňují předpisy o
potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových
soudech, a dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu,
se prodluţuje do 8. ledna 1947.
§2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 9. července 1946; provedou jej všichni členové vlády.
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Zákon č. 245/ 1946 Sb.
Zákon ze dne 18. prosince 1946, jímţ se mění a doplňují dekrety presidenta
republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodluţuje jejich účinnost
Ústavodárné Národní shromáţdění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
Dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických
zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, ve znění zákona ze
dne 24. ledna 1946, č. 22 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. Za § 22 se vkládá § 22 a) tohoto znění: „ § 22 a) (1) Přijmouti a zastávati úřad soudce z lidu
je občanskou povinností. Poruší-li soudce z lidu bez závaţných důvodů tuto povinnost
zejména tím, ţe se bez dostatečné omluvy nedostaví k hlavnímu přelíčení, aţ byl řádně
obeslán, nebo ţe se bez souhlasu předsedy senátu přede skončením hlavního přelíčení vzdálí,
uloţí mu předseda jako pořádkový trestu pokutu do 10.000 Kčs nebo vězení do osmi dnů a
podle okolností téţ náhradu útrat zmařeného hlavního přelíčení. Proti tomuto nálezu můţe
postiţený podat do osmi dnů námitky, o nichţ rozhodne s konečnou platností předseda
mimořádného lidového soudu. (2) Pokuta připadá státní pokladně.“
2. K § 29 odst. 1 se připojuje tato věta: „K usnesení, jímţ se sniţuje trest pod dolní hranici
sazby nebo zaměňuje jeho způsob za mírnější nebo jímţ se upouští od potrestání (§ 16 odst.
2) je však potřebí čtyř hlasů.
3. K § 29 odst. 2 se připojuje tato věta: „Ustanovení odstavce 1, věty druhé platí i zde.“
4. § 31 odst. 1, věta první bude zníti: „Proti rozsudkům mimořádných
lidových soudů není řádných opravných prostředků.“
5. § 31 odst. 3 bude zníti: „(3) Zmateční stíţnost k zachování zákona je přípustná.“
6. K § 31 se připojuje tento odstavec 4: „(4) O návrhu na obnovu trestního řízení rozhoduje
sborový soud první stolice, v jehoţ sídle je zřízen mimořádný lidový soud, který ve věci
rozhodl. Přitom se řídí ustanoveními trestního řádu o obnově trestního řízení. Nové hlavní
přelíčení se však za podmínek uvedených v § 21 koná před mimořádným lidovým soudem.“
7. K § 32 se připojuje tento odstavec 3: (3) Má-li se o činech trestných podle tohoto dekretu
konati řízení před řádným soudem a jde-li o čin, o němţ by jinak náleţelo souditi porotnímu
soudu, koná se celé řízení před sborovým soudem první stolice podle předpisů o řízení o
činech přikázaných tomuto soudu.“
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Článek II.
Dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu, se mění a
doplňuje takto:
1. § 12 odst. 1, věta první bude zníti: „Hlavní přelíčení před Národním soudem se zahajuje po
vyvolání věci a zjištění generálií čtením obţalovacího spisu nebo obvinění (§ 8 odst. 4) a buď
zpravidla skončeno do 14 dnů od zahájení.“
2. K § 13 odst. 1 se připojuje tato věta: „K usnesení, jímţ se sniţuje trest pod dolní hranici
sazby nebo zaměňuje jeho způsob za mírnější nebo jímţ se upouští od potrestání (§ 16 odst. 2
retribučního dekretu), je však potřebí pěti hlasů.“
3. K § 13 odst. 3 se připojuje tato věta: „Ustanovení odstavce 1, věty druhé platí i zde.“
4. § 15 bude zníti: „§ 15 (1) Proti rozsudku Národního soudu není řádných opravných
prostředků. (2) Zmateční stíţnost k zachování zákona je přípustná. O návrhu na obnovu
trestního řízení rozhoduje Národní soud.“
5. § 16 odst. 3 se zrušuje.
Článek III.
§1
Účinnost dekretu č. 16/1945 Sb., ve znění zákona č. 22/1946 Sb., a dekretu č. 17/1945 Sb.,
prodlouţená zákonem ze dne 8. července 1946, č. 149 Sb., o prodlouţení účinnosti dekretů
presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví, se prodluţuje dále do 4. května
1947.
§2
(1) V trestním řízení, které do skončení účinnosti dekretů uvedených v čl. III, § 1 bylo pro
činy trestné podle retribučního dekretu jiţ zahájeno u soudu (mimořádného lidového soudu,
Národního soudu), nebo ve kterém došlo pro tyto trestné činy trestní oznámení úřadu veřejné
ţaloby (veřejnému ţalobci mimořádného lidového soudu, národnímu prokurátorovi) a nebylo
právoplatným rozhodnutím ve věci samé skončeno, pokračuje řádný soud podle předpisů o
řízení před ním platných. Přitom uţije hmotně právních ustanovení retribučního dekretu.
(2) Pokud by však o těchto činech náleţelo souditi porotnímu soudu, koná se řízení před
sborovým soudem první stolice podle předpisů o řízení před tímto soudem. Návrhy a
obţaloby podané u mimořádného lidového soudu nebo u Národního soudu pozbývají platnosti
a veškeré úkony, které jiţ byly vykonávány těmito soudu, se pokládají za soudní úkony
vyhledávací.
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(3) O návrhu na obnovu trestního řízení rozhoduje sborový soud první stolice, v jehoţ sídle
byl zřízen mimořádný lidový soud nebo Národní soud, který ve věci rozhodl. Čl. IV Ministru
spravedlnosti se ukládá, aby upravil a ve Sbírce zákonů a nařízení uveřejnil v nepřetrţitém
sledu paragrafů plné znění dekretu č. 16/1945 Sb., ve znění zákona č. 22/1946 Sb., a plné
znění dekretu č. 17/1945 Sb., jak vyplývají ze změn provedených tímto zákonem.
Článek V.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 9. ledna 1947; provedou jej všichni členové vlády.
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Dekret presidenta republiky č. 138/ 1945 Sb.
Dekret presidenta republiky ze dne 27. října 1945, o trestání některých provinění
proti národní cti
K návrhu vlády ustanovuji:
§1
(1) Kdo v době zvýšeného ohroţení republiky (§ 18 dekretu presidenta republiky ze dne 19.
června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o
mimořádných lidových soudech) nepřístojným chováním, uráţejícím národní cítění českého
nebo slovenského lidu, vzbudil veřejné pohoršení, bude potrestán – nejde-li o čin soudně
trestný – okresním národním výborem vězením do jednoho roku nebo pokutou do 1,000.000
Kčs nebo veřejným pokáráním nebo dvěma nebo všemi těmito tresty.
(2) Byla-li uloţena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti zároveň vyměřen náhradní trest
vězení podle míry zaviněné do jednoho roku. Byl-li vedle pokuty uloţen i trest na svobodě,
nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení přesahovati jeden rok.
(3) Směrnice, které v této věci vydá ministr vnitra, jsou pro národní výbory závazné.
§2
Do trestu na svobodě se započítá doba, po kterou byl pachatel zajištěn (ústavní dekret
presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 137 Sb., o zajištění osob, které byly povaţovány
za státně nespolehlivé, v době revoluční).
§3
Činy trestné podle § 1 se promlčují v šesti měsících. Promlčecí lhůta počíná se dnem, kdy byl
čin spáchán; u činů spáchaných před účinností tohoto dekretu pak dnem počátku jeho
účinnosti.
§4
Tento dekret nabývá účinnost dnem vyhlášení a platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
provede jej ministr vnitra.
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Zákon č. 123/1946 Sb.
Zákon ze dne 16. května 1946, kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta
republiky ze dne 27. října 1945, č.138/1945 Sb., o trestání některých provinění
proti národní cti
Prozatímní Národní shromáţdění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
V § 3 dekretu č. 138/1945 Sb. se připojují na konci tyto věty:
"U činů, o nichţ okresní národní výbor nabude vědomosti ze spisů, jeţ jsou v den 26. května
1946

u

soudu (mimořádného lidového soudu), veřejného ţalobce,

správního

úřadu

(orgánu) a budou mu odstoupeny teprve po tomto dnu, počíná se promlčecí lhůta dnem,
kdy tyto spisy
dojdou příslušnému okresnímu národnímu výboru. Trestní řízení musí však býti zahájeno
před skončením účinnosti zákona ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických
zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, ve znění zákonů jej
doplňujících a pozměňujících."
Článek II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 26. května 1946 a platí jen v zemích České a
Moravskoslezské; provede jej ministr vnitra.
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Zákon č. 246/ 1946 Sb.
Zákon ze dne 19. prosince 1946, kterým se mění ustanovení dekretu presidenta
republiky o trestání některých provinění proti národní cti
Ústavodárné Národní shromáţdění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
Ustanovení § 3, poslední věty dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb.,
o trestání některých provinění proti národní cti, ve znění zákona ze dne 6. května 1946, č. 123
Sb., se mění a zní takto:
"Trestní řízení musí však býti zahájeno před skončením účinnosti dekretu presidenta
republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a
jejich pomahačů a o
mimořádných lidových soudech, ve znění zákonů jej doplňujících a pozměňujících."
Článek II.
Přijmouti a zastávati funkci člena komise okresního národního výboru, vykonávající trestní
pravomoc (trestní komise nalézací), je občanskou povinností. Poruší-li člen trestní komise
nalézací bez závaţných důvodů tuto povinnost, zejména tím, ţe se bez dostatečné omluvy
nedostaví k řízení, ač byl řádně obeslán, anebo se bez souhlasu předsedy komise před
skončením řízení vzdálí, uloţí mu předseda okresního národního výboru jako pořádkový
trest pokutu do 5.000 Kčs nebo vězení do pěti dnů a podle okolnosti téţ náhradu útrat
zmařeného řízení. Proti tomuto nálezu můţe se postiţený do 15 dnů odvolati k zemskému
národnímu výboru.
Článek III.
(1) V trestním řízení, zahájeném okresním národním výborem pro čin

trestný podle § 1

dekretu č. 138/1945 Sb. a v den 4. května 1947 v první stolici neskončeném, pokračuje k
návrhu veřejného ţalobce okresní soud, vykonávající soudní moc ve věcech trestních, podle
předpisů hlavy XXVI. trestního řádu a předpisů ustanovení této hlavy doplňujících. Při tom
uţije hmotně-právních ustanovení dekretu č. 138/1945 Sb. V trestním řízení, které v den 1.
dubna 1948 nebylo pravomocně skončeno, pokračuje příslušný okresní národní výbor. Tento
okresní národní výbor můţe učiniti opatření podle § 1, odst. 1 také v případech, kdy
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soudní trestní řízení prováděné podle věty první skončilo rozsudkem osvobozujícím
nebo bylo zastaveno.
(2) Řízení se povaţuje za zahájené doručením obsílky obviněnému; je-li jeho pobyt neznám,
moţno ji doručiti ediktem.
(3) Odsouzení pro tyto správní přestupky se nezapisuje do rejstříku trestů.
(4) Trest veřejného pokárání se vykonává tím, ţe pravoplatný rozsudek, kterým byl trest
uloţen, se veřejně vyvěsí v obci bydliště odsouzeného, po případě v obci, kde byl čin spáchán.
Článek IV.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Zákon platí jen v zemích České
a Moravskoslezské; provedou jej ministr vnitra a ministr spravedlnosti.
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Zákon č. 115/ 1946 Sb.
Zákon ze dne 8. května 1946, o právnosti jednání souvisejících s bojem o
znovunabytí svobody Čechů a Slováků
Prozatímní Národní shromáţdění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§1
Jednání, k němuţ došlo v době od 30. září 1938 do 28. října 1945 a jehoţ účelem bylo přispěti
k boji o znovunabytí svobody Čechů a Slováků nebo které směřovalo ke spravedlivé odplatě
za činy okupantů nebo jejich pomahačů, není bezprávné ani tehdy, bylo-li by jinak podle
platných předpisů trestné.
§2
(1) Byl-li někdo pro takový trestný čin jiţ odsouzen, budiţ postupováno podle předpisů o
obnově trestního řízení.
(2) Příslušný je soud, u něhoţ se konalo řízení v první stolici nebo není-li ho, soud, který by
byl nyní v první stolici příslušný, kdyby bezprávnost činu nebyla podle § 1 vyloučena.
(3) Sbíhá-li se s činem uvedeným v § 1 trestný čin, pro nějţ byl obţalovaný týmţ rozsudkem
odsouzen, vysloví soud za tento jiný trestný čin nový trest rozsudkem, přihlíţeje k výroku o
vině jiţ učiněnému.
§3
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři spravedlnosti a národní
obrany.
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Zákon č. 33/ 1948 Sb. (vybrané paragrafy)
Zákon ze dne 25. března 1948, jímţ se obnovuje účinnost retribučního dekretu a
nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení
Ústavodárné Národní shromáţdění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
§1
Účinnost dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání
nacistických zločinů, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, ve znění
pozdějších předpisů jej měnících a doplňujících (dále jen retribuční dekret), se obnovuje, při
čemţ se ustanovení hlavy II. Retribučního dekretu mění a doplňují takto:
a) Konati hlavní přelíčení o činech trestných podle retribučního dekretu a rozhodovati o
návrzích na obnovu řízení o takových činech přísluší výlučně mimořádnému lidovému soudu.
b) Mimořádný lidový soud soudí ve tříčlenných senátech, sloţených z předsedy, jímţ je
soudce z povolání, a ze dvou soudců u lidu; skončilo-li však předchozí řízení (čl. I., § 2)
rozsudkem, soudí mimořádný lidový soud v senátech pětičlenných, sloţených z předsedy,
jímţ je soudce z povolání, a ze čtyř soudců z lidu. K usnesením, pro něţ se podle § 29
retribučního dekretu, vyţaduje při pětičlenných senátech alespoň 4 hlasů, jest při tříčlenných
senátech třeba jednomyslnosti.
c) Přednosty mimořádných lidových soudů, jejich náměstky a soudce z povolání ustanovuje
ministr spravedlnosti ze soudců v činné sluţbě. Soudce z lidu jmenuje ministr spravedlnosti
ze seznamů sestavených okresními národními výbory.
d) Veřejné ţalobce mimořádných lidových soudů jmenuje ministr spravedlnosti ze státních
zástupců, ze soudců v činné sluţbě nebo z osob zapsaných v seznamu obhájců.
e) O delegaci platí obdobě ustanovení § 62 tr. řádu ; rozhodnutí zemského soudu o delegaci je
konečné.
§2
Řízení pro činy trestné podle retribučního dekretu, pravomocně skončené před nabytím
účinnosti tohoto zákona, lze na návrh veřejného ţalobce zahájit nebo v něm pokračovat i bez
podmínek a formálností obnovy.
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Článek II.
§1
Na Slovensku obnovuje sa účinnosť nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 15.mája
1945, č. 33 Sb. n. SNR vo znení predpisov ho meňacích a doplňujúcich, o potrestání
fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadeni ľudového súdnictva
(ďalej nariadenie o ľudovom súdnictve) s týmito zmenami a doplňami:
a) Konať hlavné pojednavanie o činoch trestných podľa nariadenia o ľudovom súdnictve a
rozhodovať o návrhoch na obnovu trestného konania přisluchá výlučne ľudovému súdu.
b) Ľudový súd súdi v trojčlenných senátoch, šloţených z predsedu, ktorý je sudca z povolania,
a zo dvoch súdcov z ľudu.
c) Ak skončilo predcházujúce rozhodnutie rozsudkom, súdia v enátoch pätčlenných,
sloţených z předsedy, ktorý je sudca z povolania, a zo čtyroch súdcov z ľudu.
d) Ľudové súdy sa zriaduju v sidlach krajskych súdov; ich prednostov, námestníkov a súdcov
z povolania ustanovuje na návrh povereníka spravodlivosti minister spravodlivosti zo súdcov
v činnej sluţbe. Súdcov z ľudu menuje povereník spravodlivosti zo soznamov, sostavených
okresnými národnými výbormi (správnými komisiami).
e) Verejných obţalobcov ľudových súdov mejuje minister spravodlivosti zo štátných
zástupcov, zo súdcov v činnej sluţbe alebo z osob zapísaných v sozname advokátov.
f) O trestnom konaní platia ustanovenia Trestného poriadku (zák. č. XXXIII/1896) s tou
odchýlkou, ţe s proti rozhodnutia ľudových súdov nepripúšťa riadny opravný prostriedok.
§2
Konanie pro činy trestné podľa nariadenia o ľudovom súdnictve, ktoro bolo před
nadobudnutím účinnosti tohoto zákona právoplatne ukoncené, moţno na návrh verejného
obţalobcu zaviesť alebo v ňom pkračovať aj bez podmienok a formálností obnovy.
§3
Trest smrti uloţený ľudovým súdom vykoná sa do dvoch hodín po vyhlášení rozsudku. Na
výslovnú ţiadosť odsůdeného moţe byť lehota predlţená o ďalšiu hodinu. Ak sa konalo
konanie v neprítomnosti obţalovaného, vykoná sa trest smrti do 24 hodín po doadnutí
odsúděného. Výkon trestu treba však na primeraný čas odloţiť, ak to ţiada verejný obţalobca
z doleţitého verejného záujmu.
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Článek III.
§1
Účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví se končí dnem 31. prosince
1948.
§2
(1) Zrušují se:
a) ustanovení čl. III, § 2 zákona ze dne 18. prosince 1946, č 245 Sb., jímţ se mění a doplňují
dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodluţuje se jejich
účinnost.
b) ustanovení §§ 1, 5, 6, odst. 1 a 3 nařízení Slovenské národní rady ze dne 19. prosince 1947,
č. 88 Zb. n. SNR, kterým se upravuje trestní řízení pro trestné činy podle nařízení č. 33/1945
ve znění vyhlášky č. 58/1946 Zb. n. SNR, o potrestání fašistických zločinců, okupantů, zrádců
a kolaborantů a to zřízení lidového soudnictví, neskončené za jeho platnosti.
(2) Ustanovení §§ 2, 3, 4, 6, odst. 2 a § 7 nařízení uvedeného v odstavci 1, písm. b) platí však
obdobně v řízení uvedeném v čl. II.
Článek IV.
Tento zákon nabývá účinností dnem vyhlášení, provedou jej ministři spravedlnosti, vnitra a
národní obrany.
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Výsledky činnosti mimořádných lidových soudů v Čechách
v letech 1945 – 1947
veřejným ţalobcům došlo celkem

132 549 případů

upuštěno od dalšího stíhání pro nedostatek důkazů v
40 534

případech

14 879

případech

31 793

případech

4 592

případů

2 435

případů

38 316

případů

38 316

případů

1 634

případů

334

případů

5 129

případech

9 132

osob

22 087

osob

22 087

osob

713

osob

741

osob

19 888

osob

745

případech

upuštěno od dalšího stíhání z důvodu odsun v
řízení bylo přerušeno pro neznámý pobyt pachatele v
postoupeno ke stíhání řádným soudům bylo
nevyřízených případů po skončení retribuce zůstalo
předáno mimořádným lidovým soudům bylo

předáno mimořádným lidovým soudům bylo
následně postoupeno k projednání řádným soudům
neprojednaných případů po skončení retribuce
zůstalo
řízení bylo přerušeno nebo zastaveno v
osvobozeno bylo
odsouzeno bylo

odsouzeno bylo
k trestu smrti bylo odsouzeno
k trestu doţivotního ţaláře bylo odsouzeno
k trestu dočasného ţaláře bylo odsouzeno
upuštěno od potrestání bylo v

DRTINA, Prokop. Na soudu národa. Tři projevy ministra Dr. Prokopa Drtiny o činnosti
mimořádných lidových soudů a Národního soudu. Praha: nakladatelství Ministerstva spravedlnosti,
1947, s. 11 – 12.
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Výsledky činnosti Národního soudu v letech 1945 – 1947
národní prokuratura podala

36

ţalob

83

osob

3

osoby

80

osob

5

osob

15

osob

18

osob

8

osob

4

osob

35

osob

celkem bylo obţalováno
Národním soudem jako soudem čestným byly souzeny
Národním soudem jako soudem trestním bylo celkem
souzeno
v nepřítomnosti bylo souzeno
osvobozeno bylo
k trestu smrti bylo odsouzeno (z toho 3 osoby dostaly milost)
k trestu doţivotního ţaláře bylo odsouzeno
upuštěno od potrestání bylo u
k trestu dočasného ţaláře bylo odsouzeno
DRTINA, Prokop. Na soudu národa. Tři projevy ministra Dr. Prokopa Drtiny o činnosti mimořádných
lidových soudů a Národního soudu. Praha: nakladatelství Ministerstva spravedlnosti, 1947, s. 25.
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Vybrané dokumenty týkající se činnosti Mimořádného lidového
soudu v Klatovech

Oznámení ministra spravedlnosti o jmenování prvních 4 veřejných ţalobců
klatovského mimořádného lidového soudu ze dne 20. 10. 1945. 518
518

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).
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Seznam první 32 soudců z lidu jmenovaných vládou dne 31. 7. 1945. 519

519

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).
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Seznam první 32 soudců z lidu jmenovaných vládou dne 31. 7. 1945. 520

520

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).

170

Sloţení prvních soudních senátů klatovského mimořádného lidového soudu. 521

521

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).

171

Sloţení prvních soudních senátů klatovského mimořádného lidového soudu. 522

522

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).

172

Zápis o sloţení slibu soudce z lidu. 523

523

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).

173

Sdělení ministerstva spravedlnosti ze dne 17. 9. 1945 upravující postup při
výkonu trestu smrti uloţeného mimořádným lidovým soudem. 524

524

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).

174

Oznámení ministra spravedlnosti o jmenování dvou soudců z povolání ze dne
17. 12. 1945. 525

525

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).

175

Oznámení ministra spravedlnosti o jmenování dalších soudců z povolání a
soudců z lidu ze dne 10. 9. 1946 a 18. 10. 1946. 526

526

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).

176

Oznámení ministra spravedlnosti o jmenování dalších soudců z povolání a
soudců z lidu ze dne 10. 9. 1946 a 18. 10. 1946. 527

527

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).

177

Informativní dopis přednosty soudu ze dne 3. 7. 1946 adresovaný všem
soudcům z lidu, jehoţ obsahem byla ţádost o včasné oznamování nepřítomnosti
při hlavním přelíčení. 528

528

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).

178

Úřední dopis přednosty klatovského soudu ţádající o další tlumočníky pro
potřeby tohoto soudu ze dne 9. 2. 1946. 529

529

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).

179

Hodnotící zpráva JUDr. Behenského o proběhlé retribuci ze dne 7. 5. 1947. 530

530

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).

180

Hodnotící zpráva JUDr. Behenského o proběhlé retribuci ze dne 7. 5. 1947. 531

531

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).

181

Závěrečná hodnotící zpráva přednosty klatovského soudu, JUDr. Švece ze
dne 13. 5. 1947 adresovaná ministerstvu spravedlnosti. 532

532

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).

182

Závěrečná hodnotící zpráva přednosty klatovského soudu, JUDr. Švece ze
dne 13. 5. 1947 adresovaná ministerstvu spravedlnosti. 533

533

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).

183

Závěrečná hodnotící zpráva přednosty klatovského soudu, JUDr. Švece ze
dne 13. 5. 1947 adresovaná ministerstvu spravedlnosti. 534

534

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).

184

Závěrečná hodnotící zpráva přednosty klatovského soudu, JUDr. Švece ze
dne 13. 5. 1947 adresovaná ministerstvu spravedlnosti. 535

535

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).
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Závěrečná hodnotící zpráva přednosty klatovského soudu, JUDr. Švece ze
dne 13. 5. 1947 adresovaná ministerstvu spravedlnosti. 536

536

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).

186

Personální opatření ministra spravedlnosti ze dne 3. 4. 1948. 537

537

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).
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Personální opatření ministra spravedlnosti ze dne 3. 4. 1948. 538

538

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).

188

Personální opatření ministra spravedlnosti ze dne 20. 7. 1948. 539

539

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).

189

Ţádost ministerstva spravedlnosti ze dne 5. 4. 1948 týkající se ustanovování
obhájců ex offo. 540

540

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).

190

Seznam obhájců ex offo pro klatovský mimořádný lidový soud. 541

541

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).

191

Sdělení ministerstva spravedlnosti ze dne 17. 7. 1948 vztahující se k výběru
„vhodných“ ex offo obhájců v řízení před obnovenými mimořádnými lidovými
soudy. 542

542

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).

192

Sdělení ministerstva spravedlnosti o opatření k urychlenému skončení
retribučního soudnictví ze dne 7. 7. 1948. 543

543

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).
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Sdělení ministerstva spravedlnosti o opatření k urychlenému skončení
retribučního soudnictví ze dne 7. 7. 1948. 544
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SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).
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Zpráva o činnosti obnoveného mimořádného lidového soudu v Klatovech ze
dne 1. 12. 1948.545

545

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 1(53).
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Fotografická a dokumentární příloha k jednotlivým případům
odsouzených k trestu smrti Mimořádným lidovým soudem v
Klatovech
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Johann Schrems

Obţaloba Johanna Schremse ze dne 21. 9. 1945. 546

546

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 5(1), LS 6/ 1945.
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Obţaloba Johanna Schremse ze dne 21. 9. 1945. 547
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SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 5(1), LS 6/ 1945.
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Obţaloba Johanna Schremse ze dne 21. 9. 1945. 548
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SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 5(1), LS 6/ 1945.
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Obţaloba Johanna Schremse ze dne 21. 9. 1945. 549

549
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Zápis o výkonu trestu smrti nad Johannem Schremsem ze dne 8. 10. 1945. 550
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SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 5(1), LS 6/ 1945.
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Zápis o výkonu trestu smrti nad Johannem Schremsem ze dne 8. 10. 1945. 551
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SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 5(1), LS 6/ 1945.
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Jiří Rorhbacher

Obţaloba Jiřího Rohrbachera.
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SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 8(4), LS 47/ 1945.
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Obţaloba Jiřího Rohrbachera. 553
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204

Obţaloba Jiřího Rohrbachera.
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Jiří Heintschel

Zpráva o pověsti Jiřího Heintschela. 555
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SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 14(10), LS 125/ 1946.
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Zpráva o pověsti Jiřího Heintschela. 556
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SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 14(10), LS 125/ 1946.
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Jiří Heintschel. 557
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František Wotava

Protokol o podání stíţnosti Josefa Votípky na Františka Wotavu ze dne
8. 3. 1946. 558

558

SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 25(21), LS 268/ 1946.
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Protokol o výslechu Františka Wotavy ze dne 26. 8. 1946. 559
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Protokol o výslechu Františka Wotavy ze dne 26. 8. 1946. 560
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Josef Spaniol

Protokol o výslechu svědka Karla Kreuzera ze dne 14. 6. 1946 (ve věci Josefa
Spaniola). 561
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Rozsudek soudu nad Josefem Spaniolem ze dne 25. 9. 1946.
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213

Rozsudek soudu nad Josefem Spaniolem ze dne 25. 9. 1946. 563
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Adolf Jarolím

Zpráva o zatčení Adolfa Jarolíma ze dne 19. 8. 1946. 564
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Zpráva o zatčení Adolfa Jarolíma ze dne 19. 8. 1946. 565
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Josef Pravda

Josef Pravda. 566
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Zpráva o výkonu trestu smrti nad Josefem Pravdou. 567
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Zpráva o výkonu trestu smrti nad Josefem Pravdou. 568
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František Schamberger

Protokol o výslechu svědka Františka Fořta ze dne 17. 6. 1946 (ve věci
Františka Schambergera). 569
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Jakub Neubauer

Protokol o výslechu svědka MUDr. Viléma Řepky (ve věci Jakuba
Neubauera). 570
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Zpráva o pověsti Jakuba Neubauera ze dne 25. 9. 1946. 571
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Zpráva o pověsti Jakuba Neubauera ze dne 25. 9. 1946. 572
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Ervín Janisch

Protokol o výslechu svědka Růţeny Hovorkové (ve věci Ervína Janische). 573
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SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 35(31), LS 368/ 1946.
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Zpráva o zatčení Ervína Janische ze dne 15. 10. 1946. 574
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SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 35(31), LS 368/ 1946.
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Zpráva o zatčení Ervína Janische ze dne 15. 10. 1946. 575
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SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 35(31), LS 368/ 1946.
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Zpráva o zatčení Ervína Janische ze dne 15. 10. 1946. 576
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SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 35(31), LS 368/ 1946.

227

Josef Kwapil

Josef Kwapil. 577
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SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 39(35), LS 26/ 1947.
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Nařízení výkonu trestu smrti nad Josefem Kwapilem ze dne 11. 2. 1947. 578
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Richard Lindner

Zpráva o zatčení Richarda Lindnera ze dne 11. 11. 1946. 579
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Zpráva o zatčení Richarda Lindnera ze dne 11. 11. 1946. 580
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Zpráva o zatčení Richarda Lindnera ze dne 11. 11. 1946. 581
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Zpráva o zatčení Richarda Lindnera ze dne 11. 11. 1946. 582
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Heinrich Winkelhofer

Protokol o výslechu svědka Františka Schambergera (ve věci Heinricha
Winkelhofera). 583
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234

Zápis o výkonu trestu smrti nad Heinrichem Winkelhoferem. 584
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SOA Plzeň, fond MLS Klatovy, karton 47(43), LS 100/ 1947.
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