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Úvod

Problematika retribučního soudnictví v českých zemích po druhé světové válce 
se již od poloviny 90. let 20. století těší značné a dlouhodobé badatelské pozornosti. 
Téma „zúčtování“ s provinilci z doby okupace, stejně jako využívání „národní očisty“ 
k  politickým účelům, patří k  důležitým fenoménům novodobých dějin. Rozsáhlost 
retribuční agendy zároveň skýtá prostor pro studium sociálních dějin let 1938–1948 
a v neposlední řadě umožňuje upřesnit poznatky k historii protinacistického odboje 
a biografické údaje o  řadě veřejně činných osobností, jež stanuly před retribučními 
tribunály, nebo před nimi vypovídaly v pozici svědků.

Tato kniha zkoumá průběh tzv. „velké“ retribuce v západní části českého Slezska, 
tedy v národnostně smíšené pohraniční oblasti. Zatímco většina tohoto regionu, zhruba 
odpovídající dnešním okresům Bruntál a  Jeseník, patřila k relativně typickým pohra-
ničním teritoriím s výraznou převahou německého obyvatelstva,1 území Opavska a Bí-
lovecka v letech 1938–1945 představovalo nejpočetnější českou enklávu v rámci Říšské 
župy Sudety.2 Přilehlé Hlučínsko bylo po podpisu Mnichovské dohody jakožto někdejší 
součást Pruska přičleněno přímo k tzv. Altreichu.3 Mimořádný lidový soud (MLS) v Opa-
vě coby svrchovaný retribuční orgán pro západní Slezsko tedy prováděl „národní očistu“ 
na územích, která v letech nesvobody prošla značně odlišným správním a sociálním vý-
vojem. Zejména v případě Hlučínska vyvstal v rámci retribuce značný problém s posu-
zováním a postihováním „viny“ tamních česky hovořících obyvatel, tzv. Moravců, na něž 
se během války vztahovala práva i závazky etnických Němců včetně branné povinnosti.4

Z  politického hlediska Opavsko tradičně patřilo k  baštám národních socialis-
tů, spjatých s  výraznými osobnostmi celostátní politiky Josefa Lukeše (1870–1956) 
a Josefa „Joži“ Davida (1884–1968). Tradicionalismus převážně katolického venkov-
ského obyvatelstva tehdejších okresů Opava a  Hlučín se projevil také preferencemi 

1 Pro základní nástin historie regionu viz např. Květoslav GROWKA, Jeseník, Praha 2008, Igor HOR-
NIŠER, Sousedství na hranici: Bruntálsko v letech 1938–1946, Bruntál 2015.

2 Srov. Jaromír PAVLÍČEK, Opavské Slezsko v boji proti nacistické okupaci 1938–1945, Opava 2003.
3 Srov. Vilém Plaček, Prajzáci aneb k osudům Hlučínska 1742–1960, Hlučín 2000.
4 Nina Pavelčíková, Postoje obyvatel Hlučínska v letech politických zvratů (1930–1945), Slezský sborník 

88, 1990, s. 280–295.
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Československé strany lidové. Lidovci spolu s národními socialisty po roce 1945 rych-
le zaplnili mezeru po zaniknuvší agrární straně. (Z řad někdejších agrárníků ostatně 
pocházeli i někteří členové protinacistické ilegální organizace Obrana Slezska, kteří 
po  válce působili jako soudci z  lidu při opavském MLS). V  parlamentních volbách 
v květnu 1946 v Opavě zvítězila Československá strana národně-socialistická s 32,6 % 
hlasů, následována Československou stranou lidovou s 27,1 %, komunisty s 22,8 % 
a  sociálními demokraty s  16,9 %. Vzestup KSČ zde tedy nebyl tak markantní jako 
v  jiných regionech, nepřekvapí proto, že strana hledala cesty k posílení svého vlivu 
a diskreditaci oponentů. Jedním z prostředků se měla stát právě otázka retribuce.

Územní působnost opavského MLS zahrnovala teritorium tehdejších politických 
okresů Bílovec (soudní okresy /s. o./ Bílovec, Klimkovice), Bruntál (s. o. Bruntál, 
Horní Benešov, Vrbno) Hlučín (s.o. Hlučín), Opava (s. o. Odry, Opava, Vítkov),  Krnov 
(s.o.  Jindřichov, Krnov, Město Albrechtice, Osoblaha), Frývaldov (s. o. Cukmantl 
/ Zlaté Hory/, Frývaldov /Jeseník/, Javorník, Vidnava). 

Samotný MLS ovšem nebyl jediným retribučním orgánem na sledovaném území. 
Při zkoumání retribuce se dnes vcelku běžně rozlišují tři roviny tohoto historického 
fenoménu. Přestože se už v době okupace v zahraničním i domácím odboji formova-
la představa spravedlivého, legislativně podloženého  potrestání válečných zločinců 
a kolaborantů, vyjádřená v článku X Košického vládního programu,5 bezprostředně 
po osvobození začala v českých zemích tzv. „divoká retribuce“, mající charakter živelné 
a chaotické odplaty. Vyznačovala se masovým zatýkáním, násilím a excesy a vyháně-
ním německého obyvatelstva. Současně s  těmito „mimoprávními akty násilí, ospra-
vedlněnými jako potrestání válečné kolaborace“ 6 probíhala i tzv. očista průmyslových 
podniků a úřadů, prováděná zaměstnanci a jejich orgány pod vedením Ústřední rady 
odborů a zaměřená z velké části proti střednímu a vyššímu managementu.7 Zároveň 
dekrety prezidenty republika definovaly základní kategorie tzv. státně nespolehlivého 
obyvatelstva, které byly zbaveny státního občanství i  majetku, na  nějž byla uvalena 
národní správa a následně byl konfiskován.8  

5 Pro plné znění viz http://www.totalita.cz/txt/txt_kvp.pdf [cit. 1. 3. 2021].
6 Benjamin FROMMER, Národní očista. Retribuce v poválečném Československu, Praha 2010, s. 61. 

Pojem „divoká retribuce“, je podle něj „adaptací francouzského pojmu „épuration sauvage“ a analogií 
českého pojmu „divoký odsun“ sudetských Němců“. Tamtéž, pozn. 103.

7 O problematice „očisty“ v průmyslových závodech podrobněji viz Jakub ŠLOUF, Očista průmyslo-
vých závodů od tzv. asociálních živlů v roce 1945. Politická machinace, exces retribuce, či inkubátor 
revoluční morálky? Opava 2016 (nepublikovaný rukopis).

8 Dekret č. 5/1945 Sb. z 19. května 1945, o neplatnosti některých majetkoprávních ujednání z doby ne-
svobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých 
organizací a ústavů, dekret č. 12/1945 Sb. ze 21. června 1945, o konfiskaci a urychleném rozdělení ze-
mědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, ústavní 
dekret č. 33/1945 Sb. ze 2. srpna 1945, o úpravě československého státního občanství osob národnosti 
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V další fázi retribuce dochází k  její institucionalizaci. Mimořádné lidové sou-
dy vznikly na základě dekretu presidenta republiky č. 16/1945 Sb. z 19. června 1945 
(tzv. velký retribuční dekret) a byly zakládány v sídlech krajských soudů (KS).9 Zároveň 
došlo ke zřízení Národního soudu (NS) v Praze. NS a MLS byly v podstatě stannými 
soudy, jež měly jednat ve  zrychleném řízení a  mohly vynášet tresty smrti. Proti 
jejich verdiktům zpočátku neexistovala možnost odvolání a rozsudky smrti měly být 
vykonávány již dvě hodiny po vynesení ortelu, přičemž podání žádosti o prezidentskou 
milost nemělo odkladný účinek. Původní roční lhůta pro činnost MLS byla později 
prodloužena do 4. května 1947.10 Další fáze retribučních procesů nastala po Únoru 
1948, kdy zákon č. 33/1948 Sb. umožnil znovuotevření již projednaných případů. Čin-
nost MLS se pak definitivně uzavřela až s koncem roku 1948.

Už v  počáteční fázi soudní retribuce se ukázalo, že MLS nepostačí ke  stíhání 
drobnějších provinění včetně řady případů, řešených již v  průběhu tzv. očisty prů-
myslových podniků.11 Představitelé odborů tak patřili k těm, kdo naléhali na vydání 
dalšího, tzv. „malého retribučního dekretu“ č. 138/1945 Sb. z 27. října 1945, stíhajícího 
některá provinění proti národní cti. Kompetentním orgánem k jejich posuzování se 
staly trestní nalézací komise (TNK) při okresních národních výborech (ONV), resp. 
okresních správních komisích (OSK). TNK na rozdíl od MLS měly stíhat pouze osoby 
české národnosti,  v  případě německých drobných provinilců byl upřednostňován 
jejich odsun. Vzhledem ke struktuře populace tak činnost  TNK v případě západního 
Slezska měla závažnější dopad pouze v okresech Opava, Hlučín a Bílovec.

Pro účely tohoto výzkumu vycházíme primárně z  agendy MLS. Doplňkově je 
užíván též dobový tisk. Pandemie viru Covid-19 v  letech 2020 a 2021 bohužel zne-
možnila dokončení zamýšlených rešerší v materiálech jednotlivých okresních soudů 
v obvodu MLS Opava a příslušných ONV a TNK.12 Značná část písemností tehdejšího 

německé a maďarské, dekret č. 108/1945 Sb. ze 25. října 1945, o konfiskaci nepřátelského majetku 
a  Fondech národní obnovy. Pro úplné znění dekretů viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-5; 
 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-12; https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-33; https://www.za-
konyprolidi.cz/cs/1945-108 [cit. 1. 3. 2021]. 

9 Pro plné znění dekretu viz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-16 [cit. 1. 3. 2021].
10 Do té doby MLS řešily 38 316 obžalob, přičemž padlo 713 rozsudků smrti, 713 osob bylo odsouzeno 

na doživotí, verdikt dočasného odnětí svobody si vyslechlo 19 888 obžalovaných a 9132 jedinců se 
dočkalo osvobozujícího rozsudku. Viz Stenoprotokol z 56. schůze Ústavodárného Národní shromáž-
dění republiky Československé, 10. června 1947. Rozprava o prohlášení ministra spravedlnosti dr Drti-
ny o činnosti a výsledcích retribučního soudnictví, učiněném v 55. schůzi dne 29. května 1947, online: 
http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/056schuz/s056002.htm, stav k 1. 3. 2021.

11 J. ŠLOUF, Očista, s. 40. Odbory také vypracovaly osnovu zákona č. 143/1945 Sb., která zpětně le-
galizovala retribuční tresty ukládané za lehčí provinění vyšetřujícími komisemi po podnikové linii, 
která nebyla zahrnuta v obou retribučních dekretech. 

12 Některé z těchto zdrojů byly částečně excerpovány dřívějším bádáním, viz Jan FRANEK, Trestní na-
lézací komise v okrese Krnov během let 1945–1948, Hradec Králové, 2015 (nepublikovaná bakalářská 
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policejního aparátu dosud zůstává badatelsky nepřístupná. Taktéž je třeba mít na pa-
měti, že samotné spisy MLS nezřídka obsahují řadu faktických nepřesností, ať již vznik-
lých nedorozuměním, důsledkem autocenzury či sebestylizace ze strany vyslýchaných 
osob, nebo vlivem chybného překladu z němčiny do češtiny apod. Předkládanou práci 
tak nelze vnímat jako vyčerpávající zpracování retribuční problematiky v západním 
Slezsku. Stále panuje potřeba dalších navazujících výzkumů.

Tato publikace si klade za cíl vytvořit základní typologii provinění stíhaných opav-
ským tribunálem a analyzovat přístup soudu k jednotlivým druhům deliktů. Jelikož řada 
osob byla souběžně souzena pro více trestných činů, nelze vystačit pouze s kategorizací 
obviněných „dle litery zákona“. Volíme proto kategorizaci dle postavení či náplně čin-
nosti daných osob v období „zvýšeného ohrožení republiky“, jehož počátek byl legis-
lativně stanoven k datu zahájení tzv. „částečné mobilizace“ 21. května 1938. V  tomto 
směru usilujeme o srovnání závěrů s výsledky analogických výzkumů pro obvody jiných 
retribučních tribunálů ve snaze o podchycení specifik západního Slezska a o jejich zařa-
zení do obecnějšího kontextu politického, národnostního, sociálního a bezpečnostního 
vývoje střední Evropy v přelomovém období 30. a 40. let 20. století. K bližšímu poznání 
dobové reality přispěje též provedení hlubších sond do vybraných retribučních případů.

Ačkoliv primárním předmětem výzkumu jsou případy řešené soudem, je třeba 
stručně zmínit i specifickou skladbu pracovníků a spolupracovníků tohoto tribunálu. 
Mezi exponenty opavského MLS shledáváme vysoké zastoupení autochtonních jedin-
ců z Opavska. Například krajský soudce Jakub Lesák v Opavě absolvoval gymnázium 
a profesně zde působil již před válkou, za okupace pak v Moravské Ostravě spolupra-
coval s ilegální skupinou soustředěnou kolem učitele Emila Hájka a policisty Františka 
Kociána.13 Obhájce Jaroslav Klimeš z Hlavnice by během válečných let napojen na od-
bojovou organizaci Obrana Slezska, kterou vedl jeho bratr Ladislav, popravený nacisty 
v dubnu 1943 ve Vratislavi.14 

Další členové Obrany Slezska po válce působili jako soudci z lidu, mezi nimi Leo 
Freiherr, který se spolu s  Lesákem angažoval ve  spolku usilujícím o  obnovu zniče-
ného Památníku odboje slezského lidu na Ostré hůrce a aktivně se podílel na agita-
ci za připojení Ratibořska a Hlubčicka k ČSR.15 Vojtěch Kocián, působící jako jeden 

práce); TÝŽ, Trestní nalézací komise Opava-venkov 1945–1948, Hradec Králové, 2017 (nepubliko-
vaná diplomová práce); Ondřej KOLÁŘ, K činnosti Okresního soudu Jeseník 1945–1948, Historica 
Olomucensia 59, 2019, s. 215–233. Dílčí údaje k průběhu „malé“ retribuce obsahují také materiály 
v Archivu bezpečnostních složek (ABS), Správa Státní bezpečnosti Ostrava, sign.   B-7-9-1.

13 O. KOLÁŘ, Zapomenutý kriminalista a  muzejník František Kocián, in: Blažena PRZYBYLOVÁ, 
(ed.):  Ostrava: příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 29. Ostrava 2015, s. 187–202.

14 Blíže k odbojové skupině Obrana Slezska viz J. PAVLÍČEK, Opavské Slezsko.
15 Slezské zemské muzeum, podsbírka Novodobé dějiny, fond Československý svaz protifašistických 

bojovníků  Opava, inv. č. SPB 8; Státní okresní archiv Opava, fond Společnost pro postavení a udr-
žování památníku na Ostré Hůrce Opava, kart. 1.
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z  advokátů ex offo, patřil k předákům lidové strany na Opavsku.16 Muže typu Lesáka, 
Klimeše a Freiherra lze zařadit k meziválečné generaci českých patriotických intelek-
tuálů usilujících o kulturní a ekonomické povznesení české společnosti ve Slezsku v in-
tencích prvorepublikových tradic, vycházejících Masarykova humanitně-demokratic-
kého programu.17 

Někdy tradovaná stereotypní představa o retribuci jako mocenském nástroji KSČ 
se tedy v případě Opavy ukazuje jako nedostatečná. Do jaké míry naznačená perso-
nální skladba advokátů a soudců ovlivnila fungování tribunálu, se pokusíme popsat 
a analyzovat na následujících stránkách.

Tato práce se opírá především o  dochované písemnosti samotného opavského 
soudu. K podrobnějšímu zmapování a zhodnocení retribuční praxe v západním Slez-
sku bude do  budoucna nutné zevrubněji excerpovat agendu správních a  justičních 
orgánů lokální i  centrální úrovně a především komparovat činnost opavského MLS 
s jeho protějšky v Ostravě, Novém Jičíně a Olomouci, přičemž zejména v případě olo-
mouckého soudu dosud chybí základní výzkum.

V knize používáme současné místní názvy. Osobní jména užíváme v  podobě, 
v  jaké se objevují v  pramenech. V  období první republiky i  v letech 1945–1948 se 
v úředních dokumentech často počešťovala německá křestní jména, naopak v letech 
okupace bylo běžné poněmčování českých jmen. V národnostně smíšeném regionu 
západního Slezska řada lidí v průběhu svého života běžně užívala obě varianty kře-
stního jména. Specifickým vývojem prošlo zejména Hlučínsko, kde ve druhé polovi-
ně 30. let panoval tlak úřadů na počešťování příjmení, naopak v letech 1938–1945 si 
někteří občané nechávali úředně změnit příjmení do německé podoby. V takovýchto 
případech uvádíme obě varianty příjmení s vysvětlivkou.

S ohledem na tematické překrývání jednotlivých kategorií souzených osob a na 
personální vazby mezi jednotlivými obžalovanými se k některým případům stručně 
vracíme ve vícero kapitolách.

16 O. KOLÁŘ, Karl Meissner, účastník henleinovského povstání a exponent nacistické zemědělské politiky 
na Opavsku. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 12, 2019, s. 113–124.

17 Srov. Pavel ŠOPÁK, (ed.): Leopold Peřich: Texty, Opava 2007. 
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Stav bádání a použité zdroje

Česká historiografie retribučního soudnictví byla až do počátku 90. let minulého 
století značně kusá, zejména v  důsledku zkreslování a  tabuizace této problematiky 
komunistickým režimem. Kromě dobových článků a  hodnocení vzniklých před 
únorem 1948 existovalo jen několik tendenčních domácích výkladů nebo exilových 
či samizdatových prací, opírajících se převážně o  vzpomínky.18 Cílený výzkum této 
problematiky, soustředěný vcelku pochopitelně na její nejdůležitější část, tedy soudní či 
„velkou“ retribuci, začal až po zpřístupnění archívního materiálu v první polovině 90. let. 

Jako první vznikly komentované edice dobových právních předpisů19 a  začal 
systematický výzkum retribučního soudnictví jednak ve  Slezsku a  na Ostravsku, 
jednak v západních Čechách. V prvém případě analyzoval Dušan Janák činnost MLS 
v Opavě, jehož působení pokrývalo bývalé sudetské okresy a Hlučínsko, a Mečislav 
Borák MLS v Moravské Ostravě. Výsledkem těchto výzkumů bylo vytvoření metodiky 
kvantitativního zpracování rozsáhlého spisového materiálu v  podobě počítačových 
databází, umožňujících  sledovat, srovnávat a  hodnotit údaje o  stíhaných osobách 
z různých hledisek.20 Metodologicky důležitou se stala především monografie M. Bo-
ráka, v níž zachytil retribuční soudnictví v Československu v mezinárodních souvis-
lostech a na příkladu ostravského MLS demonstroval model činnosti těchto soudů, 
vymezil základní kategorie trestných činů a  představil konkrétní příběhy lidí, kteří 
před soudy stanuli. Hlavní přínos práce lze spatřovat v základní kategorizaci stíhaných 
osob dle druhu provinění, která nevychází striktně z jejich skutkové podstaty dle litery 
zákona (ostatně vzhledem k častému souběhu více trestných činů to ani není mož-
né), ale především z obecnější podstaty prohřešku či z příslušnosti k určité politické 
či profesní kategorii.21 Tento model ostatně patří k  důležitým inspiračním zdrojům 
18 Blíže srov. Dušan JANÁK, Činnost mimořádného lidového soudu Opava v letech 1945–1948, Časopis 

Slezského zemského muzea, série B, 1994, roč. 43, č. 3, s. 245–283. 
19 Karel KAPLAN, Dva retribuční procesy. Komentované dokumenty (1946 až 1947), Praha 1992; Karel 

JECH – Karel KAPLAN, Dekrety prezidenta republiky 1940–1945. Dokumenty. Část 1–2, Brno 1995; 
Právní aspekty odsunu sudetských Němců. Sborník, Praha 1996 aj.

20 D. JANÁK, Činnost;  Mečislav BORÁK, Činnost Mimořádného lidového soudu Moravská Ostrava 
v letech 1945–1948, Časopis Slezského zemského muzea, série B, roč. 44, 1995, č. 1, s. 64–90.

21 Mečislav BORÁK, Spravedlnost podle dekretu: retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud 
v Ostravě (1945–1948), Šenov u Ostravy 1998. 
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předkládaného textu. Borákova syntéza je ostatně mimořádně důležitá i  z faktické-
ho hlediska, jelikož obvod ostravského MLS těsně sousedil se zkoumaným regionem 
a před ostravským tribunálem se ocitli někteří rodáci a obyvatelé západního Slezska.22

Přibližně ve stejné době Václav Jiřík začal zkoumat působení MLS v Chebu. Je-
likož se také jedná o oblast zabraného pohraničí, nabízí se v tomto směru sledování 
analogií se západním Slezskem. Jiřík však oproti opavským badatelům Borákovi a Ja-
nákovi zvolil jiný, dalo by se říci selektivnější přístup. Vychází z rozdělení obžalova-
ných do čtyř základních, dále diverzifikovaných kategorií, tedy na účastníky henlei-
novského povstání ze září 1938, příslušníky represivního aparátu, členy „retribučně 
závadných“ organizací a  představitele inteligence (včetně úřednictva a  podnikatelů) 
a akcentuje zejména závažné a čtenářsky atraktivní případy.23 

Zatímco výzkumy mimořádných lidových soudů začaly v pohraničních, národnost-
ně smíšených oblastech územích s převahou či významným podílem německého nebo 
polského obyvatelstva, okupovaných z velké části už v roce 1938, jejichž válečné ději-
ny stály poněkud stranou badatelského zájmu koncentrujícího se především na území 
někdejšího protektorátu, pražští historici Robert Kvaček a Dušan Tomášek se ve stejné 
době zaměřili na činnost Národního soudu v Praze a na procesy s čelnými představiteli 
protektorátní správy.24 Konečně je třeba připomenout počátky systematického výzkumu 
„divoké retribuce“ v českých zemích v pracích Tomáše Staňka o perzekuci tzv. státně ne-
spolehlivého obyvatelstva v létě 1945 o vývoji vězeňských systémů v letech 1945–1948.25     

Na přelomu tisíciletí pak začala druhá etapa zkoumání retribuce, do níž se za-
pojila řada mladších a  začínajících historiků. Ústředním tématem nadále zůstáva-
la především „velká“ retribuce. V první dekádě nového století tak vzniklo množství 
studií o činnosti mimořádných lidových soudů působících především v pohraničí.26 

22 Do této kategorie patřili zejména obyvatelé Opavska a Hlučínska, kteří v době okupace dojížděli 
za prací na Ostravsko a dopustili se zde retribučních deliktů. Kuriozitou je, že před ostravským MLS 
stanul i rodák z Kateřinek u Opavy a ostravský kriminalista František Kocián, osobní přítel předsedy 
MLS Opava Lesáka. O. KOLÁŘ, Zapomenutý kriminalista.

23 Václav Jiřík, Retribuční realita a Chebsko, in: Velké dějiny a malý národ, Praha 1995, 204–221; TÝŽ, Ne-
daleko od Norimberku. Z dějin Mimořádného lidového soudu v Chebu v letech 1946 až 1948, Cheb 2000.

24 Např. Dušan TOMÁŠEK – Robert KVAČEK, Causa Emil Hácha, Praha 1995; TITÍŽ, Obžalována je 
vláda, Praha 1999 aj.

25 Tomáš STANÉK, Perzekuce 1945. Perzekuce tzv. státně nespolehlivého obyvatelstva v českých zemích 
(mimo tábory a věznice) v květnu –srpnu 1945, Praha 1996; TÝŽ, Tábory v českých zemích 1945–
1948, Opava 1996.

26 Srov. Zuzana DUBOVÁ, Mimořádný lidový soud Chrudim, in: Sborník prací východočeských ar-
chivů 12, Zámrsk 2008, s. 259–269; TÁŽ, Mimořádný lidový soud Hradec Králové, in: Sborník prací 
východočeských archivů 14, Zámrsk 2010, s. 209–220; Petr JUSTIN, Mimořádný lidový soud v Pís-
ku 1945–1948, in:  Jihočeský sborník historický 71,  České Budějovice, 2002, s.  98–122; Kateřina 
 KOČOVÁ, Druhá retribuce: Činnost mimořádných lidových soudů v roce 1948, Soudobé dějiny 12, 
2005, s. 586–625; Kateřina LOZOVIUKOVÁ, Příspěvek ke zhodnocení činnosti mimořádných lido-
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Zevrubnějšího zpracování v samostatných monografiích se pak dočkaly retribuční tri-
bunály na Královehradecku,27 ale zejména v severních Čechách, kde jim systematickou 
pozornost věnovali historici z univerzit v Ústí nad Labem a Liberci.28 Právě tyto práce 
se nabízejí pro komparaci s činností opavského MLS díky obdobnému charakteru so-
ciální a národnostní skladby předmětných pohraničních regionů.

Zatímco V. Jiřík pokračoval v  nastoupené cestě selektivního výběru čtenářsky 
atraktivních případů knihou o osudech dvaceti mužů a žen, které MLS v Klatovech 
odsoudil k trestu smrti za kolaboraci s nacisty,29 opavští historici v tomto období roz-
šířili výzkum retribuce třemi hlavními směry. První z nich se zaměřil na antisemitis-
mus a obecněji na národnostní problematiku v činnosti mimořádných lidových soudů 
v  českých zemích. Výsledkem společného projektu s  pražským Centrem pro doku-
mentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, které tehdy 
bylo součástí Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR,30 byly i první sondy k této 
problematice v  rámci „malé retribuce“,31 které se v  nezávisle na  těchto výzkumech 
v obecné rovině věnovala i studie Jana Machaly.32     

vých soudů v prvním retribučním období (1945–1947), in: PAX BELLO POTIOR. Sborník věnovaný 
doc. PhDr. Rudolfu Andělovi, CSc., Liberec 2004, s. 299–322; TÁŽ, Mimořádný lidový soud v České 
Lípě, in: Fontes Nissae. Prameny Nisy: regionální historický sborník 8, Liberec 2007, s. 125–149; 
TÁŽ, Tresty smrti udělené u  Mimořádného soudu v  Liberci v  letech 1945–1948, in:  Fontes Nissae. 
Prameny Nisy: regionální historický sborník  9, Liberec 2008, s. 73–108.

27 Lucie JARKOVSKÁ, Odplata či spravedlnost: Mimořádné lidové soudy 1945–1948 na Královéhradec-
ku, Praha 2008.

28 Kateřina KOČOVÁ – Zdeněk RADVANOVSKÝ – Jitka SUCHÁ, Mimořádný lidový soud v Liberci 
a Litoměřicích v letech 1945–1948, Ústí nad Labem 2001;  Ivana RAPAVÁ, Mimořádný lidový soud 
v Mostě v letech 1945–1948, Ústí nad Labem 2010.

29 V. JIŘÍK, Klatovské oprátky, Plzeň 2004.
30 Grant GA AV ČR č. A 906/3902/1999 „Židovská problematika a antisemitismus ve světle materiálů 

retribučních soudů“, nositel Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, spolunositel Slezské zemské muzeum 
Opava, doba řešení 1999–2002. Prvními výstupy byl příspěvky M. BORÁKA Antisemitismus a židov-
ská otázka ve světle materiálů retribučních soudů, in: Fenomén holocaust. The holocaust phenome-
non: sborník mezinárodní vědecké konference: Praha – Terezín, 6. – 8. října 1999, Praha – Terezín 
1999, s. 103–107; Anti-Semitism and the Jewish Question in the Czech Lands in the Light of Documents 
of the Retribution Courts, in: The Holocaust Phenomenon, Prague – Terezín 1999, s. 108–113.  

31 Např. Marie CRHOVÁ, Židovská problematika a  antisemitismus ve  spisech podle tzv. malého 
dekretu v  oblasti Krajského soudu Olomouc 1945–1948, in: Retribuce v  ČSR a  národní podoby 
antisemitismu, s. 121–126; Andrea LNĚNIČKOVÁ, Činnost retribučních komisí v Ostravě v letech 
1945–1948, tamtéž, s.  137–142; TÁŽ, Postavení a  povaha přečinů s  židovskou tematikou u  trestní 
nalézací komise v Ostravě v letech 1946–1947, in: Poválečná justice a národní podoby antisemitismu, 
s. 127–135; Zdeněk BAUER, Antisemitsky laděné útoky namířené proti svědkům Jehovovým a mimo-
řádný lidový soud s Karl Eichlerems, tamtéž, s. 204–222.

32 Jan MACHALA, Retribuce podle „malého dekretu“ (1946–1948), in: Archivní ročenka 2002, Kromě-
říž 2002, s. 76–91.
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 Další relevantní prací M. Boráka a D. Janáka pak bylo zmapování a komparace 
postihu Němců třemi retribučními soudy ve Slezsku a na Ostravsku.33 Solitérní posta-
vení v této době měly studie M. Boráka o kolaboraci kněží na Těšínsku nebo protekto-
rátních novinářů, předjímající se značným časovým předstihem další etapu zkoumání 
„malé“ i „velké“ retribuce.34 Dalšími důležitými tématy se staly osudy retribučních věz-
ňů v kontextu vývoje československého vězeňství v poválečném desetiletí,35 stejně jako 
právní aspekty retribuce. Retribučními normami a výkonem trestu retribučních vězňů 
se zabýval i D. Janák;36 Aleš Kýr pak přinesl přehled norem a předpisů upravujících 
výkon trestu v různých vězeňských zařízeních v letech 1945–1955.37 

O komplexní pohled na problematiku poválečné „národní očisty“ v českých ze-
mích  se jako první pokusil Benjamin Frommer. Ten ve své metodicky cenné práci 
popisuje genezi retribuční myšlenky a cestu k přijetí prezidentských dekretů, soustředí 
se také na „divokou retribuci“ v závěru války a prvních týdnech míru. Velký prostor 
věnuje fenoménu udavačství, jako jeden z mála si samostatně všímá také postavení 
žen v retribučních procesech, další přínos práce tkví také v analýze činnosti pražského 
Národního soudu. Frommerův pohled je však místy poněkud limitován jistým cen-
tralismem blíže nereflektujícím regionální specifika, jež jsou v  pohraničních oblas-
tech, a zejména v případě opavského MLS, zvláště výrazná.38 Podobně široký záběr, 
zasahující do  všech a  souvislostí sfér retribuce ve  spojení s  odsunem, má i  sborník  
Okupace, kolaborace, retribuce z roku 2011.39 

Nicméně v následující, zatím poslední etapě, převládají ve výzkumech retribuce 
opět dílčí témata, což nepochybně souvisí i s postupnou generační obměnou badatelů. 

33 M. BORÁK – D. JANÁK, Die tschechoslowakische Retributionsgerichtsbarkeit und die deutsche 
 Problematik 1945–1948. Die außerordentlichen Volksgerichte in Moravská Ostrava, Opava und Nový 
Jičín, in: Sozialgeschichtliche Kommunismusforschung. Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und 
DDR 1948–1968. Hrsg. Brenner, Ch. – Heumos, P. Műnchen 2005, S. 365–422.

34 M. BORÁK, Kolaborace kněží z Těšínska s okupanty v letech 1938–1945 v materiálech poválečných 
soudů, in: Jiří MALÍŘ – Pavel MAREK (edd.), Andros probabilis. Sborník prací přátel a spolupra-
covníků Prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. k jeho 70. narozeninám, Brno – Olomouc 2005, s. 227–239; 
TÝŽ, Protektorátní novináři před retribučními soudy v letech 1945–1948 (na příkladu Mimořádného 
lidového soudu v Ostravě), in: Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta, Praha 
2006, s. 507–527;

35 T. STANĚK, Retribuční vězni v českých zemích: 1945–1955, Opava 2002.  
36 D. JANÁK, Kapitoly o československém vězeňství 1945–1955. Historické souvislosti, právní základy 

a politické aspekty, Opava 2002, s. 37, 48–49, 79–85. 
37 Aleš KÝR, Způsoby zacházení s vězni v ČSR v letech 1945–1955. Přehled základních předpisů, Opava 

2002.
38 B. FROMMER, National Cleansing: Retribution against Nazi Collaborators in Postwar Czechoslo-

vakia, Cambridge University Press 2005; TÝŽ, Národní očista. 
39 K problematice retribuce např. M. BORÁK, Fenomén německé volkslisty, in: Ivo PEJČOCH – Jiří 

PLACHÝ (edd.), Okupace, kolaborace, retribuce, Praha 2010, s. 111–119. 
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Pokud jde o  „velkou“ retribuci, jen sporadicky byly v poslední dekádě publikovány 
drobnější studie k retribučnímu soudnictví v celostátním i regionálním měřítku včet-
ně Slezska a  Ostravska,40 z  nejnovější produkce je třeba zmínit především výzkum 
týkající se „národní očisty“ na  Hlučínsku.41 Zároveň však lze zaznamenat rapidní 
růst badatelského zájmu mladší generace historiků o  osudy jednotlivců i  sociálně 
profesních či národnostních skupin, jenž byl zúročen i  v  řadě kvalifikačních prací. 
Na Univerzitě Palackého v Olomouci a Masarykově univerzitě v Brně proběhla řada 
studentských výzkumů soustřeďujících se na retribuční delikty žurnalistů.42 Pro náš 
výzkum je teritoriálně relevantní především diplomová práce Ivany Stařičné o dvojici 
soudně stíhaných žurnalistů z Ostravska.43 Další sledovanou skupinou souzených při-
rozeně představují exponenti nacistického represivního a  zpravodajského aparátu.44 
Svébytným pohledem na retribuční postih představitelů národnostní menšiny je práce 
Tomáše Nohela o Charvátech před znojemským MLS,45 metodicky zajímavá je i  re-
flexe činnosti MLS v Hradci Králové v dobovém tisku.46 O konfrontaci retribučních 
40 M. BORÁK – D. JANÁK, Československé retribuční soudnictví v  letech 1945–1948 a  postih 

německého obyvatelstva u mimořádných lidových soudů Moravská Ostrava, Nový Jičín a Opava, 
in: Právněhistorické studie, sv. 42. Praha 2012, s. 239–268; Lucie VERBÍKOVÁ, Mimořádný lidový 
soud Uherské Hradiště, in: Slovácko: společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí 54, 
Uherské Hradiště 2012, s. 267–283; J.  MACHALA: Retribuce a parlamentní volby 1946, in: Paměť 
a dějiny 02/2013, s. 39–51.   

41 Hana DOSTÁLOVÁ – Ondřej KOLÁŘ, Obyvatelé Hlučínska před Mimořádným lidovým soudem 
v Opavě 1945–1948, Historica Olomucensia 52, 2017, s. 163–188. 

42 Šárka NOVOTNÁ, Moravský večerník za  druhé heydrichiády a  osobnost šéfredaktora Františka 
Komůrky, Olomouc 2011 (nepublikovaná bakalářská práce); Tomáš TRKAN, Novinář Karel Kůst-
ka před Mimořádným lidovým soudem v  Uherském Hradišti, Brno 2017 (nepublikovaná bakalář-
ská práce); Pavla SVÍTKOVÁ, Sociální a profesní východiska vybraných novinářů postavených před 
Národní soud, Brno 2013 (nepublikovaná diplomová práce); Kristýna MALETOVÁ, Šéfredaktor 
protektorátní Přítomnosti E. Vajtauer před Národním soudem, Brno, 2016 (nepublikovaná diplo-
mová práce); Vojtěch STRÁNSKÝ, Protektorátní novinář Jan Vrba před Národním soudem, Brno, 
2010 (nepublikovaná diplomová práce).

43 Ivana STAŘIČNÁ, Případy novinářů Jiřího Kavuloka a Josefa Skoumala souzených mimořádným li-
dovým soudem v Ostravě. Brno 2015 (nepublikovaná diplomová práce).

44 Vendula HOFMANOVÁ, SS-Hauptsturmführer a kriminální rada Heinrich Gottschling  (1909–1947).
Vedoucí gestapa v Olomouci (1940–1942), Kladně (1943–1944) a Táboře (1944–1945), Olomouc 
2016 (nepublikovaná bakalářská práce); Květa MERUNKOVÁ, Životní osudy členů blokové slu-
žebny nacistické bezpečnostní služby Sicherheits dienst v Hranicích na Moravě, Olomouc 2017 (ne-
publikovaná bakalářská práce). Z dříve publikovaných prací např. Marek Połoncarz, K procesům se 
zaměstnanci policejní věznice gestapa Malá pevnost v Terezíně před Mimořádným lidovým soudem 
v Litoměřicích,  in: Terezínské listy: sborník Památníku Terezín 36, Terezín 2008, s. 179–197.

45 Tomáš NOHEL, Moravští Charváti u Mimořádného lidového soudu ve Znojmě, Brno 2017 (nepubli-
kovaná diplomová práce).

46 Jaroslav NEČAS, Mimořádný lidový soud v Hradci Králové 1945–1948 a jeho ohlas v dobovém tisku, 
Masarykova univerzita, Brno 2011 (nepublikovaná bakalářská práce).
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norem s praxí na severní Moravě z hlediska teorie práva se pokusil Michal Schneider,47 
přehledné shrnutí retribuční praxe ilustrované konkrétními případy z činnosti kutno-
horského tribunálu zpracoval též Petr Jelínek.48 

K výrazným rysům posledních let patří také rostoucí počet prací věnovaných 
„malé“ retribuci, jejichž přehled přináší monografie Pavla Kmocha o jejím průběhu 
v okrese Benešov.49 I když nelze zapomínat, že TNK soudily převážně méně závažné 
případy, představuje jejich agenda důležitý pramen k poznání okupační každodennos-
ti i cenný doklad „účtování“ v poválečných letech.  Ve vztahu k Ostravsku je třeba zmí-
nit zejména práce Andrey Chrobákové Lněničkové.50 Území, na němž působil MLS 
v Opavě, se pak dotýkají absolventské práce Radka Hulvy o „malé“ retribuci v okrese 
Opava-venkov a Jana Franka v okresech Krnov a Opava, částečně i práce Jana Lukáče 
o okrese Zábřeh.51

Přelomovým počinem ve výzkumu „divoké retribuce“ pak byla edice dokumen-
tů o vysídlení Němců z pohraničí v letech 1945–1951, připravená pod vedením To-
máše Staňka a Adriana von Arburg.52 Hodnotné informace se vztahem k opavskému 
retribučnímu soudu najdeme také ve  studiích věnovaných odboji a  okupační 
každodennosti na Zábřežsku a Šumpersku, tedy v oblasti působnosti opavské služebny 
gestapa. Právě zde se totiž v  letech 1944 a 1945 odehrála řada významných a často 
tragických incidentů, jejichž aktéři po válce stanuli před MLS v Opavě a Olomouci.53 

47 Michal SCHNEIDER, Retribuční zákonodárství s přihlédnutím k praxi na severní Moravě, Olomouc 
2009 (nepublikovaná diplomová práce).

48 Petr JELÍNEK, Praxe mimořádného lidového soudnictví v komparativním pohledu, Brno 2016 (ne-
publikovaná diplomová práce).

49 Pavel KMOCH, Provinění proti národní cti: „malá retribuce“ v českých zemích a Trestní nalézací ko-
mise v Benešově u Prahy, Praha 2015. 

50 Andrea CHROBÁKOVÁ LNĚNIČKOVÁ, „Malý“ retribuční dekret a německy hovořící obyvatelstvo 
v  Ostravě v  letech 1945–1948, in: Adrian von ARBURG – Tomáš DVOŘÁK – David KOVAŘÍK 
(edd.), Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945, Brno 2010, s. 465–470; TÁŽ, 
„Malý“ retribuční dekret v Ostravě 1945–1948, Brno 2010/2011 (nepublikovaná disertační práce).

51 Radek HULVA, Provinění proti národní cti podle tzv. malého dekretu v okrese Opava-venkov v letech 
1945 – 1948, Opava 2002 (nepublikovaná bakalářská práce); J. FRANEK, Trestní nalézací komise 
v okrese Krnov; TÝŽ, Trestní nalézací komise Opava-venkov; Jan LUKÁČ, Trestní nalézací komise 
v Zábřehu 1945–1948, Hradec Králové 2014 (nepublikovaná diplomová práce).

52 A. von ARBURG – T. STANĚK (edd.): Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951. 
Dokumenty z českých archivů. Díl I., Středoluky 2010; Dík II., Středoluky 2011.

53 Josef BARTOŠ, Účast sovětských válečných zajatců v odboji na severní Moravě, in: Severní Morava: 
Vlastivědný sborník. Svazek 15, Šumperk 1967; Vladimír ČERNÝ, Protipartyzánské operace na Mo-
ravě v letech 1944–1945, Brno 2006 (nepublikovaná disertační práce); O. KOLÁŘ, K personálnímu 
složení a  činnosti Gestapa v  Opavě, Časopis Slezského zemského muzea: série B – vědy historické, 
roč. 63, 2014, č. 3, s. 241–250; Jan STEJSKAL, Konflikty v soužití Čechů a Němců v Zábřehu v letech 
1944 až 1946, Olomouc 2013 (nepublikovaná diplomová práce).
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Svůj informační potenciál přirozeně mají i studie věnované obecněji historii regionu 
západního Slezska a severní Moravy v období okupace.54

Pozornost přirozeně zasluhují také výzkumy věnované událostem ve slezském po-
hraničí v září 1938. Útoky paramilitárních organizací Freiwilliger Schutzdienst (FS) 
i Sudetendeutsches Freikorps (SFK) na představitele státní moci byly dosud zachyceny 
především ve starší regionální literatuře.55 Z novějších prací vedle přehledových publi-
kací56 zasluhuje pozornost zejména materiálová studie Jany Hradilové a drobnější stati 
autora této monografie.57 

Mimo výše uvedené sekundární literatury předkládaná kniha samozřejmě vychá-
zí zejména z archivních pramenů. Vedle agendy samotného MLS jde především o spisy 
nižších soudních instancí v jeho obvodu. Výzkum v uvedeném směru naráží na torzo-
vitost archivního materiálu, agenda okresního soudu z předmětného období je ucele-
něji dochována pouze v případě Jeseníku.58 Dosavadní rešerše však dokazují nemalý 
informační přínos těchto materiálů. Důležitou součást soudní agendy tvoří tzv. sčítací 
trestní listy, které se dochovaly u většiny odsouzených. Ty vedle biografických údajů 
a shrnutí rozsudku někdy obsahují taktéž stručné (a mnohdy patrně zjednodušující) 
shrnutí důvodu spáchání trestného činu. Sem patřila zejména „národní neuvědomě-
lost“ či „nacistické smýšlení“, ale též „existenční důvody“. Nerovnoměrná dochovanost 
osobních údajů obviněných bohužel neumožňuje provést detailní komparaci či statis-
tické vyhodnocení.

Důležitým zdrojem údajů o souzených osobách, doplňujícím poznatky získané bě-
hem soudních řízení, je agenda okupační správy (především fondy landrátu a vládního 

54 Viz např. O. Kolář, Specifika života českého obyvatelstva na Opavsku v době nacistické okupace, in Ja-
romír TAUCHEN (ed.): Období nesvobody, Brno 2014, s. 165–176; Jaromír Pavlíček, Opavské  Slez-
sko. Dále jde zejména o monografická zpracování dějin obcí sledovaného regionu, jež zde pro jejich 
početnost neuvádíme.

55 Např. Ota HOLUB, Stůj! Finanční stráž! Praha 1987; Rudolf MALOHLAVA – Otakar KÁŇA – 
 Vladimír MARIÁNEK, Stručný přehled vývoje Hlučínska, Ostrava 1960, s. 56; Otakar KÁŇA, Mni-
chov na Ostravsku. K událostem roku 1938 ve Slezsku a na Hlučínsku, Ostrava 1963, s. 126, 130 a 134; 
Miloň DOHNAL – Zdeněk FILIP – František SPURNÝ, Pátá kolona na severní Moravě, Ostrava 
1969. s. 160–177. 

56 Jindřich MAREK, Smrt v celním pásmu: historické reportáže o ostraze čs. hranic v letech 1918–1948, 
Cheb 2000; Jiří PADEVĚT, Krvavý podzim 1938, Praha 2020; Muži na hranici. Příběhy z roku 1938, 
Praha 2019.

57 Jana HRADILOVÁ, „Domů do Říše!“ Rok 1938 na Jesenicku ve světle literatury a pramenů SOkA Je-
seník, in: III. svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. Historický seminář na téma 
Osudové osmičky v dějinách Jesenicka 20. století. Sborník referátů  , 2008, s.  19–41; O. KOLÁŘ, 
 Aktéři henleinovského povstání ve  Vidnavě a  Velké Kraši před Mimořádným lidovým soudem 
v Opavě 1945–1948, in: Jesenicko: vlastivědný sborník 19, 2018, s. 25–31;  TÝŽ, Poválečné vyšetřo-
vání tzv. liptaňské tragédie, Historica: Revue pro historii a příbuzné vědy 9, 2018, č. 1, s. 56–73.

58 Srov. O. KOLÁŘ, K činnosti Okresního soudu Jeseník.
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prezidenta v Opavě) a nacistické stranické hierarchie (okresní vedení NSDAP Opava 
a Krnov). V tomto směru se lze částečně opřít také o biografickou příručku „Kdo byl 
kdo v Říšské župě Sudety“.59 Zejména odkazy na další relevantní prameny, a to i v za-
hraničí, představují rozšíření badatelských možností. Dále se pochopitelně lze opřít 
o fondy orgánů okupační správy, zejména úřadů vládního prezidenta v Opavě a lan-
drátů.60 Pro podchycení retribučního stíhání účastníků henleinovského povstání exi-
stují solidně dochované dokumenty z provenience ozbrojených složek a orgánů státní 
správy z roku 1938, s nimiž lze poválečné výpovědi aktérů komparovat.61

Stranou badatelského zájmu dosud zůstával regionální denní tisk, proto byla 
v  rámci našeho výzkumu provedena excerpce čtyř hlavních dobových periodik do-
stupných v knihovním fondu Slezského zemského muzea,62 při níž bylo zjištěno celkem 
169 článků týkajících se retribuční problematiky. Typově je lze rozdělit na obecné in-
formace o retribuční legislativě, informace o konkrétních procesech a výzvy potenci-
álním svědkům, aby se přihlásili soudu. 

Doplňkový zdroj, který nabízí pohled „z druhé strany“ pak představuje také ně-
mecký vysídlenecký tisk, které zejména v období 50. – 70. let 20. století přinášel řadu 
drobnějších jubilejních či memoárových textů, které se dotýkaly retribučních kauz 
a jejich aktérů. Pro účel této práce byl prostudován především list Troppauer Heimat-
-Chronik, vydávaný od roku 1949 v Bamberku.

Bohužel zamýšlené rozšíření rešerší na další novinové a časopisecké tituly bylo 
znesnadněno vlivem epidemiologického vývoje let 2020 a 2021, takže tisk používáme 
pouze jako doplňkový zdroj.

59 Stanislav BIMAN a kol., Kdo byl kdo v Říšské župě Sudety. Biografická příručka A-Z, multimediální 
CD, Litoměřice 2008.

60 Srov. Zdeněk KRAVAR, Opava v  rámci Říšské župy Sudety, in. František ŠVÁBENICKÝ (ed.), 
Troppau 1945. Opava v roce nula, Opava 2017, s. 6–27.

61 Srov. O. KOLÁŘ, Státně-bezpečnostní opatření nevojenských složek v  československo-německém 
pohraničí 1935–1938: pokus o  analýzu, in: O. KOLÁŘ (ed.), Státní hranice a  pohraniční regiony 
ve střední Evropě 1918–1989, Opava 202 (V tisku).

62 Byly excerpovány listy Nová svoboda z let 1946–1948, Československá demokracie z let 1945–1948 
a Rudé právo z let 1946–1947 a Slezské slovo z let 1946–1947.
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Stíhání účastníků henleinovského povstání

Účastníci povstání ze  září 1938 patřili k  nejpřísněji stíhaným retribučním 
provinilcům – především z toho důvodu, že jako občané tehdejší ČSR bojovali proti 
vlastnímu státu se zbraní v ruce. Zatímco nižší úředníci a funkcionáři okupační éry 
se mohli hájit tím, že pouze plnili rozkazy a jednali v intencích tehdejších předpisů, 
platných na  zabraném území, bojůvkáři z  doby tzv. mnichovské krize nesporně 
ozbrojeným vystoupením proti republice porušili tehdejší platné zákony. Poptávka 
po vyšetření a exemplárním potrestání viníků vycházela jak z veřejného mínění, tak 
z politických souvislostí – prokázané zločiny z roku 1938 měly sloužit jako doklad 
pro mezinárodní veřejnost, že soužití Čechů a Němců v jednom státě není možné a že 
odsun představuje jediné schůdné řešení.63 

Mimo to na rozdíl od říšských Němců, z nichž většina před příchodem fronty 
uprchla, jejich slezští a severomoravští „soukmenovci“ z velké části setrvali v regionu, 
takže je bezpečnostní orgány po válce mohly zajistit. Navíc bojové akce povstalců, 
spojené s „osvobozením Sudet“ popisovala řada kronik, pamětních spisů a novino-
vých článků z doby okupace, takže vyšetřovatelé měli možnost srovnat svědecké vý-
povědi s dalšími zdroji.

Většina dokumentovaných případů se váže k datu 22. září 1938, kdy oddíly Sude-
toněmeckého Freikorpsu spolu s dalšími ozbrojenými formacemi začaly organizova-
ně obsazovat pohraniční výběžky.64 V případě Slezska se jednalo konkrétně o Javor-
nicko, Osoblažsko a také o Sudicko-třebomský výběžek na Hlučínsku.

Dosavadní bádání popsalo především kauzy, které si vyžádaly oběti na živo-
tech z  řad československých ozbrojených sil či místních civilistů - antinacistů.65 
V  souvislosti s  těmito kauzami se proto omezme na  několik hlavních faktů, jež 
dokreslují retribuční praxi. Případy mimo jiné jasně dokládají přetíženost justičního 
i policejního aparátu. Několik obviněných v záležitosti přepadení četnické stanice 
v Liptani (proces Bruno Peschke a spol.) bylo ještě před přelíčením nedopatřením 
zařazeno do odsunu, nebo se jim podařilo uprchnout z vyšetřovací vazby. Rozsudek 
smrti si nakonec vyslechli tři z účastníků přepadu, především na základě prohlášení 

63 Srov. V. JIŘÍK, Nedaleko od Norimberku, s. 413–416.
64 Werner RÖHR, September 1938: die Sudetendeutsche Partei und ihr Freikorps, Berlin 2008.
65 O. KOLÁŘ, Aktéři; TÝŽ, Poválečné vyšetřování.
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předválečného četníka, podle něhož dotyční patřili k vůdčím postavám SdP v ob-
ci.66 

V případě krveprolití ve Vidnavě a Velké Kraši MLS poslal na smrt  Ferdinanda 
Otteho, jenž se provinil tím, že eskortoval internovaného německého „komunis-
tu“, kterého následně, bez prokazatelného přičinění Otteho, zastřelil jiný povstalec.67 
Daný příklad sugeruje snahu tribunálu někoho symbolicky přísně potrestat. Rozsu-
dek vyznívá překvapivě především ve srovnání s osvobozením učitele Rudolfa  Königa 
z  Velké Kraše. Ačkoliv v  jiných procesech s  tamními bojůvkáři někteří ze  svědků 
potvrzovali, že König 22. září 1938 z okna školy střílel na projíždějící vlak, evakuující 
československé státní zaměstnance a  civilisty z  Vidnavy, vyšetřovatelé a  pracovníci 
soudu tuto skutečnost patrně v množství agendy přehlédli a dotyčné svědky v procesu 
s  Königem vůbec nepředvolali.68 Königovi dost možná pomohla i  skutečnost, že se 
jeho případ před soudem projednával pouhý týden po popravě tří bývalých povstalců 
z Liptaně, která do značné míry uspokojila společenskou poptávku po drakonických 
trestech.

Z dalších, méně známých případů, se zde můžeme zaměřit pouze na některé. Po-
měrně málo se poválečným vyšetřováním zjistilo o přípravách povstání, zejména o pa-
šování zbraní z Německa. Podíl na této činnosti se obviněným obtížně dokazoval, byť 
v některých případech pomohly výpovědi předválečných policistů a četníků. Díky nim 
víme, že jeden z pašeráckých kanálů vedl přes pohraniční obec Pelhřimovy na Osob-
lažsku.69 Tudy se do republiky pravděpodobně dostaly i zbraně, použité při masakru 
v Liptani 22. září 1938. Z výslechů členů povstaleckého oddílu Viktora Zipse vysvítá, 
že tito v týdnech před propuknutím revolty přebírali zásilky zbraní v Opavici.70 Další 
pašerácký kanál vedl přes nedaleké Linhartovy. Na Jesenicku se k podloudné přepravě 
zbraní používala i pravidelná autobusová linka mezi Javorníkem a tehdy německým 
Pačkovem.71 Obecně tedy prameny poskytují rámcový přehled o poměrně intenzivní 
podloudné přepravě zbraní v relativně rovinatém terénu Krnovska a Osoblažska podél 
řeky Opavy a v tomto ohledu významně doplňují výsledky staršího bádání, často zalo-
ženého primárně na retrospektivních pozdějších svědectvích.72

Poměrně povrchně byly dosud zdokumentovány akce povstalců ve  Městě 
 Albrechticích a blízkém okolí. Ačkoliv daná lokalita byla naštěstí ušetřena krveprolití, 
zasluhuje pozornost z několika důvodů. Předně šlo o sídlo okresního soudu a státní 
66 Zemský archiv v Opavě (ZAO), Mimořádný lidový soud (MLS) Opava, sign. Ls1560/46.
67 Srov. O. KOLÁŘ, Aktéři. 
68 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 1707/46.
69 O. KOLÁŘ, Poválečné vyšetřování.
70 ZAO, MLS Opava, sign. Ls230/45.
71 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1698/46.
72 Srov. O. HOLUB, Stůj! Finanční stráž!; Petr PROCHÁZKA, Příběhy z pohraničí, Jeseník 2007.
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policejní expozitury, tedy důležité správní centrum. Strategický význam města 
posilovala také jeho poloha na  silnici mezi Krnovem a  Osoblahou a  na železniční 
trati, spojující Jesenicko a  Osoblažsko (tedy těžiště povstaleckých aktivit) s  Krno-
vem a Opavou jako centry československé ozbrojené i civilní správy v době povstá-
ní. Ovládnutí Města Albrechtic 22. září 1938 spolu s obsazením Zlatých Hor73 téhož 
dne tedy znamenalo faktické odříznutí osoblažského výběžku od vnitrozemí. Ve svých 
důsledcích tak dění ve  Městě Albrechticích ovlivnilo další operace na  Osoblažsku, 
včetně známého masakru šesti příslušníků Stráže obrany státu v Liptani. Zároveň po-
drobně dokumentovaný albrechtický případ názorně ilustruje komplikovanost situace 
v regionu v září 1938, stejně jako poválečné strategie obhajoby hlavních aktérů.

V neposlední řadě pro sondu do dění ve Městě Albrechticích hovoří i rozsah a po-
vaha dochovaných materiálů. Ty vedle hlášení československých úřadů z roku 193874 
a  záznamů z poválečného vyšetřování zahrnují také podrobnou německou kroniku 
města75 a pamětní text sepsaný jedním z henleinovských předáků dr. Steinerem, jehož 
opis je přiložen k soudnímu spisu. Můžeme tak sledovat, jak byla událost interpreto-
vána a vnímána přímými aktéry ve své době, za okupace a po skončení války. Soubor 
dochovaných svědectví umožňuje vhled do mentalit povstalců i do vztahů uvnitř lo-
kálních iredentistických uskupení.

Úřad albrechtického starosty tehdy zastával pětašedesátiletý Ludwig Richter, bývalý 
křesťanský sociál a nyní člen Sudetoněmecké strany. Ten se patrně v době vyostřujícího 
se napětí během léta 1938 choval spíše pasivně. K vrcholným představitelům veřejného 
života patřil obchodník Karl Gross, narozený roku 1895 a  mnohými považovaný 
za pretendenta starostenského úřadu. Gross se již od roku 1930 angažoval jako rad-
ní za DNSAP, později SdP. Šéf albrechtické policejní expozitury dr. Tkadlec po válce 
uvedl, že Gross se sice navenek projevoval umírněně a příležitostně policii poskytoval 
informace o svých radikálnějších spolustranících. Vesměs však šlo o marginální zprá-
vy, takže Tkadlec považoval Grossovo počínání za zástěrku. Ostatně když po nálezu 
pašovaných zbraní v Linhartovech krátce před pučem policie prováděla domovní pro-
hlídky, ukázalo se, že zbraně ukrývali právě mnozí z těch henleinovců, kteří se navenek 
hlásili k umírněné linii strany.76 

Vyslýchaní účastníci povstání po  válce vesměs tvrdili, že o  přípravách revolty 
nevěděli a zapojili se až v  jejím průběhu. Primárním impulsem se mělo stát hlášení 
vratislavského rozhlasu 22. září, jež informovalo o tom, že československé ozbrojené 

73 Julius GRAW, Die Stadt Zuckmantel, Kreis Freiwaldau und Umgebung in der Sudetenkrise 1938, 
Cloppenburg 2008.

74 Tyto dokumenty částečně excerpuje O. KOLÁŘ, Státně-bezpečnostní opatření.
75 Státní okresní archiv (SOkA) Bruntál se sídlem v Krnově, Archiv města Město Albrechtice, inv. č. 16, 

Pamětní kniha obce 1933–1943.
76 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 1190/46.
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složky bez boje vyklidily Aš a Cheb.77 V dané situaci brzy došlo ke shromáždění davu 
na náměstí. 

Přesná chronologie událostí zůstává nejasnou. Podle Grosse zpráva v  rozhlase 
zazněla v půl jedné, podle kroniky v  jednu hodinu.78 Policejní šéf Tkadlec, který v  té 
době pobýval na poradě v Krnově, se dle svých pozdějších slov vracel kolem půl jedné. 
Ve městě se v té době již srocovaly hloučky, jeden cyklista se dokonce v chvatu srazil 
s Tkadlecovým autem. Policejní šéf jej vyslechl a zjistil, že jde o spojku SdP. Zadržený 
vypověděl, že zpravodajskou službu organizuje dr. Steiner, který jej poslal se zprávou 
do Třemešné. Již předtím v Krnově byl Tkadlec svědkem toho, jak na tamní policejní 
úřad krátce před polednem dorazila deputace henleinovců, která žádala předání bezpeč-
nostní služby do jejich rukou. Rovněž existují svědectví, podle nichž povstalci už kolem 
poledne obsadili četnickou stanici v Třemešné, kde následně vznikl štáb Freikorpsu.79

Vše tedy nasvědčuje tomu, že nepokoje a pokusy SdP o převzetí moci na Krnov-
sku začaly kolem poledne či ještě dříve. Vyjma rozhlasové zprávy o obsazování Cheb-
ska svou roli jistě hrály i direktivy Freikorpsu k obsazení výběžků, do nichž byl ovšem 
z konspiračních důvodů zasvěcen omezený okruh osob. Oficiální dikce albrechtické 
kroniky pak měla odpovídat zdání spontánního a  všelidového povstání sudetských 
Němců a naopak minimalizovat zmínky o zákulisním vlivu Hitlerova režimu.

Karl Gross po válce tvrdil, že jej v reakci na rozhlasové zprávy a na srocování oby-
vatel na náměstí navštívil učitel Köhler, který jej žádal, aby využil svého vlivu ke ko-
ordinaci akce. Gross se tedy spolu se Steinerem vydal za hranici do Opavice, kde se 
v  těsné blízkosti soustřeďovali henleinovští uprchlíci z  okolí. Z  poválečné výpovědi 
bohužel není jasné, s kým konkrétně zde delegáti jednali. Až po návratu prý Gross 
dostal zprávu, že se má dostavit na policejní expozituru za Tkadlecem. Zde údajně 
zjistil, že se policisté v čele s Tkadlecem mezitím evakuovali na četnickou stanici. Ces-
tou přes náměstí Gross viděl, jak Otto Haasner před kavárnou Moritz rozdával zbraně. 
Četnická posádka měla být v době Grossova příchodu již odzbrojena a četníci si jen 
chtěli vyjednat volný odchod, což jim bylo umožněno. Za  blíže nespecifikovaných 
okolností pak henleinovci Grosse provolali novým starostou.80

Dosti odlišně dění líčil Tkadlec. Podle něho jej krátce po dramatickém návratu 
z Krnova, asi ve 13:30, z vlastní iniciativy navštívil Gross spolu s Amandem Oehlerem, 
který se předtím několik týdnů skrýval a byl podezřelý z organizace pašování zbraní. 
Oba Němci žádali předání úřadu. Účast na  jednání po válce přiznal i Max Haubel, 
majitel pily narozený roku 1895, podle jehož sporného tvrzení policejní šéf sám žádal 

77 Srov. Vladimír BRUŽEŇÁK – Josef MACKE, Morový rok: kronika tragického roku 1938 na Sokolov-
sku a Karlovarsku. 1. díl Sokolovsko, Cheb 2017; V. JIŘÍK, Nedaleko od Norimberku.

78 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 1190/46.
79 Srov. O. KOLÁŘ, Poválečné vyšetřování.
80 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 1190/46.
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henleinovce, aby se ujali pořádkové služby ve městě.81 Tkadlec s vědomím, že důležité 
spisy byly již dříve převezeny či spáleny, nakonec souhlasil s tím, že povstalcům přene-
chá budovu a přesídlí se svým úřadem na četnickou stanici. Odtamtud pak telefonoval 
manželce, aby odjela rychlíkem před třetí hodinou do Krnova do bezpečí. Zároveň 
se pokusil přivolat posily. Z oken muži zákona viděli, jak na náměstí probíhá schůze 
řízená poslancem SdP Karlem Wernerem82 z Krnova. 

Zhruba ve stejné době se před kavárnou Moritz rozdávaly pašované zbraně. Max 
Haubel po válce nepříliš přesvědčivě tvrdil, že se v kavárně naopak pouze shromažďo-
valy zbraně zabavené československým pořádkovým složkám. Část zbraní měla údajně 
být zajištěna i  na nádraží a  dalších civilních úřadech.83 Později odpoledne Tkadlec 
na základě telefonických instrukcí nadřízených orgánů dal příkaz k evakuaci. Tu mu 
Gross umožnil. Část mužů se musela přesouvat pěšky. Během ústupu se útvar pokusil 
pronásledovat povstalecký automobil patřící lékárníku Fornerovi.84

Bez násilností se obešlo i převzetí celního úřadu, pošty, soudu a nádraží. Jednání 
na  celním úřadě měl iniciovat Gross, údajně s  cílem předejít střetu s  finanční stráží 
a zabránit tak zbytečným obětem. Asi čtyři hodiny po poledni proběhlo setkání s šéfem 
celního úřadu inspektorem Fialou. Ten se zdráhal kapitulovat a na nátlak přistoupil až 
poté, co mu dr. Ferdinand Zopp pohrozil intervencí německého vojska. Dle finanční-
ho strážníka Zahálky se jednání kromě Grosse účastnili dr. Rossmanith, dr. Ferdinand 
Zopp, Wilfried Straub a Hugo Sedlmeyer. Zahálka se domníval, že finanční respicient 
Karel Janeček a četník Grulich, kteří později zůstali v pohraničí a vstoupili do němec-
kých služeb, vyzradili povstalcům detaily o skladbě a výzbroji osazenstva celnice.85

Zahálka i Gross potvrdili, že se vyjednávání zúčastnil i německý četník Harasim 
z Opavice. Právě on, nikoliv Zopp, dle Zahálky vyslovil pohrůžku německým vojen-
ským zásahem. Když československá osádka kapitulovala, chtěl ji Harasim odvézt 
za hranice do zajetí v souladu s převažující taktikou Freikorpsu.86 Gross ale z pozice 
novopečeného starosty odmítl a zajistil internovaným volný odchod. To po válce po-
tvrdil i četník Karel Kudělka. 

81 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1196/46. Zajímavé je, že Haubel nezmiňuje přítomnost Grosse u jednání, 
hovoří pouze o Ohlerovi. 

82 Narozen 1895 v Jindřichově, profesí úředník a učitel. Od roku 1935 poslanec SdP. V roce 1941 strávil 
několik měsíců na frontě. Je možné, že byl demobilizován ze zdravotních důvodů, které následně 
vedly k jeho smrti v prosinci 1943 v Krnově. Viz S. BIMAN, Kdo byl kdo.

83 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1196/46.
84 S Tkadlecovým a Zahálkovým zařazením evakuace cca mezi 15. a 16. hodinu nesouhlasí svědectví 

bruntálského okresního hejtmana Jana Brothánka, že se Tkadlec po evakuaci hlásil v Bruntále už 
v 15 hodin. J. BROTHÁNEK, Poslední rok.

85 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 1190/46.
86 Srov. V. BRUŽEŇÁK – J. MACKE, Morový rok; O. KOLÁŘ, Státní pořádkové složky na  Chebsku 

v době první Československé republiky, Praha 2016.
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Kolem 18. hodiny muži z  celního úřadu opustili město. Ještě téhož večera se 
ve městě znovu objevili okresní předáci Karl Werner a Alois Titze. Ti vyjádřili rozhoř-
čení, že Češi nebyli internováni, dokonce měli Grossovi hrozit soudem. Nejspíše právě 
oni vyslali za  Tkadlecovými a  Fialovými muži motorizovanou hlídku, o  níž hovoří 
Tkadlecova výpověď.

Obecně můžeme konstatovat, že mezi 12. a 17. hodinou se povstalcům podařilo zís-
kat kontrolu nad městem. Gross sice přiznal pouze účast na zajištění celního úřadu, svě-
decké výpovědi jej však spojují také s obsazením policejní expozitury a nádraží a ozna-
čují jej spolu s Ohlerem za ústřední aktéry dramatického odpoledne. V obdobném duchu 
vyznívá také kronika a Steinerův památník. Pozornost zasluhuje přítomnost  Harasima 
jako představitele říšskoněmecké moci, stejně jako okresních stranických funkcionářů 
z Krnova, jež sugeruje význam Města Albrechtic jako vstupní brány Osoblažska v širších 
strategických souvislostech nacistických plánů. Příznačné je, že kronika Harasima zmi-
ňuje jako „kamaráda z Troplovic [Opavice]“, aniž by specifikovala jeho funkci.87

Povstalecké plány, navzdory relativně hladkému průběhu převratu ve městě, záhy 
čelily vážné hrozbě. Tu představoval Četnický pohotovostní oddíl Krnov,88 v té době 
přeložený do Bruntálu pro užší součinnost s tamním štábem praporu Stráže obrany 
státu.89 Instruktor tohoto oddílu Ladislav Solnický v  nepřítomnosti velitele dostal 
od Stráže obrany státu (SOS) zprávu, že policisté a četníci ve Městě Albrechticích ob-
drželi od povstalců ultimátum, aby do 17 hodin ustoupili. Detaily o tom, kdo a kdy 
přesně tuto zprávu doručil, se ve výpovědích svědků liší.

Čtrnáctičlenný oddíl v čele s Janem Slánským dorazil na albrechtickou četnickou 
stanici, tamní četníci ale žádali, aby se s  ohledem na  hrozbu krveprolití raději 
nezakročovalo. O  tomto zásadním jednání bohužel zatím neznáme podrobnosti. 
Jelikož Tkadlec ani Gross o žádném časově ohraničeném ultimátu nehovořili, nelze 
vyloučit alternativu, že šlo o spontánní iniciativu části povstalců ještě předtím, než se 
Tkadlec vrátil do města a než se Gross po příjezdu z Opavice ujal vedení. Stejně tak ale 
rozpory v detailech mohly jednoduše vzniknout časovým odstupem mezi událostmi 
a poválečným šetřením.

Později během odpoledne žádaly o  pomoc československé úřady v  Osoblaze. 
Tentokrát v čele 22 mužů vyrazil sám Solnický. Před Městem Albrechticemi narazil 
na henleinovskou hlídku, kterou se pokusil zajmout. Přispěchavší silná jednotka po-
vstalců však oddíl zakrátko obklíčila a  po krátkém jednání donutila k  návratu. Dle 
kroniky se incident odehrál kolem půl šesté.

Šance na  zvrácení poměrů tak zůstala nevyužita. Zda mohla rozhodná akce 
dvou desítek četníků výrazněji zvrátit průběh událostí, zůstává otázkou. Solnického 

87 SOkA Bruntál, Archiv města Město Albrechtice, inv. č. 16.
88 K četnickým pohotovostním oddílům srov. např. František FARA, Četnické vzpomínky, Praha 2002.
89 Srov. Radan LÁŠEK, Jednotka určení SOS, díl 2., Praha 2007.
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svědectví ovšem zasluhuje mimořádnou pozornost v  jiném ohledu. Dotyčný totiž 
později v  často citovaném memoárovém textu tvrdil, že během objížďky obvodu 
22. září kolem poledne navštívil Liptaň a osobně hovořil s tamními příslušníky SOS, 
kteří byli později téhož dne, nejspíše kolem osmé večer, zavražděni.90 V poválečném 
procesu s liptaňskými pachateli ovšem Solnický nevypovídal a u soudu s Grossem se 
zmínil pouze o  dvou výše uvedených výjezdech ČPO toho dne. Navíc je doloženo, 
že kolem poledne nebo krátce poté začali henleinovci obsazovat Třemešnou i Město 
Albrechtice, přes něž by Solnický měl při návratu projíždět. V tomto kontextu se jeho 
svědectví o Liptani, nepřesné i v řadě dalších detailů, jeví jako krajně diskutabilní.91

Do večera tedy pučisté získali kontrolu nejen nad Městem Albrechticemi, ale 
prakticky nad celým Osoblažskem.92 Hitlerův příkaz k obsazení pohraničních výběžků 
byl v tomto případě de facto splněn. V podvečerních a  večerních hodinách Freikorps 
zajistil také osady v předpolí ve směrech na Krnov a Bruntál. Tamní nepočetné hlídky 
armády a SOS se vesměs po jednání stáhly.93 Hodinu před půlnocí německé obyvatele 
vystrašila střelba v okolí Hynčic, kde se československé vojenské auto střetlo s jednou 
z henleinovských hlídek. Zranění utrpěli Friedrich Schmidt a Heinrich Frömmel, kteří 
později za války padl na frontě. Přestřelka některé Němce vyděsila natolik, že se mnozí 
raději uchýlili za hranici do Opavice  a okolí.

V opavickém Seifertově mlýně také sídlil povstalecký štáb. Dle dostupných do-
kumentů se zde scházeli zejména Titze, Ohler, Steiner, Gross a další. Konkrétně Gross 
jako starosta většinou úřadoval přímo ve Městě Albrechticích, nocoval však v opavic-
kém klášteře, aby se vyhnul případnému českému zajetí, a účastnil se každodenních 
ranních porad povstalců. Po válce vypovídal, že v týdnu mezi pučem a podepsáním 
Mnichovské dohody v jeho domácnosti několikrát přespal český farář Macurek, na-
opak Grossova manželka příležitostně nocovala u několika židovských známých. Toto 
opatření mělo dotyčné prostřednictvím Grossovy autority ochránit před hrozící per-
zekucí ze strany radikálů. Pravdou je, že v případě Města Albrechtic nemáme oproti 
jiným lokalitám v západním Slezsku zprávy o živelném zatýkání či vraždění místních 
antinacistů či Židů.

Den po  vypuknutí otevřené revolty, 23. září, opavický štáb doplnil Ing. Rudolf 
Jaschke, zaměstnanec železáren ve Vítkovicích. Ten se údajně vydal do Města Albrech-
tic navštívit rodinu, jako každou sobotu. V důsledku zpráv o chystaném dopravním 
omezení kvůli nepokojům v pohraničí vyjel oproti svým zvyklostem již „v pátek“. Tak 
to alespoň tvrdil, ve skutečnosti byl 22. září čtvrtek. V Krnově se Jaschke dle vlastních 

90 R. LÁŠEK, Jednotka.
91 Srov. O. KOLÁŘ, Poválečné vyšetřování.
92 Srov. Jan BROTHÁNEK, Poslední rok v československém Bruntále. (Události roku 1938 ve vzpomín-

kách bruntálského okresního hejtmana), Praha – Bruntál 1997.
93 SOkA Bruntál, Archiv města Město Albrechtice, inv. č. 16.
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slov dozvěděl o povstání a o vyhlášení stanného práva, což mu znemožnilo pokračovat. 
Po noclehu v hotelu se na radu místních rozhodl pokračovat v cestě pěšky podél řeky 
Opavy, aby zjistil, v jaké situaci je jeho rodina. Tudy se dostal až k Seifertovu mlýnu. 
Ačkoliv toto tvrzení nelze doložit, pravdou je, že žádný ze svědků nehovoří o tom, že 
by Jaschkeho viděl mezi povstalci už 22. září. Po příchodu do Opavice jej Titze a další 
žádali, aby se jako zkušený veterán pozemních bojů první světové války ujal organi-
zace hlídkové služby. Tu Jaschke rozčlenil do čtyř skupin polních stráží (Feldwache). 
Železničář a povstalec Josef Vogt po válce uvedl, že mužstvo obvykle používalo starší 
pušky s 10–20 náboji, jen velitelé měli samopaly.94

O průběhu jejich hlídkové činnosti víme relativně málo s výjimkou zmínky, že 
27. září večer jedna z patrol zadržela vůz albrechtického Žida Josefa Königera, když se 
snažil dostat z povstaleckého území do Krnova.95 Za pozornost stojí, že podle velitele 
jednoho z oddílů Maxe Haubela hlídky přijímaly rozkazy primárně od Aloise Titzeho. 
Jaschke jako „vojenský velitel“ tedy zřejmě hrál vedlejší úlohu a rozhodující slovo zů-
stalo politickým předákům SdP.

Vyjma velitelství v Opavici, jež řídili albrechtičtí a krnovští henleinovci, v oblasti 
působil oddíl Freikorpsu v Třemešné. Ten si, soudě dle pozdějších svědectví, počínal 
poměrně nezávisle a  jeho představitelé jednali s Titzem, Grossem a spol. jako rovní 
s rovnými. V Třemešné velel Karl Rolle, údajně pocházející z Hlivic, v jednom z poz-
dějších vyšetřovacích protokolů označený jako „velitel Truppy“. Patrně šlo o krkolom-
ný překlad slova Truppenführer. S největší pravděpodobností se jednalo o téhož Karla 
Rolleho, jenž o necelý rok později patřil ke koordinátorům diverzních akcí proti Pol-
sku v rámci Freikorpsu „Ebbinghaus” a později během války byl vězněn kvůli finanč-
ním machinacím.96 

Problém pro povstalce představovalo přerušené telefonní spojení s okolím. Al-
brechtická ústředna obsluhovaná mladíky z  Turnvereinu dokázala vyřizovat pouze 
místní hovory. V Seifertově mlýně řídil telefonní službu sám Gross. O dění na celostát-
ním a mezinárodním poli se místní dozvídali především ze zpráv německého – a snad 
i československého – rozhlasu.97 Ačkoliv po roce 1945 vyslýchaní účastníci povstání 
často tvrdili, že nevěděli o vyhlášení mobilizace československé branné moci 23. září,98 
je vysoce pravděpodobné, že díky rozhlasu i  kontaktům Freikorpsu s  německými 
ozbrojenými silami povědomí o  mobilizaci existovalo. Zapření této skutečnosti 
sloužilo obviněným jako výmluva pro neuposlechnutí mobilizačního rozkazu.

94 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1204/46.
95 SOkA Bruntál, Archiv města Město Albrechtice, inv. č. 16.
96 Grzegorz BĘBNIK, Sokoły kapitana Ebbinghausa: Sonderformation Ebbinghaus w działaniach wo-

jennych na Górnym Śląsku w 1939 r, Katowice–Kraków 2014.
97 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1190/46.
98 Srov. Když zemřít, tak čestně. Československá armáda v září 1938, Brno 1998.
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Rolle, stejně jako Titze a  někteří další, prosazoval přeložení velitelství přímo 
do Města Albrechtic. Tomu údajně oponoval zejména Gross, který nechtěl zvyšovat 
riziko, že by se město stalo dějištěm bojových operací. Dokonce měl při jednáních 
v Opavici a Třemešné úmyslně zveličovat hrozbu československého protiútoku, aby 
oponenty odradil. Tlak Rolleho a Titzeho na obsazení Města Albrechtic Freikorpsem 
vzrostl 26. září, kdy henleinovce zaskočila zpráva o zatčení učitele a velitele jedné z po-
vstaleckých hlídek Ferdinanda Kuhna v blízkých Hynčicích. Vypukla panika, protože 
Kuhn mohl československým vojákům vyzradit organizaci obrany. Na Rolleho veli-
telství v  Třemešné došlo k  „povážlivé slovní potyčce“ mezi Rollem a  albrechtickými 
delegáty Jaschkem a Steinerem. Dle Jaschkeho se jednání týkalo také Rolleho návrhu 
zaútočit na pozice SOS kolem Kobylí, což albrechtičtí hodnotili jako příliš riskantní.99 
Rolle nakonec upustil od plánu vstoupit s ozbrojenci do města, což podle sporného 
poválečného tvrzení Grosse zabránilo hrozícímu rabování.100

Ať byla Grossova reálná role jakákoliv, pravdou zůstává, že Město Albrechtice 
mělo rizikovou polohu na křižovatce důležitých cest a v blízkosti dosud neobsazeného 
Krnova, takže ponechání velících center mimo přední linii se jevilo jako rozumné. 
Naopak pro přeložení hovořily především prestižní a propagandistické důvody.

Nejisté postavení Města Albrechtic ukázal incident z 28. září, kdy oddíl Freikor-
psu z Osoblahy pod velením jistého Woitase a za průvodcovství Jaschkeho zkoumal 
terén v kopcích nad městem u Žárů. Nedaleko místní ozdravovny narazili na armádní 
obrněné auto, které zahájilo palbu. Výsledkem byli údajně tři mrtví povstalci a zranění 
Jaschkeho, který zbytek povstání strávil v albrechtické nemocnici.101

Epizodní přestřelka měla patrně širší souvislosti. Podle Karla Grosse Titze a Jaschke 
bez jeho vědomí v noci na 28. září dojednali s Woitasem, že Freikorps obsadí Město 
Albrechtice. V procesu s Jaschkem v roce 1946 tato informace nezazněla, nicméně lze 
ji označit za pravděpodobnou. Jelikož v předchozích dnech v okolí Města Albrechtic 
podle dostupných záznamů hlídkovali jen Jaschkeho a Rolleho muži, dá se předpoklá-
dat, že náhlá přítomnost osoblažského oddílu byla součástí terénního průzkumu před 
zajištěním města. Do podpisu mnichovské dohody pak již v okolí panoval relativní klid. 
Povstalci, ani československé jednotky se neodhodlali k rozsáhlejší ofenzivě.

Případ, dokumentovaný kromě svědeckých výpovědí i dosti podrobnou městskou 
kronikou a několika pamětními spisy, se po válce samozřejmě dostal před MLS. Karl 
Gross udával jako polehčující okolnost, že ve městě později během okupace zaměst-
nával Čechy a starostovský plat ponechával obecní pokladně. Také se měl u četnické-
ho velitele Niesnera102 zastávat nuceně nasazených zahraničních dělníků a pomáhat 

99 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1197/46.
100 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1190/46.
101 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1197/46.
102 K němu srov. SOkA Bruntál, Landrát Krnov, inv. č. 384, f. 954.
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Židovce Marianne Horwitzové. Ve své živnosti také obchodoval s Čechy z Fulnecka 
a Holasovic. Jako starosta se prý také vymezoval proti zamýšlenému připojení Osob-
lažska k hlubčickému okresu, čímž dle svých slov de facto hájil integritu předválečné-
ho československého území. Před příchodem fronty měl zabránit destrukci albrech-
tické nemocnice a po osvobození pomáhal československým orgánům hledat ukryté 
zbraně Wehrwolfu.103

Inženýr Jaschke během okupace dále pracoval ve Vítkovicích, kde byl znám jako 
agilní činovník NSDAP. Koncem války se při evakuaci dostal do  Ústí nad Labem, 
následně se však za nejasných okolností rozhodl pro návrat do Města Albrechtic. Zde 
dokonce nastoupil jako úředník pošty. Možná by i unikl pozornosti úřadů, kdyby sám 
nenapsal do Vítkovic bývalému kolegovi Seykorovi prosbu o písemné potvrzení o své 
státní spolehlivosti. Sám Seykora však Jaschkeho považoval za přesvědčeného nacistu 
a upozornil policii. Následné vyšetřování, původně zaměřené na inženýrovy aktivity 
za války, pak rozkrylo i Jaschkeho účast v povstání.104

Max Haubel se po skončení povstání dál věnoval své živnosti. Na konci války ukryl 
zařízení své pily a rozmluvil armádním ženistům destrukci podniku. Po zatčení vydával 
záchranu pily za službu republice a jejímu hospodářství. Národní správce podniku však 
vypověděl, že mu Haubel po převzetí závodu tajil, kam uložil stroje a peníze.105

V následných procesech u MLS dostali Karl Gross, Ing. Rudolf Jaschke a Max 
Haubel trest smrti. S vysokými tresty odešli i další povstalci. Fridrich Stönzel, válečný 
starosta Hynčic, byl potrestán pětadvaceti lety žaláře, rolník Franz Schmidt a soudní 
úředník Friedrich Lichtblau si vyslechli verdikt 20 let žaláře. Člen Ohlerovy hlídky 
Rudolf Pradel dostal 22 let, pokrývač Josef Rohrsetzer osmnáct.106

Vysoké tresty svědčí o významu, jaký albrechtickým pučistům poválečné vyšet-
řování přikládalo. Ačkoliv v samotném městě nebyly české oběti na životech, lze s vy-
šetřovateli souhlasit v  tom, že díky statusu sídla soudního okresu i díky strategické 
poloze Město Albrechtice hrálo v nacistických plánech na zabrání Osoblažska stěžejní 
roli. Zároveň tamní henleinovští předáci patřili – spolu s činiteli z Krnova – k vůdčím 
figurám povstání v regionu. 

Ačkoliv výpovědi obviněných lze brát se značnou rezervou, přesto z nich vyplývá 
nejednotnost názorů mezi vůdčími postavami. V tomto kontextu se především Karl 
Gross jeví jako relativně umírněný, resp. opatrný, zejména ve vztahu k umožnění vol-
ného odchodu zajatců a snaze uchránit město bojových operací. Ani Jaschke, Ohler, 
Haubel a  další podle všeho nepodporovali radikální požadavky krnovských předá-
ků v  čele s  Wernerem a  Titzem. Pro ně představovalo zajištění města Freikorpsem 

103 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1190/46.
104 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1197/46.
105 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1204/46.
106 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1208/46.
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i   prestižní a  propagandistickou záležitost. Jako agresivní element působí také polní 
velitelé Freikorpsu Rolle a Woitas. Zejména Rolle, později činný i při diverzních akcí 
nacistického Německa proti Polsku, dost možná disponoval vazbou na  říšské zpra-
vodajské služby, jež měly zájem na udržování napětí v pohraničí, které by umožnilo 
stupňovat Hitlerovy požadavky vůči ČSR.107

Menší intenzitu oproti Jesenicku a Krnovsku měly boje na Opavsku a Hlučínsku. 
Patrně nejzávažnějším, a po válce také zevrubně vyšetřovaným, incidentem v daném 
regionu se stal útok na družstvo SOS v Třebomi.108 Za podíl na tomto útoku byli 25. září 
1946 odsouzeni František Stavař z Kylešovic na 20 let a Josef Brigula z Opavy na do-
životí.109 Před soudem se ocitl i Leo Wylecich (dříve Vyležík), který údajně ze svého 
domu v blízkosti pozic SOS dával signály útočící německé bojůvce. Z přelíčení 26. říj-
na 1946 však odešel s osvobozujícím rozsudkem.110

Z  obyvatel Hlučínska byl za  účast v  povstání souzen např. horník Ferdinand 
 Kupka, narozen 12. dubna 1907 v Hati. Ten se dle poválečné relace Místní správní ko-
mise v Hati v období první republiky hlásil k české národnosti a choval se nezávadně. 
V září 1938 se však zřejmě stal členem Freikorpsu a 21. září se jako příslušník deví-
tičlenné bojůvky zúčastnil přepadu oddílu finanční stráže v Hati. Jeden z útočníků, 
Alois Pavlenka, byl v přestřelce raněn a druhý den zemřel v Ratiboři. Po svém zatčení 
v srpnu 1945 Kupka svou účast přiznal a následně byl odsouzen k 10 letům žaláře.111 
Kupkův bratr Antonín byl za podíl na uvedeném přepadení odsouzen na 6 let, stejně 
jako další spolupachatel Karel Pavlenka.112 Do incidentu v Hati byl zapojen rovněž Jan 
Pospěch, kterého MLS potrestal 10 lety žaláře. Na svobodu se dostal roku 1951, jeho 
propuštění bylo odůvodněno dělnickým původem a plněním pracovních povinností 
během výkonu trestu.113

V porovnání s kapitálními tresty, vynesenými v albrechtickém případě, stojí za po-
zornost mírnější rozsudek v případě vraždy respicienta finanční stráže Stanislava Majzlíka 
v Nových Vilémovicích na Jesenicku. Uvedenému případu zde věnujeme prostor i z toho 
důvodu, že soudní spis vyvrací některé nepřesnosti, tradované ve starších publikacích.114

107 G. BEBNIK, Sokoly.
108 Srov. R. LÁŠEK Jednotka; TÝŽ: Prapor SOS Moravská Ostrava. Vlastivědné listy Slezska a severní 

Moravy 34, 2008, s. 21–26.
109 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 1053/46. Brigula, narozený 3. 4. 1896 v Opavě, byl při útoku v Třebo-

mi zadržen československými orgány a eskortován do Opavy, po Mnichovu musel být propuštěn. 
Za okupace se stal členem oddílu SA a pracoval jako vězeňský dozorce.

110 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1640/46.
111 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 349/46.
112 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 1572/46.
113 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 356/46.
114 Srov. P. PROCHÁZKA, Příběhy, s. 39–41.
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Podrobnosti o tragédii v Nových Vilémovicích odhaluje záznam o soudním stí-
hání Josefa Utnera (též uváděn jako Uttner, nar.1892) a Emila Griesinga (nar. 1903). 
Obviněný Utner po válce uvedl, že se k událostem, jež vyústily v přestřelku, dostal 
náhodou a primárně ze zvědavosti. Osudného dne mezi pátou a šestou hodinou odpo-
ledne prý kolem jeho domu na okraji Nových Vilémovic pochodovala skupina mužů 
z Červeného Dolu. Na dotaz mu jistý Emil Liebe sdělil, že se chystají odzbrojit finanční 
stráž v obci, jelikož Češi mají být dle zpráv německého rozhlasu brzy vypovězeni z re-
gionu. Utner dle svých slov odmítl účast na akci, nicméně později po jídle se ze zvě-
davosti na místo vydal. Údajně dorazil v době, kdy již byli Čechoslováci odzbrojeni. 
Dle dalších svědků vedl jednání o  složení zbraní hostinský Rolke, kromě pušek byl 
zajatcům odebrán i kulomet. (Podle některých pozdějších tvrzení kapitulaci osádky fi-
nanční stráže předcházela přestřelka, všechny výpovědi shromážděné soudem se však 
shodují na tom, že obránci složili zbraně bez boje). 

Po příchodu na místo se prý Utner na Liebeho žádost uvolil, že pomůže s eskortou 
zajatců do Javorníku, odkud se téhož dne již evakuovala československá policie.6 Utner 
následně od Liebeho dostal jednu z pušek, zabavených finanční stráži, s deseti náboji. 
U ostatních účastníků odzbrojovací akce, kterých bylo asi sto, prý zbraně – vyjma těch 
ukořistěných – neviděl. Někteří snad mohli mít pistole. Dá se však předpokládat, že 
v tomto směru Utner kryl své krajany. I další případy z okolí dokládají, že povstalci 
často byli kvalitně vyzbrojeni zbraněmi pašovanými z Německa.

Během čekání na zajištění vozidla pro přepravu internovaných v nastalé večer-
ní tmě dorazila posila finanční stráže z Černého Koutu.7 Když se ze tmy ozvaly kro-
ky a hlasy, jeden z povstalců, nejspíše jistý Schaarmann, Čechoslováky vyzval, aby se 
vzdali. Následně se strhla nepřehledná přestřelka. Utner měl dle svědků vystřelit mezi 
prvními, či dokonce zcela první. Tuto skutečnost před poválečným soudem ostatně 
nepopřel. Vzhledem k datu narození lze mít za to, že Utner bojoval v první světové 
válce a uměl s puškou zacházet. 

Následná palba trvala asi dvě minuty, než se československá hlídka před přesilou 
stáhla.8 Boj patrně probíhal na  vzdálenost několika stovek metrů, zejména pomocí 
pušek. Jeden z příslušníků československé hlídky Emil Beran po válce uvedl, že viděl 
Majzlíka padnout k zemi, ale domníval se, že pouze zalehl, aby se kryl. Že Majzlík chy-
bí, skupina zjistila až po ústupu.

Také povstalci si dle poválečných výpovědí z počátku nevšimli, že na místě zů-
stal padlý. Tělo prý našli až po rozednění příštího dne. Tuto informaci potvrzuje i zá-
znam v obecní kronice, stejně jako několik pamětnických svědectví.9 O případných 
zraněných na straně povstalců či přihlížejících německých civilistů poválečné soudní 
spisy nehovoří.

Na Utnera jako pravděpodobného Majzlíkova vraha po  válce upozornil správ-
ní komisař obce Václav Hranický, který s navrátivšími se finančními strážníky pátral 
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na vlastní pěst. Místní antifašisté Franz Friemel a Stefan Menzel jej navedli na Utne-
ra, který se prý svým činem během války vychloubal v  hostinci.10 Svědkové Utnera 
také označili za agilního nacistu, který nějaký čas zastával funkci blockleitera (nižšího 
stranického úředníka). Opavský MLS předvolal několik bývalých příslušníků finanční 
stráže, kteří však Utnera osobně neznali, a jeho roli tak nemohli potvrdit ani vyvrátit. 
Řada účastníků povstání, které by bylo možné s Utnerem konfrontovat, již byla vysíd-
lena do Německa. Soud se tak mohl opřít jen o notně torzovité údaje.

Druhý z  obžalovaných v  Utnerově procesu, Emil Griesing, taktéž tvrdil, že se 
k  incidentu připletl náhodou. Připustil však, že po  odzbrojení finanční stráže učil 
Friedricha Schaarmanna zacházet s ukořistěnou puškou. Nic více mu vyšetřování ne-
prokázalo. Obdobně jako Utner pak v průběhu války zastával nižší organizační funkce 
v NSDAP. Při soudním přelíčení 5. dubna 1947 byl Utner odsouzen na doživotí, Grie-
sing byl potrestán pěti lety vězení. Zda byly tresty, podobně jako u řady dalších retri-
bučních vězňů, později zmíněny, soudní spis bohužel neuvádí. Podle vilémovického 
rodáka Helmuta Bartsche Utner strávil za mřížemi asi deset let, což by odpovídalo vlně 
amnestií pro retribuční vězně v roce 1955.

Pozoruhodné je, že zatímco účast v povstání byla obecně brána jako jeden z nejzá-
važnějších retribučních deliktů, v některých případech soudní tribunál toto provinění 
ponechal bez zvláštní pozornosti. Unikátní je v tomto směru kauza Karla Meissnera 
z Vávrovic, který u výslechu sám přiznal, že působil jako spojka Freikorpsu na Hlub-
čicku. V této pozici musel přicházet do styku s vedoucími představiteli povstaleckých 
sil v oblasti Krnovska a Hlučínska, přesto nejsou doklady, že by byl v této věci blíže 
vyslýchán. Přestože jej soud formálně potrestal za účast v povstání, šetření se soustře-
dilo především na Meissnerovo pozdější působení ve funkci okresního zemědělského 
vedoucího.115

Závěrem zmiňme unikátní kauzu Jana Stromského z Vávrovic. Ten se do povstá-
ní organizovaně nezapojil, naopak byl v  září 1938 jako záložník mobilizován 
do československé armády. Během služby na Hranicku však zavraždil desátníka Otto 
Wojaczka a dezertoval. Příčinou útoku byl údajně osobní spor, nikoliv politika. Jelikož 
ale chyběli svědkové, nelze vyvozovat jednoznačné závěry. Po válce MLS Stromského 
původně stíhal pouze za členství v SA a za zastávání funkce blockleitera. Na jeho pro-
vinění z doby mobilizace soud náhodně upozornil četník, který v roce 1938 případ 
vyšetřoval a  po válce byl shodou okolností přeložen na  Opavsko. Jelikož se Strom-
ský zločinu dopustil jako příslušník branné moci, byl předán vojenské justici. MLS jej 
uznal vinným ze členství v nacistických organizací, od udělení trestu však upustil.116

Celkově můžeme konstatovat, že účastníci povstání ze září 1938 byli soudem po-
stihováni poměrně důsledně a přísně. Nesporně k tomu přispívala i silná společenská 

115 O. KOLÁŘ, Karl Meissner.
116 ZAO, MLS Opava, sign. Ls229/45.
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poptávka a v řadě kauz též množství svědků z řad československých státních zaměst-
nanců, kteří proti povstalcům bojovali. O tlaku veřejného mínění svědčí případ Fer-
dinanda Otteho, popraveného pravděpodobně především proto, že úřady nedokázaly 
vypátrat a sankcionovat viníky vražd ve Vidnavě. S výjimkou Otteho kauzy však byly 
excesy povstalců proti německým antinacistům a Židům poněkud marginalizovány.
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Stíhání vyzvědačů

Případy špionáže ve prospěch Německa se na rozdíl od účasti v henleinovském 
povstání obtížně prokazovaly. Zpravidla chyběli svědkové či usvědčující dokumenty. 
V některých případech ovšem před MLS stáli obvinění, kteří byli pro vyzvědačství vy-
šetřováni již ve 30. letech, kdy na Opavsku proběhlo několik soudních procesů se spo-
lupracovníky říšských tajných služeb.117 Drtivou většinu „vyzvědačů“, kteří stanuli před 
opavským retribučním tribunálem, tvořili obyčejní lidé, jejichž práce pro německou 
rozvědku patrně tkvěla v podávání povšechných zpráv o situaci a náladách v regionu. 
Nenacházíme zde příklady státních úředníků či jiných významných činitelů, kteří by 
nacistům předávali strategicky významné informace.118

Soudní agenda dokládá řadu drobných případů z Hlučínska. Značného rozsahu 
nepřátelských zpravodajských aktivit v tomto regionu si ostatně již ve 30. letech byli 
představitelé československého bezpečnostního aparátu dobře vědomi.119 V  oblasti 
ostatně probíhaly intenzivní opevňovací práce a  strategický význam Hlučínska 
podtrhovala i blízkost ostravské průmyslové oblasti. Zároveň zde říšské tajné služby 
mohly využít faktu, že velká část populace ovládala češtinu i  němčinu a  řada lidí 
často cestovala za prací přes hranici. Sběr a předávání informací tak mohly probíhat 
relativně nenápadně.

Ze špionáže byl podezřelý kupříkladu sudický řezník Jan Krautwurst, naro-
zen 29.  1. 1897, který podle svědectví příslušníků finanční stráže v  roce 1938 po-
dezřele často přecházel státní hranice. Po  záboru Hlučínska patrně vstoupil do  SA. 
V Krautwurstově případě MLS upřednostnil odsun před soudním přelíčením.120 Pra-
covat pro německou tajnou službu měl rovněž lakýrník Richard Ribka (též Ripka) 
z Malých Hoštic, narozen 1887. Vyšetřování jeho činnosti za okupace začalo poměrně 
pozdě, v únoru 1947. Ribka čelil obvinění, že byl blockleiterem nacistické strany a pří-
slušníkem německé pomocné policie. Potud by se jednalo o  vcelku triviální kauzu, 

117 Markéta KOTISOVÁ, Patscheiderův proces, in: Opava: sborník k dějinám města 3, Opava 2003, s. 90–92.
118 K případům spolupráce úředníků německé národnosti s říšskou rozvědkou srov. např. O. KOLÁŘ, 

Státní pořádkové složky, s. 212–218.
119 Ivana KOLÁŘOVÁ, Bezpečnostně-politické poměry na Hlučínsku očima pořádkového aparátu v obdo-

bí mezi volbami 1935 a Mnichovskou dohodou, Slezský sborník 116, 2018, č. 1, s. 57–81.
120 ZAO, MLS Opava, sign. Ls560/46.



Mimořádný lidový soud v Opavě  
a „velká“ retribuce v západním Slezsku 1945–1948Stíhání vyzvědačů

35

závažnější však bylo právě podezření z vyzvědačství ve prospěch Německa před rokem 
1938. Tuto skutečnost sám Ripka uvedl přihlášce do NSDAP, během poválečného vy-
šetřování však vyzvědačství popřel. Až během okupace se prý začal stýkat s několika 
německými důstojníky, avšak pouze z obchodních důvodů.

Oblastní úřadovna Státní bezpečnosti v Opavě podala na Ribku 28. února 1947 
trestní oznámení. O tom, že porevoluční volání po rázném zúčtování se „zrádci ná-
roda“ v té době již poněkud opadlo, svědčí fakt, že byl Ribka navzdory závažnosti ob-
vinění po dobu šetření ponechán na svobodě. Později však za nezjištěných okolností 
došlo k Ribkově zatčení, jelikož koncem března se již jmenovaný nacházel v opavské 
věznici. Zde se 27. března údajně oběsil. Vyšetřování jeho případu v té době bylo tepr-
ve v rané fázi, takže úřady dosud neshromáždily významnější podklady, jež by umož-
ňovaly Ribkovu kauzu blíže analyzovat.

Styky s  německými zpravodajci měla mít také Elisabeth Urbischová (někdy 
chybně počeštěně uváděna jako Eliška), žena mlynáře a komunálního politika z Píště, 
narozena 1890 v  Tchmirkau (dnes Czerwonków) na  Hlubčicku. V  jejím domě byli 
v polovině 30. let ubytováni němečtí soukromí učitelé,121 které „hlas lidu“ označoval 
za  možné špiony. Po  válce vzhledem k  časovému odstupu však nebylo možné tuto 
hypotézu prokázat, byť soud žádal o vyjádření i kriminalistu Františka Šmerdu, který 
v minulosti vyšetřoval případy vyzvědačství na Hlučínsku. Ten potvrdil, že v létě 1938 
připravoval trestní oznámení na Urbischovou, které však již nestihlo být projednáno. 
Proti Urbischové existovalo více obvinění, v jejichž důsledku si vyslechla rozsudek pěti 
let žaláře.

Mezi případy vyzvědačství zaujímá mimořádné místo kuriózní kauza Jana Chlu-
páčka. Ten se narodil 20. července 1912 v Krnově, kde jeho otec Alois vlastnil textilní 
továrnu.122 Matka Marie, rozená Becková, byla židovského původu, rodina se však hlá-
sila k evangelickému náboženství. V kritickém roce 1938 Chlupáček sloužil v česko-
slovenské armádě, kde byl přidělen jako řidič zpravodajského důstojníka majora Po-
liána.123 Po Mnichovu zůstal na Krnovsku a ve svém rodném městě byl také 26. ledna 
1946 zatčen. 

Stalo se tak na základě několika indicií: předně měl Chlupáček podle záznamu 
ve svém osobním spise v členské kartotéce NSDAP být již od roku 1937 agentem slu-
žebny německé vojenské rozvědky (abwehru) v Opolí (Oppeln, dnes Opole v Polsku). 
121 K německému soukromému vyučování na Hlučínsku srov. Irena ŠEBESTOVÁ, Privatunterricht – 

soukromé vyučování v německém jazyce na Hlučínsku v letech 1920–1938, Slezský sborník 115, 2017, 
č. 2, s. 71–84.

122 K textilnictví na Krnovsku srov. Michaela RYŠKOVÁ, Sdílné město: krnovské textilky v pohledu pa-
mátkové péče, Ostrava 2008. Fond textilní firmy Chlupáček je uložen v Národním technickém mu-
zeu v Praze.

123 K organizaci vojenského zpravodajství srov. Jiří ŠOLC, Po boku prezidenta. Generál František Mora-
vec a jeho zpravodajská služba ve světle archivních dokumentů, Praha 2007, s. 23–60.
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Tuto skutečnost, stejně jako Chlupáčkovo další působení v německých zpravodajských 
službách po  záboru pohraničí, zmiňovaly také rodinné dokumenty nalezené při 
domovní prohlídce. Žádné z uvedených materiálů však bohužel nejsou k soudnímu 
spisu přiloženy, jejich obsah tak známe pouze zprostředkovaně.

Vyšetřovatelé měli rovněž k  dispozici svědectví okresního vojenského velitele 
v Hranicích npor. Václavíka, který v roce 1938 sloužil na Krnovsku. Podle jeho slov 
Chlupáček na přelomu září a října řečeného roku spolu s několika dalšími vojáky ně-
mecké národnosti zběhl od jednotky. Údajně se tak mělo stát proto, že Chlupáčkovi 
hrozilo zatčení za  špionáž. Po  dezerci se měl jmenovaný skrývat u  statkáře Fische-
ra v Branticích. Po okupaci pohraničí pak Chlupáček získal německé vyznamenání. 
Za důkaz spolupráce s nacisty vyšetřovatelé považovali i skutečnost, že rodina pode-
zřelého během války nebyla navzdory židovskému původu persekvována.

Obvinění se však netýkala jen Chlupáčkova chování v době mobilizace a okupace. 
Jako podezřelé se jevily i kontakty dotyčného s nizozemským žurnalistou Otto Rich-
terem, který v první polovině ledna 1946 navštívil Krnov. Jelikož se Richter vykazoval 
potvrzením, že během okupace pracoval v Německu pro nizozemskou tajnou službu, 
objevilo se poněkud abstraktní podezření, že i  v ČSR plní výzvědné úkoly. Hlášení 
krnovské kriminální služebny rovněž – dosti obecně – poukazovalo na „schůzky s ci-
zinci a osobami německé národnosti“ v Chlupáčkově bytě, které mohly souviset s blíže 
nespecifikovanou „podvratnou činností“. V tomto případě se však dost možná jednalo 
o běžné obchodní a soukromé schůzky.

Po zatčení byl Chlupáček předán orgánům Obranného zpravodajství, tedy vojen-
ské kontrarozvědky, a převezen do Olomouce.

O chování obviněného v  roce 1938 poměrně stručně vypovídal jeho někdejší 
nadřízený major Polián. Podle jeho slov Chlupáček jakožto rodák z  Krnova a  zna-
lec místních poměrů v té době podal československým vojenským orgánům několik 
hodnotných důvěrných zpráv. O tom, že by dotyčný byl již před Mnichovem podezí-
rán ze špionáže a že by mu dokonce hrozilo zatčení, Polián podle vlastních slov ne-
věděl. Stejně tak Poliánovo svědectví nezmiňuje údajnou dezerci. Polián i Chlupáček 
ve svých svědectvích pouze lakonicky konstatují, že obviněný při evakuaci českoslo-
venské armády z pohraničí zůstal v Krnově. Jak mohl voják jednoduše a beztrestně 
zůstat v místě, zatímco se útvar stahoval, zůstává otázkou. Otázkou, kterou vyšetřující 
orgány bohužel nepoložily. Lze spekulovat, zda Polián Chlupáčka v Krnově cíleně ne-
zanechal jako svého informátora. Tomu by nasvědčovalo majorovo tvrzení, že mu jeho 
bývalý řidič v období druhé republiky zaslal prostřednictvím emigrantů z pohraničí 
zprávu o poměrech na Krnovsku. Poněkud překvapuje, že se o této epizodě u výslechů 
nezmínil sám Chlupáček, byť by se nesporně jednalo o polehčující okolnost.

K dalšímu kontaktu mezi Chlupáčkem a Poliánem došlo zřejmě krátce po oku-
paci Čech a  Moravy. Chlupáček setkání sice datuje již na  podzim 1938, jako 
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pravděpodobnější se však z kontextu jeví Poliánova datace do března následujícího 
roku. Polián tehdy sloužil v Olomouci, kde jej vyhledal Chlupáček, který prý byl krátce 
předtím vyslýchán gestapem ohledně své služby v československé armádě. Při výslechu 
prý uvedl pouze, že Polián prováděl inspekční cesty po opevněních, jeho výzvědnou 
práci zamlčel. Gestapo bylo přesto přesvědčeno, že Polián zná jména krnovských Něm-
ců, kteří pracovali jako informátoři pro československou zpravodajskou službu. Proto 
Chlupáček dostal úkol majora kontaktovat a zprostředkovat jeho setkání s gestapáky. 
To se také brzy poté uskutečnilo, rovněž v Olomouci. Chlupáček ve své poválečné vý-
povědi jen suše konstatoval, že Polián Němcům poskytl požadované informace. Major 
tvrdil, že uvedl pouze jména dvou osob, které po Mnichovu emigrovaly, takže proti 
nim gestapo nemohlo zakročit. Sám Polián byl v roce 1940 zatčen a vězněn do konce 
války, takže o dalších osudech Chlupáčka již neměl povědomí.

O chování Chlupáčka v roce 1938 vypovídal i učitel Josef Telička, v době mobi-
lizace záložní důstojník. Ten prý byl svědkem, jak Chlupáček v době vojenské služby 
zdravil jakéhosi německého mladíka zdviženou pravicí, tedy nacistickým pozdravem. 
K Chlupáčkově dezerci uvedl, že asi čtvrtý den po mobilizaci viděl v Branticích před 
hostincem stát opuštěný vůz obviněného. Když se k automobilu nikdo nehlásil, Telička 
usoudil, že řidič zběhl. Telička si pak ponechal brýle, které Chlupáček ve voze zapo-
mněl. V závěru výpovědi poněkud obskurně nabídl, že soudu předloží tyto brýle jako 
důkazní materiál.

Sám obviněný ke své vojenské službě a spolupráci s Poliánem vypověděl pouze 
tolik, že byl k dotyčnému přidělen jako šofér v dubnu 1938, důstojníka vozil vlastním 
automobilem. „Polián se mně nesvěřoval s ničím, co se týkalo jeho služby“. Na přání 
Poliána Chlupáček údajně docházel na Fischerův statek v Branticích, aby monitoro-
val nálady mezi zde se scházejícími Němci a poslouchal německé rozhlasové vysílá-
ní. (To potvrdil i Polián s odůvodněním, že na jeho štábu nebyl k dispozici funkční 
rozhlasový přijímač). Již den po obsazení Krnova německou armádou mělo Chlupáčka 
vyslechnout gestapo. Následujícího dne prý byl volán na  policejní úřad, kde se mu 
představil jistý Gebauer. Ten se ukázal být činovníkem abwehru z Opolí. Právě on pak 
inicioval schůzku s Poliánem v Olomouci.

Ne zpáteční cestě se také měl odehrát zásadní rozhovor mezi Gebauerem a Chlu-
páčkem, který se mezi řečí zmínil, že je „obchodník položid“ a projevil obavy z per-
zekuce. Tehdy prý německý zpravodajec nabídl Chlupáčkovi ochranu výměnou za jeho 
práci pro abwehr. Právě Gebauer pak údajně inicioval Chlupáčkovo vyznamenání, 
Chlupáček mu na oplátku zajistil na několik týdnů ubytování v Krnově. Oba muži se 
podle Chlupáčka nadále stýkali pouze v  soukromých záležitostech, Gebauer si jeho 
prostřednictvím opatřoval látky a poživatiny. Šlo tedy o překupnictví a jistou formu ko-
rupce, nikoliv o zpravodajskou spolupráci. Chlupáček také během okupace údajně šířil 
nepravdivou zprávu o službě jeho bratra ve Freikorpsu, zatímco ve skutečnosti dotyčný 
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pouze převážel automobilem osoby prchající z  pohraničí do  Hlubčic  (Leobschütz, 
dnes Głubczyce) v době nepokojů v září 1938. Obdobně Chlupáček dle vlastních slov 
„vyloudil“ u statkáře Fischera prohlášení, že se u něho skrýval jako dezertér a že tedy 
„nesloužil u čsr. armády až do samého konce“.

Chlupáček při výslechu také popřel, že by se jeho rodina vyhnula rasové perzeku-
ci. Matka byla nucena začít užívat druhé jméno Sára odkazující k židovskému půvo-
du, musela „odevzdati židovskou dávku majetku“ a v roce 1942 jí prý dokonce hrozilo 
zatčení. Židovský původ měl být také důvodem, proč musela textilka rodiny Chlu-
páčkových roku 1943 ukončit provoz jako první závod svého druhu v regionu. Že by 
okupanti v podmínkách válečného hospodářství zastavili činnost fungujícího podni-
ku, se jeví jako nepravděpodobné; spíše šlo o důsledek celkové militarizace ekonomiky 
a  odchodu pracovních sil na  frontu. V  příštím roce musela rodina továrnu opustit 
a Chlupáček se začal učit zámečníkem.

Dva Chlupáčkovi bratři během války narukovali do německé armády, sám obvi-
něný musel k vojsku nastoupit až 15. března 1945, kdy se blížila fronta. Již 22. dubna 
však v Hradci u Opavy spolu s osmi dalšími vojáky zběhl. Po šesti dnech jej zadržel 
německý četník. Před popravou Chlupáčka dle jeho tvrzení zachránil rychlý postup 
fronty. U Šumperka uprchl z vězeňského transportu a ukrýval se v Hrabenově do pří-
chodu Rudé armády.

Pokud Chlupáček skutečně neposkytoval nacistům zpravodajské služby a netěšil 
se protekčnímu postavení, lze označit za dost překvapivé, že nebyl povolán do armády 
mnohem dříve. Možné vysvětlení přináší relace Okresního úřadu v Krnově z 1. čer-
vence 1946. Ta potvrzuje, že Marie Chlupáčková byla za okupace skutečně vyšetřována 
pro tajení židovského původu a nepovolené opuštění města. Souhlasí také informace 
o zaměstnání Chlupáčka jako zámečníka, byl v této profesi pracovně nasazen u firmy 
Laske. Tento fakt však „nelze nazvat persekucí, neboť touto povinností postiženo bylo 
v bývalých Sudetech více osob“. Stěžejní je ovšem sdělení, že „nad rodinou Chlupáčka 
držel udánlivě ochrannou ruku vyšší úředník Gestapa, resp. strany, jménem Léger, nebo 
podobně“.

To v zásadě odpovídá výpovědi obviněného. Zůstává však otázkou, zda byla zmí-
něná protekce vyvažována toliko hmotnou podporou pro Gebauera, jak tvrdil Chlu-
páček, nebo zpravodajskými službami.

Další, nepříliš pravděpodobnou, interpretaci přináší relace Okresní úřadovny 
Státní bezpečnosti v Krnově z 20. listopadu 1946. Ta s odvoláním na záznamy nale-
zené ve spisech NSDAP tvrdí, že jistý československý důstojník, zřejmě Polián, v roce 
1938 vyzradil krnovskému činovníkovi Sudetoněmecké strany a  rodinnému příteli 
Chlupáčkových Ing. Josefu Glatter-Götzovi, že je proti dotyčnému vedeno šetření pro 
devizové delikty. Tento fakt si vyšetřovatel vysvětloval kolaborací Poliána s nacisty. Pro 
tuto teorii ovšem neexistují žádné další indicie. Polián před opavským MLS vystupoval 
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jako svědek i v několika dalších kauzách, aniž by byla zpochybňována jeho mravní 
integrita.

Analyzujeme-li jednotlivá svědectví, je třeba říci, že Chlupáčkovi nebylo možno 
bezpečně dokázat spolupráci s abwehrem ani dezerci. Je dost možné, že obviněný sku-
tečně různými úplatky získal přízeň Gebauera či jiného pohlavára, který nad ním držel 
ochrannou ruku. Bylo by však s podivem, pokud by tato protekce stačila k vytvoření 
všeobecně akceptovaného přesvědčení o „zásluhách“ Chlupáčka a jeho bratra během 
henleinovského povstání. Poliánovo svědectví vyznělo v podstatě v Chlupáčkův pro-
spěch, Teličkova argumentace byla neprůkazná. 

Ani domnělým poválečným podvratným aktivitám Chlupáčka nebylo věnová-
no mnoho pozornosti. Spíše se zdá, že kontakty s  Nizozemcem Richterem sloužily 
jako záminka k diskreditaci obviněného nebo byly prostě důsledkem poválečné fobie 
ze špionáže.

Obžalovaný se před soudní tribunál nakonec nedostal, ještě před přelíčením se 
mu podařilo uprchnout do Vídně. Až 12. října 1948 byl v rámci obnovené poúnorové 
retribuce v nepřítomnosti odsouzen k 15 letům žaláře a ke ztrátě občanské cti na 30 
let, v neposlední řadě pak ke ztrátě veškerého majetku. Ačkoliv platí, že opavský mi-
mořádný tribunál posuzoval podíl na rozbití republiky roku 1938 přísněji než většinu 
jiných deliktů, i tak se výše trestu jeví s ohledem na neprůkaznost obvinění jako nepři-
měřená. Možná Chlupáčkův odchod do ciziny působil jako přitěžující okolnost a jako 
nepřímé doznání viny, dost možná ale byl primární motiv zcela jiný – tedy konfiskace 
rodinného podniku. Této hypotéze nahrává i fakt, že konečný verdikt byl vynesen již 
v poúnorových poměrech.

Vzhledem k  nízké početnosti a  značné různorodosti dokumentovaných kauz 
lze ve vztahu k retribučnímu stíhání vyzvědačů v západním Slezsku jen stěží vyslo-
vit zobecňující závěry. V Chlupáčkově kauze patrně sehrály roli i snahy o diskredita-
ci významného průmyslnické rodiny a o znárodnění podniku. Další známé případy 
spolupráce s německými zpravodajskými službami se z kusé soudní agendy jeví jako 
poměrně marginální.
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Stíhání příslušníků policejního aparátu

Představitelé represivních složek z doby okupace přirozeně patřili k bedlivě stíha-
ným skupinám retribučních provinilců. Před opavský tribunál se však dostal jen zlo-
mek provinilců. Většina exekutivních pracovníků západoslezských služeben gestapa, 
stejně jako policie a četnictva, před příchodem fronty uprchla. Do rukou českosloven-
ské justice vesměs padl jen pomocný personál gestapa, jako řidiči, vrátní a  tlumoč-
níci z řad slezských Němců. Z nich se ukázal být nejdůležitějším tlumočník Eduard 
Hurnik, který při poválečném vyšetřování uvedl řadu detailů o  činnosti opavského 
gestapa. Ani ochota vypovídat jej však nezachránila před trestem smrti, který vynesl 
MLS v Olomouci.124 

Přímo v  Opavě byl souzen Hurnikův kolega, řidič Viktor Linke z  Javorníku. 
Ten si vyslechl verdikt 20 let žaláře, na svobodu se dostal roku 1955. Výše trestu se 
v  tomto případě odvíjela od Linkeho pravděpodobného členství ve Freikoprsu a SS 
a z výpovědi německého socialisty Emila Bauma, jehož prý obviněný během výslechů 
na podzim 1938 v Jeseníku opakovaně bil.125

Z gestapáků souzených v Opavě zastával významné postavení pouze Karl Braun, 
nar. 1893 v Berlíně. Jmenovaný za okupace sloužil v Opavě, v roce 1939 a poté znovu 
1944 a 1945 vedl úřadovnu gestapa v Šumperku. Jako kriminální inspektor tajné poli-
cie mimo jiné vyšetřoval okolnosti požáru v rafinerii cukru v Kateřinkách v roce 1942. 
Ačkoliv se nikdy nepodařilo doložit, že by oheň vznikl v důsledku sabotáže, pátrání 
vedlo k odhalení a rozbití levicové odbojové skupiny Ferdinanda Valečka.126 Svědkové 
potvrdili Braunův podíl na zatýkání a  týrání osob. Braun oproti tomu tvrdil, že ně-
kolik kolegů nahlásil pro brutální zacházení s vyslýchanými, gestapák Winke měl být 
za tento přečin dokonce potrestán šestiměsíčním vězením.127 Po opětovném přeložení 
124 Srov. O. KOLÁŘ, Opavské gestapo; J. STEJSKAL, Konflikty.
125 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1698/46.
126 Stručně k případu viz J. PAVLÍČEK, Opavské Slezsko.
127 Winke patřil k obávaným vyšetřovatelům. Z Opavska odešel zřejmě na přelomu let 1942 a 1943, 

údajně byl poslán na frontu. Podle některých pamětníků se tak mělo stát díky písemné stížnosti žen 
z Milostovic Hitlerově sestře. Braunova výpověď, byť patrně upravená ve vlastní prospěch, potvrzuje 
hypotézu, že se Winke dostal do konfliktu s nadřízenými. Jako pravděpodobnější příčina pro Win-
keho převelení se však jeví kázeňské problémy či majetkové delikty. Srov. O. KOLÁŘ, K personální-
mu složení.
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do Šumperka se Braun podílel na řízení protipartyzánských operací. V dubnu 1944 dle 
svědků osobně zatkl a zbil mlynáře Oldřicha Kubíčka v Písařově, řídil také následné 
zatýkání v obci Klášterec. 

Ve prospěch Brauna naopak vypovídala Ellen Plháková, manželka majitele vodní 
elektrárny Hájský mlýn u Mohelnice. Podle ní se obviněný choval k Čechům korektně 
a ochotně lidem vystavoval propustky mezi sudetskou župou a protektorátem. Sám 
prý v roce 1939 zničil dopis, který Plháková napsala do exilu manželce prezidenta Be-
neše. Tímto aktem měl Braun Plhákovou zachránit před perzekucí. Není jasné, jakým 
způsobem chtěla Plháková dostat dopis do zahraničí a jak by se list dostal k Braunovi; 
celá historka tak budí jisté pochybnosti. Gestapák dle Plhákové přehlížel i odbojové 
aktivity její rodiny a společně s ní poslouchal zahraniční rozhlas.

Soud nakonec v dubnu 1947 vynesl ortel smrti. Jeho výkon byl však odložen, je-
likož se počítalo s využitím Brauna jako svědka v dalších procesech. V červnu 1948 se 
však vězeň oběsil v cele.128

S  dvacetiletým rozsudkem odešel od  soudu Franz Streit, tlumočník gestapa 
ve Svinově. Ten podle svědků během okupace vylákal od některých občanů potravi-
ny s příslibem, že je předá jejich vězněným příbuzným. Takto například Josefu Hla-
váčovi z  Pustkovce přislíbil předávat balíky jeho zatčenému švagrovi, železničnímu 
inženýrovi Teodoru Myslivcovi. Gestapák spolu s  jistým Ladislavem Kotalou měl 
dokonce padělat údajné Myslivcovy dopisy z koncentračního tábora s prosbami o další 
zásilky. Poživatiny si Streit opatřoval také vydíráním. Vzhledem k  absenci dalších 
zdrojů a  svědků, jejichž prostřednictvím by bylo možné blíže zdokumentovat práci 
obviněného u gestapa, se vyšetřování soustředilo především na Myslivcovu kauzu.129 

Sám Streit vypovídal dosti zdrženlivě a snažil se budit dojem člověka, který zmír-
ňoval dopady represí, bagatelizoval obdržená udání apod. Sám prý byl pro své posto-
je čtyřikrát vyšetřován nadřízenými. V řadě detailů se však jeho jednotlivé výpovědi 
rozcházely, takže soudce o své nevině nepřesvědčil.

Z převažující struktury obviněných se vymyká Alfed Schild z Bukovic na Jesenicku, 
narozený roku 1902. Civilní profesí hudebník, za války pracoval u kriminální policie 
a později u gestapa ve Vratislavi jako administrativní síla. Ačkoliv to z pramenů jasně 
nevyplývá, patrně nebyl způsobilý pro frontové nasazení. Tomu odpovídá i jeho další 
kariéra. Roku 1942 byl vyslán na  území dnešní Ukrajiny, přičemž před odjezdem 
nafasoval uniformu SD, v níž jej svědkové vídali i během dovolených v rodném kraji. 
Sám Schild členství v SD a obecně v SS popíral.

Po válce se dotyčný vrátil na Jesenicko, kde byl v únoru 1946 zatčen na základě vý-
povědí několika místních Němců, podle nichž se Schild za války chlubil účastí na pro-
tižidovských raziích na východní frontě. Obviněný následně přiznal účast na likvidaci 

128 ZAO, MLS Opava, sign. Ls99/47; T. BURYŠEK, Venkovní služebna, s. 133–137.
129 ZAO, MLS Opava, sign. Ls61/47.
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židovských ghett ve  městech Czortkow (Čortkiv) s  Kopyczynce (Kopychintsy),130 
přičemž sám měl během deportací zastřelit asi 40 osob neschopných transportu.

Namísto předání do vazby MLS v Opavě byl Schild po zatčení držen v  jesenic-
ké vazební věznici a  čekalo se na  rozhodnutí, zda bude vydán ke  stíhání do zahra-
ničí. Během těchto administrativních průtahů vězeň na  počátku října 1946 uprchl, 
nicméně po několika dnech se sám vzdal, jelikož bez dokladů a finančních prostřed-
ků neměl valnou šanci uniknout do Německa. Následně si již Schilda převzal MLS. 
Ten také uložil SNB prověřit, zda existují nějaké fotografie z míst Schildova válečného 
působení a zda je možno sehnat v ČSR svědky z těchto lokalit. Řečený směr pátrání 
však nepřinesl kýžené výsledky. 

Při přelíčení koncem ledna 1947 obžalovaný odvolal dříve doznaný podíl na vraž-
dách Židů a prohlásil předchozí výpovědi za vynucené násilím. S velkou pravděpo-
dobností byl Schild během výslechů v  Jeseníku skutečně fyzicky napaden, jelikož 
jeden z  tehdejších příslušníků SNB později vzpomínal na zatčeného člena gestapa, 
z  něhož vyšetřovatelé „vytloukli“ přiznání.131 Obhájce navrhl, aby si tribunál vyžá-
dal písemné vyjádření z míst, kde k předmětným zločinům došlo, zda tam existují 
nějaké dokumenty dokládající Schildovu roli. To soud zamítl s paušalizujícím odů-
vodněním, že „Čortkovem prošla válka a listinný materiál bude pravděpodobně zničen, 
nebo odvezen do Německa“. Schild tak byl nakonec odsouzen k smrti de facto pouze 
na základě údajů, které sám původně doznal. Samotná příslušnost k jednotkám, par-
ticipujícím na holocaustu, se tedy soudu jevila jako dostatečně závažná. Překvapivě 
– a ke škodě pozdějších badatelů – nebyl obviněný po celou dobu vyšetřování ani 
při přelíčení blíže dotazován na své působení ve Vratislavi, přestože by potenciálně 
mohl osvětlit řadu skutečností ohledně perzekuce československých občanů tamními 
orgány gestapa.132

Další procesy s níže postavenými příslušníky gestapa měly triviálnější charakter. 
Někteří se před soudem objevili jen v pozici svědků, aniž by byli obviněni. Oproti tomu 
poměrně početnou a dosti specifickou skupinu odsouzenců představovali převzatí či 
reaktivovaní příslušníci předválečného československého bezpečnostního aparátu.133 

Osobní dilemata těch příslušníků československého bezpečnostního aparátu, kte-
ří pocházeli ze  zabraného pohraničí nebo zde měli osobní vazby, dokládá zejména 

130 Kopyczynce, in: Encyclopedia of Jewish Communities in Poland, Volume II (Kopychintsy, Ukraine), 
online: http://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_poland/pol2_00486.html, stav k 1. 3. 2021.

131 Nepublikovaný rukopis vzpomínek příslušníka SNB, kopie v držení autora. Na přání rodiny anony-
mizováno.

132 ZAO, MLS Opava, sign.
133 Srov. O. KOLÁŘ, K reaktivaci bývalých československých četníků nacistickým bezpečnostním apará-

tem v západním Slezsku, in: Almanach příspěvků XV. konference policejních historiků, Praha 2021 
(V tisku).
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případ Emila Zeisbergera. Dotyčný se narodil roku 1893 v  Březové na  Opavsku. 
V kritických dnech podzimu 1938 sloužil v hodnosti štábního strážmistra na četnické 
stanici v Oldřišově, jež sice od roku 1929 náležela k opavskému okresu, historicky však 
šlo o součást území Hlučínska. Oldřišovskou stanici Zeisberger bez souhlasu nadříze-
ných opustil 7. října, den před obsazením Opavska a Hlučínska německým vojskem. 
Během okupace sloužil u německého četnictva ve Štáblovicích a  Oticích a 20. května 
1945 byl zadržen československými ozbrojenými složkami a dodán do pracovního tá-
bora v Opavě. Trestní oznámení u MLS v Opavě bylo učiněno 22. října téhož roku. 134

Vyšetřovatelé zjistili, že olomoucká vojenská prokuratura již od října 1938 vedla 
Zeisbergera v evidenci jako zběha, tehdy však „nemohli být vyslechnuti svědkové přípa-
du zběhnutí a činnosti Emila Zeisbergera, ježto většinou všichni pochází z pohraničního 
území zabraného Němci“. Podle po válce shromážděných svědectví Zeisberger 6. říj-
na 1938 dostal od velitele stanice Františka Šustra rozkaz provést přípravy k evakuaci 
stanice. Obžalovaný se však prý celý další den zdržoval doma a 7. října pak byl spolu 
s dalším četníkem Janem Kurkou zajištěn německými jednotkami a převezen k výsle-
chu do Ratiboře (podle některých nepříliš spolehlivých svědectví do Opavy). Zde měl 
obviněný vyzradit detaily o činnosti československých ozbrojených sil na Hlučínsku. 
Navíc existovalo podezření, že se Zeisberger již v roce 1937 stal tajným členem SdP.

Tato obvinění byla obtížně prokazatelná, navíc svědkové již s časovým odstupem 
nedokázali uvést veškeré podrobnosti. Například František Šustr připustil, že během 
jeho zařazení k SOS měl Zeisberger, který byl pověřen jeho zastupováním v čele old-
řišovské stanice, přístup k tajným a důvěrným spisům, jejichž obsah teoreticky mohl 
vyzradit nepříteli. Sám Šustr však již nevěděl, „s jakou výzbrojí a výstrojí Zeisberger 
uprchl“.

Jan Kurka uvedl, že 7. října 1938 očekával v Opavě na nádraží manželku, jež byla 
již dříve evakuována do Prahy a která se měla vrátit kvůli účasti na hlasování v chysta-
ném plebiscitu o osudu Hlučínska.135 Když jeho žena dohodnutým vlakem nedorazila, 
vracel se pěšky do Oldřišova. Cestou jej zadržela hlídka německé armády, jež právě 
zahájila obsazování Hlučínska. Zadržený byl odveden do Plště, kde se již nacházelo 
několik zajatých civilistů a Zeisberger, ovšem bez výzbroje. Po dvou dnech byli oba 
četníci vyslýcháni v Ratiboři, patrně vojenskými orgány. Kurkovu výslechu, který se 
zaměřil převážně na  nacionále zadrženého, byl přítomen tlumočník. Výslech Zeis-
bergera probíhal v němčině, takže Kurka obsahu nerozuměl. Jelikož Kurka pocházel 
ze Slavkova u Opavy, tedy ze zabraného území, byl propuštěn oproti slibu, že zůsta-
ne v pohraničí a bude pracovat pro Říši. Z domovské obce však již 24. října uprchl 
do Moravské  Ostravy. Čekalo jej vyšetřování pro podezření ze zběhnutí, které skončilo 
osvobozujícím rozsudkem divizního soudu v Brně.

134 ZAO, MLS Opava, sign. LS1366/46.
135 Srov. ZAO, Policejní ředitelství Moravská Ostrava, kart. 459; srov. N. PAVELČÍKOVÁ, Postoje.
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Sám obviněný se hájil tím, že 6. října 1938 zajišťoval převoz své rodiny do Melče 
a kvůli pozdnímu návratu přenocoval u známého. Ani následující den se však nedosta-
vil na stanici – údajně se domníval, že již byla evakuována. Večer 7. října pak Zeisber-
gera podle jeho slov zajistili němečtí četníci. Proč se celý den nepokoušel kontaktovat 
ostatní četníky či ověřit, zda se již stanice evakuovala, nevysvětlil. Ačkoliv je značně 
nejisté, zda Zeisberger aktivně spolupracoval s nacisty, zdá se, že úmyslně vyčkával 
na  příchod německé armády a  že – patrně především z  rodinných důvodů – chtěl 
zůstat v regionu. Svou roli mohla hrát i obava, že jako německý státní příslušník bude 
od československého četnictva propuštěn. K tomu přistupovala celkově chaotická si-
tuace na Hlučínsku, kdy na jednu stranu probíhaly přípravy plebiscitu, zároveň však 
již byly činěny kroky k evakuaci státních orgánů. Soud Zeisbergera uznal vinným, že 
„v Oldřišově podporoval nacistické hnutí“ a odsoudil jej k ročnímu žaláři a ztrátě ob-
čanské cti na pět let.

Zeisbergerově kauze se částečně podobá případ Karla Bahra. Rodák z Kateřinek 
(ročník 1911) absolvoval německé školy v Opavě a vyučil se zámečníkem. Od konce 
20. let se prý (zřejmě pod určitým tlakem tehdejšího zaměstnavatele – Moravskoost-
ravské stavební společnosti) hlásil k české národnosti. Vystřídal několik zaměstnání, 
načež roku 1931 nastoupil vojenskou službu u  dělostřelectva. Stal se délesloužícím 
poddůstojníkem a  dokonce působil jako instruktor ve  škole záložních důstojníků 
v  Domažlicích. V  srpnu 1936 pak nastoupil jako strážník ke  státní policii v  Brně. 
 Odtud byl v dubnu následujícího roku přeložen do Opavy. 136

Zde sloužil na strážnici na Horním náměstí a dle vlastních slov se dostal do něko-
lika konfliktů s místními Henleinovci. Krátce po návratu na Opavsko se oženil s Marií 
Vltavskou, dcerou soudního exekutora. Počátkem roku 1938 Bahra čekalo zařazení 
k  SOS, v  jejíchž řadách byl při květnové pohotovosti nasazen u  Štemplovce a  poté 
od  června na  silnici z  Kateřinek do  německé Plště. Spolu s  ním u  družstva sloužili 
další čtyři opavští policisté. Velitel družstva Jan Doležal dle Bahra příležitostně pouštěl 
Opavany na pár hodin domů a na nákupy. 

Takto prý Bahr dostal odpoledne 7. října povolení zajet na kole do Opavy, kde se 
měl zastavit na policejním ředitelství v Janské (dnes Hrnčířské) ulici pro informace. 
Budova však již byla evakuována a prohledávána ordnery, kteří Bahra zadrželi. Při ná-
sledném výslechu policista údajně odmítl prozradit pozici svého družstva, načež byl 
internován. Po pár hodinách se prý neúspěšně pokusil o útěk. Po dalším výslechu byl 
večer téhož dne propuštěn, načež se vydal za manželkou. Ta mu sdělila, že ostatní ro-
diny policistů se již evakuovaly.137 Druhý den ráno se Bahr pokusil vrátit k družstvu, 

136 ZAO, MLS Opava, sign. 15/48, srov. Tomáš HERAJT, Historie policie v letech 1918–1945: Policejní 
ředitelství v Plzni, Dvůr Králové nad Labem 2010, s. 172–174.

137 Velká část personálu opavského policejního ředitelství byla evakuována a služebně zařazena do Olo-
mouce, kde se mnozí policisté během okupace zapojili do činnosti ilegální organizace Národní vý-
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to se však mezitím přesunulo. O pár hodin později Opavu obsadilo německé vojsko 
a Bahr dostal domácí vězení.

Jako Čech pak prý v  lednu 1939 dostal příkaz od pracovního úřadu, aby odjel 
do Německa na stavbu dálnice. Aby se tomu vyhnul, přihlásil se do SS jako čekatel. 
Počátkem srpna téhož roku Bahr obdržel povolávací rozkaz do německé armády, v je-
jíchž řadách pak sloužil celou válku. V závěru března 1945 jej v Hesensku zajali Ame-
ričané a propuštění se dočkal až v květnu 1947, načež se vrátil na Opavsko.

Tolik Bahrova verze událostí. Jasno do případu měly při poválečném vyšetřování 
vnést především výpovědi ostatních členů družstva SOS. Dva jeho příslušníci během 
okupace zahynuli, dohledávání dalších probíhalo zdlouhavě.138 Důležitým svědkem se 
ukázal být vrchní strážmistr Petr Hanel. Ten potvrdil, že členové oddílu příležitostně 
dostávali volno k cestám do Opavy. Bahr však 7. října 1938 ráno, kdy měl nastoupit 
hlídku, zmizel bez vědomí velitele. Toho dne prý velitel Doležal navíc žádné volno 
neuděloval, jelikož již měl rozkaz zahájit v  podvečerních hodinách ústup ve  směru 
na Otice, odkud se pak družstvo dále stahovalo na Šternberk. Hanel se také doslechl, 
že velitel čety SOS Půlpán po evakuaci podal na Bahra trestní oznámení pro dezerci.139

Opavský policista Václav Chovanec se s Bahrem znal již z dob vojenské služby, kde 
se přesvědčil, že obviněný „byl člověkem falešným, ctižádostivým, výbojným“. Ke konci 
30. let prý dával najevo sympatie k Henleinovu hnutí a stýkal se se známými aktivis-
ty SdP. Podle Chovance Bahr kritického 7. října 1937 (svědek chybně uvedl datum 
4.  října) skutečně dostal povolení zajet do Opavy, o nařízené evakuaci do Otic však prý 
věděl. Tím by se Bahrovo tvrzení, že druhý den hledal své družstvo na původních po-
zicích u Kateřinek, stalo dosti pochybným. Chovanec se také později doslechl, že Bahr 
krátce sloužil u německé policie v Opavě. Tomu nasvědčovala i výpověď Chovancovy 
ženy Milady. Ta se prý krátce před záborem Opavska v Kylešovicích setkala s Bahrem, 
který jí sdělil, že o osudu jejího muže nic neví, protože „odešel“ od družstva. Také měl 
prohlásit, že dostal nabídku pracovat pro říšskou policii.

Nemalou pozornost vyšetřovatelé věnovali také osudu Bahrovy výstroje a výzbroje 
po jeho odchodu od útvaru. Ta částečně zůstala u družstva SOS, část věcí prý obviněný 
již dříve odevzdal na policejním ředitelství. To někteří svědkové rozporovali a domnívali 
se, že Bahr po příchodu do Opavy 7. října 1938 odevzdal služební zbraň ordnerům. 

Soud se překvapivě vůbec nevyjádřil k  otázce Bahrovy dezerce, nicméně uznal 
jej vinným z  toho, že „v době zvýšeného ohrožení republiky byl členem organisace 

bor. SZM, ND, sign. II/37.
138 Velitel družstva praporčík Jan Doležal byl popraven 24. května 1944 ve Vratislavi, štábní strážmistr 

František Mikulka zahynul 31. srpna téhož roku tamtéž. Mikulka byl jedním z policistů napojených 
na olomoucký Národní výbor.

139 Zřejmě šlo o vrchního strážmistra Jindřicha Půlpána popraveného 27. července 1944 ve Vratislavi 
v souvislosti s činností olomouckého Národního výboru.
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Schutzstaffeln der NSDAP (SS)“. Oproti tomu byl Bahr osvobozen ve  druhém bodě 
obžaloby, totiž že vydáním výzbroje ordnerům „vyzradil cizí moci nepřímo skutečnost, 
opatření nebo předmět, které mají zůstat utajeny pro obranu republiky“. Tribunál obža-
lovaného odsoudil k šesti letům žaláře zostřeným čtvrtletně tvrdým ložem a k úhradě 
nákladů soudního řízení. Polovina Bahrova majetku propadla státu. Trest byl úředně 
zahlazen usnesením okresního soudu v Opavě ze 7. prosince 1970. Tehdy Bahr praco-
val jako slévač v Braneckých železárnách a „vedl řádný život pracujícího člověka“.

Před MLS v  Opavě se dostal také bývalý příslušník finanční stráže František 
Melič, i  přesto, že období okupace prožil mimo region. Melič nastoupil k  finanční 
stráži v roce 1920 a od roku 1929 sloužil v západoslezských Linhartovech. Díky zna-
losti němčiny a  místního prostředí byl v  roce 1937 pověřen vedením zpravodajské 
služby.140 Podle vlastních slov si zajistil jako informátora člena SdP hajného Franze 
Schiebela, který mu poskytoval informace o průběhu stranických schůzí. Zjištěné po-
znatky Melič předával štábnímu kapitánu Poliánovi v  Krnově, který v  regionu řídil 
kontrarozvědnou práci a na jehož činnost později po válce vzpomínali i další obvinění 
před MLS v Opavě.

Dále Melič spolupracoval s přednostou policejního úřadu v Městě Albrechticích 
dr. Kadlecem. Do  sběru informací byla zapojena i  Meličova manželka, která měla 
v  Linhartovech rodinu. Její strýc, farář Emanuel Škrobánek, při občasných cestách 
do Německa sledoval pohyby vojska. Rodina příslušníka finanční stráže však pochopi-
telně byla v zorném poli henleinovců, kteří záhy pojali podezření, že Meličova manžel-
ka sbírá informace pro československé úřady. Krejčí Oswald Rotter Meliče varoval, že 
jeho ženě dokonce hrozí vražedný útok. Jistý obuvník Bayer zase vyhrožoval Škrobán-
kovi zastřelením.141

Během jara či léta 1938 Melič dle vlastních slov při hraniční prohlídce odhalil 
tajnou radiostanici, která měla být propašována do ČSR s pomocí říšskoněmeckého 
četníka Harazima, nám již známého z procesu s Karlem Grossem. Krátce poté (Melič 
udává datum 24. května, podle kontextu však šlo spíše o závěr září) Melič při službě 
na hranicích vážně onemocněl a nebyl schopen evakuace, pročež skončil v zajetí Frei-
korpsu a byl převezen do Německa.

Zde jej asi po dvou týdnech pobytu v nemocnici čekal výslech (údajně na gesta-
pu)142 v Lehnici (Liegnitz) s odůvodněním, že „pracoval jako vyzvědač proti Říši“. 
140 K problematice zpravodajské činnosti nevojenských uniformovaných složek meziválečné ČSR viz 

např. Jaroslav BENEŠ, Finanční stráž československá 1918–1938, Dvůr Králové nad Labem 2005.  
O. KOLÁŘ, Role četnictva při potírání špionáže v Čechách v prvních letech československé samostat-
nosti. Policista 8/2011, s. X–XIII. Zde odkazy na další literaturu.

141 ZAO, MLS, kart. 102, sign. 1634/46.
142 Záměny příslušníků různých složek německého policejního a rozvědného aparátu ze strany zajatých 

Čechoslováků nebyly ničím výjimečným, vyšetřovatelé v civilu byli zpravidla paušálně označováni 
za příslušníky gestapa. Srov. O. KOLÁŘ, Státní pořádkové složky.
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Po dalších dvou týdnech, během nichž se Melič prý ze zoufalství pokusil o sebevraž-
du, byl propuštěn, aniž by cokoliv přiznal. Mohl se vrátit do Linhartov, ale musel 
se hlásit opavskému gestapu, kde byl asi za měsíc opakovaně vyslýchán. Počátkem 
následujícího roku nastoupil do zaměstnání na německém celním úřadě v Hluboč-
kách u Olomouce. Zde měl později příležitost setkat se s Poliánem, jenž za okupace 
pracoval jako úředník v nedalekém Litovli. Poliánovi Melič údajně předal informace 
o  několika Češích – bývalých legionářích, kteří byli po  záboru pohraničí vězněni 
nacisty.

Počátkem srpna 1939 se Melič jako říšský občan (stále měl bydliště v zabraném 
pohraničí) musel dostavit k  odvodu do  Šternberka a  narukovat k  německé branné 
moci. O svém konkrétním zařazení se bohužel nezmiňuje, nicméně uvádí, že během 
služby uchránil několik Poláků před nuceným pracovním nasazením a perzekucí. To 
mu také několik zachráněných po válce písemně dosvědčilo. Odhalení Meličova be-
nevolentního přístupu údajně vedlo k jeho uvěznění v Katovicích a následnému pro-
puštění ze služby. 

Melič si požádal o penzi, nicméně s ohledem na českou národnost byl odkázán 
na  protektorátní úřady. Když uvažoval o  nástupu do  služby u  protektorátní berní 
správy, německé orgány mu v tom naopak bránily s ohledem na jeho říšskou přísluš-
nost. Nakonec Melič přeci jen nastoupil k bernímu úřadu v Českém Brodě a usadil se 
v Dobřichově na Kolínsku. 

Zde byl na konci války internován. Místní obyvatelé o něm při vyšetřování ne-
mohli udat mnoho konkrétního. Někteří v  něm viděli oportunistu, který působil 
v německých službách a až po poznání, že Německo nemůže zvítězit, si hledal práci 
v protektorátní správě. Několik svědků si vybavilo, že při blíže nedatované protipara-
šutistické razii německé armády se Melič iniciativně bavil s vojáky, obsah rozmluvy 
však nikdo neznal. Kolegové ze zaměstnání v Českém Brodě obžalovaného hodnotili 
jako bezproblémového česky smýšlejícího člověka.

Z čeho a proč tedy byl Melič obžalován? Vyšetřování zřejmě inicioval respicient 
finanční stráže František Pavlíček, který s Meličem krátce sloužil v Linhartovech. Pod-
le něho obviněný již před Mnichovem spolupracoval s německou rozvědkou. Během 
služby u SOS v září 1938 prý družstvo, u něhož oba muži sloužili, vyhledala Meličova 
manželka, aby bojovníkům tlumočila výzvu henleinovců ke kapitulaci. Melič se prý 
s manželkou odebral k vyjednávání s Němci, ale k jednotce se již nevrátil. Později slou-
žil u německé Zollwache, odkud byl podle Pavlíčka propuštěn kvůli milostné avantýře.

Pozornost zasluhuje především Pavlíčkův popis událostí ze září 1938. Jak dotyčný 
mohl vědět o dalších Meličových osudech za války, je otázkou. Pavlíček dále zdůraz-
ňoval, že Meličovo chování je odsouzeníhodné tím spíše, že jde o bývalého legionáře. 
Tuto nepravdivou informaci pak převzali i autoři některých vyšetřovacích a soudních 
protokolů.
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Úřadovna StB v Krnově během léta 1946 provedla šetření ohledně údajné Meličo-
vy spolupráce s nacisty v roce 1938. Fámy, podle nichž měl být Melič zapojen do pašo-
vání zbraní z Německa, se jevily jako pochybné. Podezřelé vyšetřovatelům připadalo 
hlavně Meličovo opuštění družstva SOS. To obviněný (v rozporu se svým dřívějším 
tvrzením o zdravotních problémech) vysvětloval tím, že se jednotka během jeho ne-
přítomnosti přesunula. Několik zatčených bývalých příslušníků Freikorpsu potvrdilo, 
že německé úřady po záboru pohraničí Meliče skutečně vyslýchaly kvůli jeho zpravo-
dajské práci proti Německu. Výslechy bývalých četníků a „financů“, kteří s Meličem 
sloužili, vesměs nepřinesly žádné zásadní poznatky. Autor zprávy proto neviděl důvod 
k dalšímu stíhání. Zapravdu mu dalo i rozhodnutí MLS v Opavě, jímž byl Melič 26. říj-
na 1946 osvobozen.

Odsouzen nebyl ani bývalý rakousko-uherský a  československý četník Johann 
Steffan, který se před tribunál nakonec vůbec nedostal. Steffan se narodil v  Sád-
ku na Krnovsku roku 1884 a domovsky příslušel do Jeseníku. O jeho mládí mnoho 
nevíme, po roce 1918 sloužil jako četník v Javorníku, Slezské Ostravě a Karvinné-So-
vinci. Do penze odešel v červnu 1925. Za republiky ani za okupace „nebyl proti ČSR 
nikterak protistátně činným a  neprovinil se nikdy slovem ani skutkem proti ČSR ani 
osobám české národnosti“. 143

Po vyhlášení totální války144 byl Steffan v dubnu 1943 „jako policejní záložník po-
volán k bezpečnostní službě“, kterou pak konal až do 6. května 1945. „Z důvodů exis-
tenčních“ také vstoupil do NSDAP, zřejmě se však nijak neangažoval. Podobně jako 
v celé řadě jiných nepříliš závažných případů MLS v Opavě upřednostnil odsun před 
šetřením a potrestáním, takže veřejný žalobce v srpnu 1946 zastavil stíhání a uvolnil 
obviněného pro odsun.

Velmi detailní svědectví o  fungování německého četnictva na převážně českém 
venkově Opavska naopak nacházíme v soudním spisu Oskara Koblovského. Rodák 
z Horních Životic, nemanželský syn, civilní profesí pokrývač, se za války stal záložním 
četníkem a  posléze zástupcem velitele četnické stanice v  Neplachovicích. O  samot-
ném obžalovaném se ze spisu dozvídáme relativně málo. Mimořádně cenná je však 
svědecká výpověď velitele neplachovické stanice Josefa Weisse z  Hynčic na  Novoji-
čínsku, bývalého rakousko-uherského a  československého četníka, penzionovaného 
roku 1929 a  v  listopadu 1938 reaktivovaného novým režimem. Jeho výpověď dosti 
otevřeně a zevrubně líčí četnickou službu v západní části opavského okresu, v prostře-
dí „jazykové hranice“ mezi českým a německým osídlením. Hodnotu tohoto záznamu 
zvyšuje fakt, že Weiss v Neplachovicích sloužil od ledna 1939 do konce války, takže byl 
do zdejšího dění dobře zasvěcen. Zároveň, byť se přirozeně snažil některé pasáže styli-
zovat ve svůj prospěch, neváhal uvádět řadu detailů o služebních zákrocích, stejně jako 

143 ZAO, MLS Opava, sign. LS933/46.
144 K tomu došlo 18. února 1943 v reakci na debakl německé armády u Stalingradu. 
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identifikovat členy nacistických organizací a označit Františka Pflegera ze Štemplovce 
za konfidenta gestapa, řízeného vyšetřovatelem Helmutem Schmidtem.145 

Weiss rovněž popsal některé své služební zákroky. Roku 1939 ještě jako podříze-
ný četník na příkaz tehdejšího velitele stanice Ericha Leistera zatknul Jana Vedlicha 
za zhanobení Hitlerova portrétu v hostinci. Případ udal syn bývalého holasovického 
starosty Rudolfa Schreiera (Schraiera) Josef. Vedlich pak strávil rok za mřížemi. Osm 
měsíců si odseděl Jacob Slanina z Holasovic, zatčený roku 1940 za šíření nepravdivých 
zpráv. O rok později byl hostinský ze Štemplovce Josef Říčný udán majitelem konku-
renčního podniku pro protistátní výroky. Weiss obviněného předal gestapu, které jej 
kvůli absenci důkazů propustilo.

Další delikty, vyšetřované neplachovickými četníky, se týkaly poslechu zahranič-
ního rozhlasu. V roce 1939 pro tento čin dva zemědělští dělníci ze statku exstarosty 
Schreiera nahlásili Annu Otipkovou, kterou se nepodařilo usvědčit. Roku 1942 se ob-
jevilo několik nařčení proti zedníkovi Josefu Kočímu. Mezi stěžovateli byli i starosta 
Neplachovic František Kramný a řídící učitel Rudolf Gold. Za  iniciátorku opakova-
ných udání však Weiss považoval negramotnou Antonii Baranovou, jednající z osobní 
msty, proto z počátku nic nepodnikal. Po urgencích však záležitost předal opavskému 
gestapu, jehož úředník Rupp rozhodl zabavit rozhlasový přijímač Kočího milence, 
u které měl obviněný poslouchat zahraniční vysílání. 

Častou náplň práce četnictva představovalo také potírání prohřešků polských 
dělníků, přidělovaných na  práce v  zemědělství. Proti těm se běžně užívaly fyzické 
tresty. Weiss přiznal, že Poláky na  základě stížností statkářů a  zejména manželek 
statkářů povolával na stanici, kde je bil rukou a výjimečně býkovcem. Četníci Oskar 
Koblovský a  Josef Pravda prý příležitostně inzultovali nucené pracovníky i na ulici, 
a to i v rozporu s Weissovými rozkazy. V roce 1944 utekl ze statku Leo Bensche dělník 
Franciszek Kubisz, kterého četník Pravda s pomocí zrekvírovaného automobilu dosti-
hl u Skrochovic. Kubisz byl přidělen k jinému zemědělci, v příštím roce však byl dle 
Weisse zatčen pro jiný přečin a popraven u Slavkova. Z rozkazu okresního četnického 
velitele Kleina146 museli exekuci přihlížet další polští dělníci. V tomto případě se však 
Weiss patrně dopustil nepřesnosti, nejspíše se jednalo o Franciszka Kubicu, oběšeného 
v lednu 1943 v Oticích.147

Navzdory opakovaným zákrokům proti nuceně nasazeným Polákům se Weiss po-
važoval v zásadě za umírněného. Počátkem roku 1945 si na jeho benevolenci prý do-
konce stěžovaly členky Frauenschaftu ve Skrochovicích. Okresní velitel pak osazenstvu 

145 Srov. O. KOLÁŘ, K personálnímu složení.
146 Stručně k němu srov. O. KOLÁŘ, Německý bezpečnostní aparát.

147 Srov. SZM, ND, sign. II/4. Obecně se po německém debaklu u Stalingradu začaly množit případy 
útěků a  odporu polských dělníků, na  což okupační správa reagovala právě výstražnou popravou 
Kubici. 
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stanice udělil důtku. Weiss také popřel tvrzení uklízečky Elsy Hlayové, že na podlaze 
četnické stanice bývaly po bití zatčených krvavé skvrny. Hlayová údajně lhala ze msty 
kvůli předchozím neshodám.

Nejzávažnější případ četníků z Neplachovic se však odehrál až v závěru války. Po-
čátkem dubna 1945 stanici navštívili dva nádražní policisté z Opavy, Hirmke a Radek. 
Podle jejich sdělení byl František Hlaváč, žijící ve Weissově obvodu, stíhán pro krádeže 
poštovních zásilek na  opavském východním nádraží. Také existovalo podezření, že 
odcizil radiopřijímač od firmy Wolf. Četnictvo tedy provedlo v domě nepřítomného 
Hlaváče prohlídku, při které se ve stodole našlo rádio a několik kusů textilu. Zabavený 
lup nádražní policisté odvezli do Opavy. Hlaváče četníci zadrželi večer, když se vrátil 
domů. Weiss nechal zatčeného povečeřet, načež jej eskortoval na stanici. Hlaváčovi se 
ale podařilo využít četníkovy nepozornosti a zmizet ve tmě.

Až kolem 11. dubna Weiss na obchůzce potkal Viléma Osadníka a Karla Davi-
da z  Loděnice, kteří mu vyřídili vzkaz jistých manželů Grossových, podle nichž se 
Hlaváč skrýval u  své matky v Loděnici. Ráno 13. dubna tak četníci Weiss, Koblov-
ský a  Mohr dům obklíčili s  pomocí starosty obce Jana Osadníka, člena SA Viléma 
Osadníka, Davida a příslušníka Volkssturmu Arnošta Schuberta. Jan Osadník se pro 
zákrok ozbrojil pistolí, četníci měli služební karabiny.

Během prohledávání domu Koblovský objevil v pokoji Hlaváčovy babičky Josefy 
Teplé skrýš pod  podlahou a  přivolal velitele. Spolu s  Weissem vyzvali Hlaváče, aby 
opustil úkryt. Uprchlík sice vyšel ven, ale záhy – alespoň dle Weisse – vytáhl kapes-
ní pistoli ráže 6.35 mm a několikrát vystřelil. Oba přítomní četníci vypálili z pušek. 
Když Weiss „viděl, že odpor Františka Hlaváče není ještě zlomen“, spolu s Koblovským 
vystřelili ještě jednou. Zasažený Hlaváč se poté zhroutil zpět do krytu. Ostatní obyva-
telé domu byli mezitím pod dohledem Mohra a jeho civilních společníků v sousední 
místnosti, takže střelci se zároveň stali jedinými přímými svědky. Terezie Hlaváčová 
později u přelíčení popírala, že by její syn měl zbraň, dokázat to však nemohla.

Zraněný Hlaváč po střelbě ještě žil. Starosta však nedokázal sehnat povoz pro jeho 
přepravu do  nemocnice. (Část obyvatel se pomocí povozů zřejmě evakuovala před 
blížící se frontou.) Četníci nakonec zajistili koňský potah od vojenské jednotky, která 
v Loděnici prováděla opevňovací práce. Hlaváče provizorně ošetřil vojenský lékař, na-
čež jej Weiss nechal převézt k doktoru Beckovi do Velkých Heraltic. Zde také četníci 
hlásili použití zbraní okresnímu veliteli Kleinovi, který sem evakuoval z rozbombar-
dované Opavy.148 Během dalšího transportu do  nemocnice v  Bruntále však Hlaváč 
zemřel. Jak eskorta dále naložila s jeho ostatky, není zřejmé.

Zakrátko po dramatických událostech v Loděnici musela četnická stanice z Ne-
plachovic evakuovat. Stalo se tak kolem 20. dubna. Weiss převážel služební agendu 
na  povozu spolu s  četníkem Bartem, pocházejícím od  Aše. Přes Bruntál se dostali 

148 K průběhu bojů o Opavu srov. F. ŠVÁBENICKÝ, Troppau 1945.
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ke Králíkům. Když však zjistili, že město již obsadila Rudá armáda, ponechali povoz 
na silnici. Jakým způsobem se Weiss následně dostal zpět na Opavsko do vyšetřovací 
vazby, již prameny neprozrazují.

Oskaru Koblovskému MLS vyměřil 20 let žaláře. Na svobodu se dostal roku 1955, 
kdy byl vysídlen do západního Německa. Josefa Weisse soud poslal do vězení na do-
životí, roku 1955 byl trest zmírněn na 25 let.149

Shrneme-li shromážděné poznatky, pak s výjimkou Braunova případu před opav-
ským retribučním tribunálem stáli jen níže postavení policisté. Agenda z jejich pro-
cesů je cenná především pro výzkum válečné každodennosti, avšak ve většině přípa-
dů torzovitá. Při posuzování činnosti přeběhlíků z předválečných československých 
ozbrojených sil se soud zpravidla zaměřoval na okolnosti zběhnutí, zatímco pozdější 
působení obviněných během okupace nebylo vždy možné podrobněji zmapovat.

149 ZAO, MLS Opava, sign. LSS 23/46.
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Stíhání udavačů

Zatímco většina exekutivních pracovníků gestapa a  dalších složek okupačního 
represivního aparátu v závěru války uprchla do zahraničí, konfidenti a udavači z řad 
místního obyvatelstva byli často dopadeni a postaveni před soud. Zejména případy 
dlouhodobé a systematické spolupráce s gestapem patřily k nejpřísněji trestaným de-
liktům, ať již jejich motivace byla ideologická či ryze pekuniární. 

K  vůbec prvním obviněným, kteří stanuli před MLS v  Opavě, patřil Oldřich 
 Kolovrat, narozený 23. dubna 1921 v Hlubočci, svobodný, nevoják. Vyšetřován byl 
spolu s o deset let starším bratrem Františkem Kolovratem narozeným v Podvihově, 
bytem v Budišovicích, bývalým vojínem telegrafního praporu 4. Jeden z prvních pří-
padů MLS Opava také patřil k vůbec nejzávažnějším, jež tribunál řešil. 

Oba bratři již před válkou pracovali jako lesní dělníci, starší ze sourozenců v roce 
1937 odešel do železáren ve Vítkovicích. Podle vlastní výpovědi před Krajským sou-
dem v Opavě z 6. června 1945 František Kolovrat od roku 1940 bydlel v Budišovicích 
č. 76 v podnájmu u bývalé náčelnice Sokola Marie Kasikové, která udržovala kontak-
ty s německým četníkem Dolákem ze stanice v Hrabyni.150 Při jedné příležitosti prý 
Kasiková vyzvala Kolovrata, aby s ní poslouchal zahraniční rozhlas, což tento na radu 
manželky odmítl z obav, že se může jednat o provokaci a že by jej Kasiková mohla udat 
Dolákovi.

Přesto byl Kolovrat o  týden později zatčen, eskortován na  četnickou stanici 
v Hrabyni a odtud dále do Opavy a viněn z „pobuřování Čechu proti Němcum“. Výsle-
chu, při němž podle Františka Kolovrata došlo i na použití násilí, se účastnil příslušník 
gestapa. Aby se vyhnul dalšímu týrání, Kolovrat udal několik sousedů, o nichž věděl, 
že v  domě rodiny Trojkových pravidelně poslouchali zahraniční rozhlas. Po  tomto 
oznámení prý Kolovrat dostal nabídku stát se placeným informátorem s  tím, že se 
má do dvou dnů rozmyslet. Podle vlastních slov měl obavy z dalšího pronásledování, 
s nimiž se po propuštění svěřil rodině.

V  té chvíli se do  věci vložil jeho bratr. Podle Františka se Oldřich sám rozho-
dl namísto něho přijmout nabídku gestapa na placenou spolupráci, naopak Oldřich 

150 V  schematismu říšského četnictva na  Opavsku z  července 1940 je uváděn Gendarmerie-Haupt-
wachtmeister Rudolf Dolak, který byl v  té obě patrně jediným četníkem zařazeným v  Hrabyni. 
SOkA Opava, Četnická stanice (německá) Vávrovice, kart. 1.
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v protokolu sepsaném 6. července 1945 v Hrabyni tvrdil, že František sám u výsle-
chu přislíbil vykonávat konfidentskou službu a zapojit do ní i mladšího bratra. Pod-
le  Oldřicha oba bratři navštívili v  Opavě komisaře gestapa jménem von Merferden 
(resp. Merford či Merfort),151 který jim slíbil honorář a jako motivaci jim ukázal vý-
platní listinu jiného informátora Josefa Kupky z Budišovic č. 96. Dále jim komisař sdě-
lil krycí adresu, na niž měli zasílat svá udání. Některé zprávy se však později předávaly 
osobně nebo byly posílány na gestapákovu soukromou adresu. Úkoly skupině udava-
čů někdy předával i pracovník svinovské služebny gestapa Reinhold, bývalý mlynář 
z Dolních Bludovic.

František Kolovrat brzy navázal spolupráci s Kupkou a s jistým Josefem Imrém. 
Jelikož Oldřich měl úhledný rukopis, musel prý psát všechna udání za bratra a později 
i za Kupku. První udání se týkalo poslechu zahraničního rozhlasu u Trojků a v dal-
ších domácnostech. Na  jeho základě byly zatčeny čtyři osoby. Oldřich Kolovrat byl 
údajně bratrem donucen napsat udání na další čtyři budišovické občany, tento dopis 
však sám spálil z obav před pomstou poté, co mu přišel anonymní výhružný dopis. 
Na konfidentskou činnost obou bratrů prý občany kvůli rodinným neshodám upozor-
ňovala sama Františkova manželka Julie. Podobně prý Oldřich později zadržel udání 
na Alfreda a Zdeňka Mikoškovy pro ukrývání zbraní. František Kolovrat měl do špic-
lování zapojit také nezletilého bratra Josefa (nar. 1928). Vyjma sledování svých spoluo-
bčanů dostávali konfidenti příležitostně zvláštní úkoly, např. v lednu 1945 měl Oldřich 
Kolovrat navázat kontakt s jistým řidičem a prověřit jeho smýšlení.

Ohledně odměn za udavačství Oldřich Kolovrat uváděl, že peníze inkasoval ze-
jména jeho bratr, on sám jedinkrát dostal 45 marek. Při jiné příležitosti mu bratr pře-
dal 20 marek. Kupka prý pracoval zdarma (což odporuje výše uvedeným tvrzením 
o Kupkově výplatní listině), protože vděčil gestapáku Hamplovi za záchranu své dcery 
před trestem za nenastoupení zaměstnání.

Zatímco Oldřich přiznával jednotlivé případy udavačství, byť se snažil bagatelizo-
vat svou roli, František vytrvale tvrdil, že konfidentem byl pouze jeho bratr, kterému 
jeho činnost rozmlouval. Oldřich prý Františkovi příležitostně nosil různé finanční 
obnosy, celkem asi 200 marek. Když Františka v závěru dubna 1945 zatýkali sovětští 
vojáci, civilista, který je provázel, se měl údajně vyjádřit: „Jeho bratr byl špicel pracoval 
pro německo toho strestat nemužem vemte toho staršího on o tom věděl“.152 Po výslechu 
sovětskými orgány byl František Kolovrat propuštěn, hned 8. května ho všem zatkla 
československá milice. Brzy byl zatčen i Oldřich, který před příchodem fronty uprchl 
do Milovan. 

151 ABS, Výpovědi zaměstnanců gestapa a SD (Výpovědi), sign. 52-1/334. V nekompletním seznamu 
pracovníků opavské služebny gestapa se nepodařilo tuto osobu identifikovat. Snad se může jednat 
o Ernsta Madera, zmiňovaného dále v textu.

152 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 50/45.
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Počátky vyšetřování ovšem probíhaly poněkud chaoticky: Když se 25. května 
1945 v Budišovicích konala veřejná schůze s cílem osvětlit činnost některých občanů 
za okupace, mělo se za to, že František a Oldřich Kolovratovi uprchli.153 Přinejmenším 
František však v té době již pravděpodobně byl ve vazbě. Kdy přesně došlo k zatčení 
Oldřicha, z pramenů nevyplývá. Můžeme-li věřit budišovické kronice, Oldřich  Kolovrat 
se po osvobození v Milovanech přihlásil do formujícího se Sboru národní bezpečnos-
ti.154 Když si místní orgány v domovské obci ověřovaly jeho spolehlivost, vyšlo najevo, že 
jde o hledaného udavače. Do Milovan se proto vypravili dva příslušníci národní stráže 
z Budišovic, kteří Kolovrata 3. června přivedli zpět do obce. Zde byl před předáním 
do rukou státních orgánů zbit.155

V polovině července byli ve vazbě kromě Františka s Oldřichem i jejich bratr  Josef, 
stejně jako Julie Kolovratová, Imré a Kupka. Matka tří zatčených sourozenců Anna Kolo-
vratová byla vyšetřována na svobodě. Koncem měsíce do šetření zasáhla matka Julie Ko-
lovratové Marie Mučková, která oznámila Úřadu národní bezpečnosti v Opavě, že Franti-
šek s Oldřichem její dceři hrozili vězením, pokud vyzradí jejich činnost. Tuto skutečnost 
dokládal i Oldřichův dopis z listopadu 1943, který Mučková předložila vyšetřovatelům. 

Zatímco v případě Julie Kolovratové se tedy objevily výrazné polehčující okolnosti, 
proti její tchyni Anně se naopak začala objevovat svědectví, podle nichž aktivity svých 
synů podporovala. Samotná Anna Kolovratová 13. července 1945 přiznala, že o udavač-
ství svých synů věděla. 

Výslechy osob, které měli Kolovratovi udat, nepřinesly mnoho poznatků. Většina 
z nich příčinu svého zatčení neznala, nebo ji jen tušila. Výjimkou byl pětadvacetiletý Jin-
dřich Ocásek z Výškovic, čekatel Sboru národní bezpečnosti. Toho gestapo zatklo v břez-
nu 1942 (spolu s Františkem Maturou později zemřelým v Osvětimi) a vinilo jej z posle-
chu rozhlasu a ukrývání zbraní pro ilegální skupinu Česká legie. U výslechu v Opavě byl 
Ocásek dotázán také na Kolovrata (bohužel není uvedeno křestní jméno). Když prohlá-
sil, že jmenovaného nezná, vyšetřovatel prý namítl, „že on [tj. Kolovrat] tvrdí, že já jsem 
vůdce té organisace“.156 S dotyčným Kolovratem se pak Ocásek v následujících dnech 
několikrát setkal během vazby. Toto tvrzení by nasvědčovalo tomu, že jeden z bratrů Ko-
lovratových byl několik dní vězněn nebo gestapem cíleně nastrčen mezi vězně, o čemž 
jiné prameny nehovoří.

153 SOkA Opava, Archiv obce Budišovice, Pamětní kniha obce Budišovice 1919–1945 (1948), s. 126.
154 Případy, kdy se kolaboranti nebo členové nacistických organizací po  válce snažili krýt vstupem 

do ozbrojených složek, nepředstavovaly nic výjimečného. Z toho důvodu SNB také prováděl šetření 
ohledně tetování svých příslušníků, aby byli identifikováni případní bývalí členové SS. Situaci ovšem 
komplikoval fakt, že obdobné tetování jako u SS za okupace probíhalo též u některých útvarů pro-
tektorátní policie. ABS, Správa Státní bezpečnosti Ostrava, sigm. B-7-9-1.

155 SOkA Opava, Archiv obce Budišovice, Pamětní kniha obce Budišovice 1919–1945 (1948), s. 128.
156 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 50/45.
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Případu se poměrně obsáhle věnuje i kronika Budišovic. Podle jejího autora již 
po prvním zatýkání za poslech londýnského rozhlasu v únoru 1941 nastala panika, 
kdy lidé preventivně odhlašovali své rozhlasové koncese. Spekulace o identitě udavače 
se záhy začaly stáčet k osobě Oldřicha Kolovrata, který „měl stále dost peněz a při tom 
celkem málo pracoval“. Podezření prý potvrdil sám Kolovrat, když se v opilosti chlubil 
legitimací, kterou mu poskytlo gestapo.

Soudní přelíčení s Oldřichem Kolovratem proběhlo 12. ledna 1946. Obžalovaný 
byl uznán vinným z udání celkem jednadvaceti lidí v letech 1941–1945 a z toho, že Julii 
Kolovratové a Josefu Imrému vyhrožoval zatčením. Čtyři z udaných zemřeli v nacistic-
kých věznicích, káznicích a koncentračních táborech. V případě udání Jana Skotnici, 
který věznění rovněž nepřežil, MLS Kolovrata svobodil. Rozsudek smrti nad Oldři-
chem Kolovratem byl v  souladu s  retribuční praxí vykonán ještě téhož dne v 16:30 
za přítomnosti krajského soudce Jakuba Lesáka, advokáta ex offo dr. Komárka a vězeň-
ského lékaře Jaroslava Montaga. Odsouzenec, „který se choval naprosto klidně“, byl pod 
šibenici doprovázen páterem Lambertem Seidlem. Exekuci vykonal popravčí Bohumil 
Hejma s  pomocníkem Rudolfem Machurou.157 František Kolovrat se nakonec před 
soud nedostal, zemřel ve vazbě. Annu Kolovratovou MLS potrestal tříletým žalářem, 
propuštěna nakonec byla o osm měsíců dříve.158 Mladistvého Josefa  Kolovrata tribu-
nál osvobodil.159 Osvobozen byl také Josef Imré.160

Jistou analogii k případu Kolovratových najdeme v Uhlířově, kde se do aktivní 
spolupráce s gestapem taktéž patrně zapojilo více příslušníků jedné rodiny, kauza je 
však dokumentována mnohem útržkovitěji. Nejsouhrnnější líčení po válce podal je-
den z obviněných Jan Galetka, narozený roku 1922. Ten od roku 1942 pracoval v Tep-
licích-Šanově a do Uhlířova zajížděl jen příležitostně na dovolené. Při jedné z návštěv 
se počátkem srpna 1944 dozvěděl, že jeho bratr Vladimír byl zatčen pro údajnou sa-
botáž v zaměstnání na statku německého sedláka v Těchanovicích. Příčinou zatčení 
mělo být udání, které z neznámých zdrojů přišlo na celou rodinu Galetkových. Janovi 
rodiče v té době již udržovali osobní styky s gestapákem Maderem, proto se matka 
Adolfina rozhodla podpořit své intervence za Vladislavovo propuštění tím, že bude 
Madera informovat o  případech poslechu cizího rozhlasu a  protiokupačních výro-
ků uhlířovských občanů. Jan i  Adolfina následně učinili několik udání na  gestapu. 
Po propuštění se prý do sběru kompromitujících informací zapojil také Janův bratr 
Vladimír Galetka. Podle Jana Galetky nebyl nikdo z rodiny za konfidentské služby 
placen.161

157 Tamtéž.
158 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 134/46.
159 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 137/46.
160 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 133/46.
161 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 25/46.
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Svědectví Jana Galetky nepřímo potvrdila Božena Hanáková, podle níž Adolfina 
po Ladislavově zatčení přímo vyhrožovala sousedům, jež považovala za strůjce udání, 
pomstou. Podle svědků Adolfina Galetková se svým manželem celkově vystupovali 
pronacisticky, užívali árijský pozdrav a Galetková vždy jezdila do Opavy v německém 
kroji, ač německy pořádně nehovořila. Její manžel před příchodem fronty zřejmě 
spáchal sebevraždu, Adolfina se syny Janem a  Vladislavem následně stanula před 
soudem. Obžaloba je vinila z udání přinejmenším sedmi osob, v případech Josefa Víchy 
a Jana Tichého s následkem smrti.162 Adolfina Galetková byla odsouzena k smrti a po-
pravena 19. března 1946, Jan na doživotí, Vladimír osvobozen. Trest Jana  Galetky byl 
roku 1953 snížen na 15 let žaláře. O rok později se díky vzornému chování a dobré pra-
covní morálce dostal na svobodu. Posuzující komise vzala v potaz jeho mládí v době 
spáchání trestných činů i fakt, že Galetka jednal pod silným vlivem rodiny. Přesto bylo 
propuštěnému zakázáno zdržovat se během pětiletého zkušebního období v opavském 
okrese, kde jeho delikty stále zůstávaly v živé paměti.163

Jistou podobnost s kauzou bratrů Kolovratových vykazuje také případ Jana Bryji 
z Chvalíkovic (narozen 1889), byť jeho činnost je zdokumentována podstatně méně 
podrobně. I  v  tomto případě byla předmětem šetření série udání ve  venkovském 
prostředí. Bryja, kterého svědkové líčili jako hašteřivého člověka se sklony v alkoho-
lismu, měl ji před válkou se sousedy i obecní samosprávou několik konfliktů, mimo 
jiné kvůli exekuci jeho majetku v důsledku neplacení výživného. Po Mnichovu měl 
Bryja kritizovat prvorepublikové poměry a hlásit se k němectví. Vážnější bylo tvrzení, 
že se Bryja v hostinci vychloubal, že je placeným agentem gestapa. Byl viněn z udání 
Oldřicha a Jaroslava Hendrychových pro poslech zahraničního rozhlasu v roce 1943 
a z udání Jana Beinhauera, který přechovával příbuzného uprchlého z nucených prací 
do Opavy. Beinhauer byl po zatčení během eskorty do Opavy zastřelen v Kylešovicích 
při pokusu o útěk. 

Svědectví chvalíkovických občanů vesměs vyzněla v Bryjův neprospěch, nicméně 
kauza bohužel nebyla podrobněji prošetřena, jelikož obviněný již 29. října 1945 zemřel 
ve vazbě na tuberkulózu.164 Naneštěstí nebyli v Bryjově záležitosti vyslechnuti zatčení 
příslušníci gestapa, takže jeho systematickou spolupráci s nacistickým bezpečnostním 
aparátem nelze doložit. Jedním ze svědků byl konfident Richard Včelka, kterému se 
prý Bryja ve vazbě svěřil svou udavačskou činností. Tuto výpověď lze však brát se znač-
nou rezervou, dost možná se jednalo o snahu Včelky odvrátit pozornost od vlastních 
aktivit a získat si důvěru vyšetřovatelů.

162 Jan Tichý se dle databáze Národního památníku II. světové války v  Hrabyni narodil 18. 6. 1878 
v Uhlířově, zemřel 12. 4. 1945 ve Straubingu. Josef Vícha se narodil 1. 2. 1901 v Benkovicích, zahynul 
7. 3. 1945 v Dessau.

163 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 25/46.
164 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 10/45.
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Samotný případ Richarda Včelky, krejčovského pomocníka narozeného 12. červ-
na 1921 v Oticích, je poněkud netypický. O jeho osudech do roku 1944 není mnoho 
známo. Podle některých záznamů měl být již v roce 1942 krátce vězněn, poté byl údaj-
ně na práci v Německu, odkud utekl. Ke konci války pracoval v továrně AG a vypomá-
hal také u zámečníka Gustava Zibry, s jeho výkony a celkovým přístupem k práci však 
vesměs panovala nespokojenost. Sám Včelka během poválečného šetření vedeného 
vrchním strážmistrem Janem Niesnerem datoval své kontakty s německým policejním 
aparátem do léta 1944, kdy byl zatčen za ilegální nákup cigaret a následně dostal na-
bídku pracovat jako důvěrník pro německou kriminální policii (Kripo), nikoliv však 
pro gestapo. S gestapáky dle vlastních slov jednal pouze o vydávání propustek. 

Pravda však byla patrně složitější. Včelka udržoval styky s několika představite-
li gestapa i kriminální policie. Podle svědectví vrátného služebny gestapa Jana Deu-
tsche Včelka od Vánoc 1944 příležitostně docházel za komisařem Schmidtem, který 
administroval agendu konfidentů, a vrchním kriminálním tajemníkem Gottwaldem.165 
Marie Holubková, dřívější majitelka kavárny Raida,166 po  válce udala, že se Včelka 
v jejím podniku, kde pracovala jeho tehdejší přítelkyně Markéta (Greta) Kaschelová, 
pravidelně scházel s několika přáteli a také s úředníkem gestapa Peterem.167 Ve stejné 
kavárně Včelku vídal i Bohuslav Kořistka, podle něhož zde část hostů včetně Včelky 
provozovala hazardní hry. Poté, co bylo několik hráčů v lednu 1945 zatčeno „opavským 
Gestapem neb krim. policií“, začalo se proslýchat, že Včelka „dělá náhončího opavské-
ho Gestapa“. Obchodní příručí Adolf Hill zase vypověděl, že v létě 1944 viděl Včelku 
asistovat neznámému příslušníkovi kriminální policie při jakémsi šetření v  železář-
ském obchodě firmy Girschek, jež vyústilo v zatčení zaměstnance Jaromíra Šafránka. 
Ten prý Včekovi krátce předtím tajně prodal několik krabiček cigaret. Jiný svědek zase 
viděl Včelku, jak v létě 1944 na ulici upozorňoval posunky gestapáka Maxe Kobeho 
na dva mladíky, kteří byli následně zadrženi a legitimováni.

Výpomocný člen SNB Bohumil Křempek, který byl spolu se svým bratrem po-
čátkem března 1945 vyšetřován pro údajné přechovávání zbraní, uvedl, že Richarda 
Včelku při jedné příležitosti viděl „s jistým N. Ulmanem, který prý rovněž dělal kon-
fidenta Gestapu“. Koncem března pak Ulman Křempkovi sdělil, že mezi ním a Včelkou 
došlo k roztržce. Oba muže znal Křempek pouze povrchně, jeho bratr Včelkovi něko-
likrát prodával látku. Včelkovy styky s Ulmanem potvrdil také svědek Adolf Binčík, je-
muž se Ulman svěřil, že spolu s Včelkou jistou dobu pracoval jako konfident. Zatímco 

165 Srov. O. KOLÁŘ, K personálnímu složení.
166 Známá opavská kavárna se nacházela na  rohu Panské (Masarykovy) a  Hrnčířské ulice. Jaromíra 

KNAPÍKOVÁ, Kavárna Raida. Hláska. Zpravodaj statutárního města Opavy, 07–08/2013, s. 17.
167 Evžen Peter, původním jménem Prda, se narodil roku 1902 v  Opavě. O  jeho případné politické 

činnosti či členství v nacistických organizacích před válkou se prameny nezmiňují. ABS, Výpovědi, 
sign. 52-1/334, s. 36.



Mimořádný lidový soud v Opavě  
a „velká“ retribuce v západním Slezsku 1945–1948 Stíhání udavačů

58

Včelkových služeb gestapo využívalo do konce války, Ulman byl vyhodnocen jako ne-
spolehlivý a spolupráce s ním ukončena. V kontaktu s Včelkou byli i další konfidenti 
Maxmilián Kupčík a Josef Münsberger.168

Po válce byl vyšetřován i  gestapák Evžen Peter, který připustil, že od  podzimu 
1944 vídal Včelku v kavárnách a příležitostně s ním hovořil, o jeho konfidentské práci 
však prý sám nevěděl. Pozoruhodná je však informace, že Peter již dříve Včelku několi-
krát vyšetřoval pro prohřešky proti pracovní morálce, šetření však vždy bylo na příkaz 
z vyšších míst zastaveno. Peterově údajné nevědomosti odporují svědectví pracovníků 
kavárny Raida, podle nichž dotyčný nezřídka odcházel z podniku společně s Včelkou. 
Spíše se nabízí hypotéza, že Peter během vyšetřování Včelkových drobných prohřeš-
ků dotyčného vytipoval pro práci informátora. Vyšetřovatelé po válce pracovali také 
s verzí, že Včelku pro gestapo vyhlédla pokladní z kavárny Markéta Kaschelová.

Včelka byl tedy znám většímu množství gestapáků a policistů i  jejich informá-
torů. Jeho aktivity neunikly ani vnějším pozorovatelům. Již během podzimu 1944 se 
po lokálech, které Včelka s oblibou navštěvoval, začalo mezi hosty proslýchat, že jde 
o konfidenta. Svými styky s německými bezpečnostními složkami se přitom dotyčný 
příliš netajil, např. v hostinci U Netopýra občas popíjel s německými vojáky. Včelkovy 
špatné pověsti si byl vědom i šofér Karel Vrabel, kterého konfident koncem roku 1944 
žádal, aby mu tajně opatřil zbraň. Vrabel přislíbil transakci zprostředkovat, nicméně 
důrazně Včelku varoval „že mám dobré kamarády, a že jak budu zavřen, že oni už mu 
nasolí“.169 To Vrabela dost možná uchránilo před uvězněním.

Včelkova udavačská činnost gradovala zejména v posledních měsících války. V po-
lovině ledna došlo k již zmíněné razii proti hazardním hráčům u Raidy. Někteří z nich 
byli vyšetřováni i pro podezření z další hospodářské kriminality. Včelka byl pro forma 
zatčen s nimi, ale záhy byl propuštěn. V únoru 1945 Včelka přistihl kolegu z pracoviště 
Josefa Baclíka, jak předává jinému dělníkovi lístek s textem: „Ty vole nedělej tolik, nech 
pro mne něco“. Toto si Včelka vyložil jako nabádání k sabotáži válečného hospodářství 
a věc ihned oznámil gestapu. Ještě téhož dne byl Baclík na pracovišti  zatčen a  zbit. 
Incident po válce mezi jinými svědecky doložila dělnice Františka Benková. Ta rovněž 
vypověděla, že několikrát viděla Včelku v rozhovoru s gestapáky, a odkázala vyšetřu-
jící policisty na Včelkovu bývalou partnerku vdovu Annu Lamichovou z Kylešovic. Ta 
však žádné podstatné okolnosti neudala.170

V březnu posledního válečného roku Včelka ve společnosti neznámého mladí-
ka potkal kolegu z práce Bedřicha Palyzu z Kateřinek, který právě s manželkou nesl 
v batozích jídlo ilegálně opatřené na venkově. Včelka žádal po Palyzovi kořalku, ten 
jej však odbyl. O půl hodiny později byla, patrně na základě Včelkova udání, u Palyzů 

168 ZAO, MLS Opava, Ls 1125/46.
169 ZAO, MLS Opava, Ls 1125/46.
170 Tamtéž.
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provedena domovní prohlídka. V tomto případě mohla hrát roli i Včelkova osobní 
zášť. O té se přesvědčil i číšník Rudolf Pižl, který byl v roce 1942 krátce vězněn na cele 
s Včelkou a později poslán na práce do Říše. Po návratu se s Včelkou příležitostně se-
tkával, byť slyšel zvěsti o jeho kontaktech s gestapem, a při jedné příležitosti mu půjčil 
300 marek. Když se v lednu 1945 domáhal zaplacení dluhu, Včelka jej rázně odbyl. 
Krátce poté byl Pižl, prý bez udání důvodu, zatčen a do konce války údajně vězněn 
v Terezíně. 

Podle vrátného Jana Deutsche Včelka někdy na jaře posledního válečného roku 
přišel na  služebnu gestapa oznámit poznatky o  skupině partyzánů, mezi něž se mu 
podařilo infiltrovat. Detaily nejsou známy. Souvislost by mohlo mít svědectví Karla 
Vrabela, který se z doslechu dozvěděl o zatčení několika mužů, kteří chtěli společně 
se Včelkou přeběhnout k partyzánům u Ostravy. Včelka tedy zřejmě plnil své závaz-
ky vůči gestapu až do  konce. Podle konfidenta Münsbergera Včelka spolu s  dalším 
udavačem Křížem měli dokonce rozkazy v případě obsazení Opavy Rudou armádou 
zůstat ve městě a předávat informace německému vojsku.

Když však na  jaře 1945 začalo intenzivní bombardování Opavy,171 Včelka 
s milenkou (není jasné, zda šlo o Kaschelovou či Lamichovou) uprchli do Bohučovic, 
kde našli azyl u Josefa Duška. Ten o Včelkově minulosti patrně nic netušil, až během 
jeho pobytu náhodně vyslechl rozhovor Včelky s partnerkou o chystaném zatčení holi-
če Petra Solného v Raduni. Dušek pak poslal syna se vzkazem pro Solného, aby jej 
varoval. Sám Včelka po válce přiznal, že dostal od komisaře Lenze úkol prověřit jistého 
mladíka z Raduně, patrně Solného.

Po osvobození Opavy se Včelka vrátil do města a z počátku zůstal na svobodě. Při 
náhodném setkání na ulici se svěřil Bohuslavu Kořistkovi, s nímž se za války příleži-
tostně setkával v kavárně Raida, s obavami ze zatčení. Žádal Kořistku, aby dosvědčil 
jeho bezúhonnost. Kořistka mu podle vlastních slov radil, aby se sám přihlásil na slu-
žebně československé milice a ve vlastním zájmu nechal případ řádně vyšetřit. V polo-
vině května pak Včelka odcestoval do Vidnavy, snad k rodině Kaschelové, která odtud 
pocházela. Zde vstoupil do milice a v jejích řadách pak sloužil až do svého zatčení.

Soudní přelíčení s Richardem Včelkou proběhlo 24. září 1946 za předsednictví dr. 
Hranoše. Obžalovaný byl uznán vinným ve třech případech udání pro hospodářské 
delikty, v  jednom případě udání pro sabotáž a  v  případě udání německého vojáka, 
který vyměnil svou zbraň za rozhlasový přijímač. Včelka byl odsouzen k trvalé ztrátě 
občanské cti a doživotnímu vězení. Dvacet pět let z trestu si měl odpykat v nucených 
pracovních oddílech. Ve  výkonu trestu se Včelka choval bezproblémově, zapojil se 
do závazkářského hnutí a zastával funkce ve vězeňské samosprávě. V roce 1953 mu byl 
trest snížen na 20 let žaláře.  V květnu 1956 pak Komise pro podmínečné propuštění 

171 Srov. Michal PLAVEC, Letecká válka nad Opavskem, in: F. ŠVÁBENICKÝ (ed.), Troppau 1945, 
s. 136–161.
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Krajského soudu v Karlových Varech rozhodla o Včelkově podmínečném propuštění 
na svobodu s desetiletou zkušební dobou. Během tohoto období Včelka vedl „řádný 
život pracujícího člověka“.172

S Včelkovým případem úzce souvisí kauza Maxmiliána Kupčíka, soustružníka 
z Opavy narozeného 12. prosince 1915. Ten byl podle vlastních slov již v roce 1939 
z neuvedených důvodů zatčen a později strávil nějaký čas na práci v Říši. Také on 
 koncem války, kdy pracoval na železnici, patřil k častým hostům kavárny Raida a byl 
znám jako člověk nevalné pracovní morálky zabývající se černým obchodem. Stejně 
jako Včelka, i  Kupčík podle obvinění udával především hospodářské delikty. Sám 
však jakékoliv udavačství rezolutně popíral, naopak zdůrazňoval svou účast na něko-
lika sabotážích na opavském východním nádraží.173 Přiznal pouze tolik, že byl kvůli 
kontaktům na odboj vyslýchán gestapem a při mučení vyšetřovateli Lenzovi prozra-
dil, že prodal jistému Aloisi Zetkovi pistoli. Zetek byl na základě tohoto oznámení 
zatčen, ale podařilo se mu uprchnout. Obvinění z konfidentství Kupčík interpretoval 
jako osobní mstu ze  strany Včelky. Ten naopak tvrdil, že Kupčík v  roce 1944 udal 
jeho.

Kupčíkovu verzi rozporovali četní svědkové, mezi nimi Jiří Ulman, rovněž obvi-
něný z konfidentství. Ten Kupčíka často vídal docházet na policejní ředitelství v Janské 
ulici.174 Svědka Karla Tesaře zase zaujalo, že Kupčík předem věděl o výměru německého 
soudu, který měl být Tesařovi doručen. Někteří Kupčíka spojovali se zmíněným udá-
ním hazardních hráčů v  lednu 1945, obviněný se ovšem hájil poukazem na fakt, že 
v té době se léčil v nemocnici po úrazu. Za pravděpodobného udavače označil Včelku.

Soud v přelíčení konaném 30. srpna 1946 vzal za prokázané, že Kupčík udal „u ně-
mecké policie v Opavě pro skutečnou i vymyšlenou činnost Bohuslava Pecucha a Jakuba 
Koláře“ (v obou případech šlo o černý obchod), za což mu byl vyměřen trest deseti let 
vězení a ztráty občanských práv na 15 let. Trest si měl odpykat v pracovních oddílech. 
Rozsudek by pod dolní hranicí zákonné sazby, jelikož tribunál přihlédl ke Kupčíkově 
doložené odbojové činnosti, „ježto obžalovaný před koncem války v úmyslu sabotážním 
odcizil z německého nákladního auta značné množství zbraní“.175

Před soudem se ocitl rovněž Jiří Ulman, nar. 13. srpna 1924 v Suchých Lazcích. 
Ten za války pracoval v Opavě, kde se koncem roku 1943 zapojil do odbojové sku-
piny řízené Leopoldem Kotalou  z Pustkovce. Jeho bratr byl za nejasných okolností 

172 ZAO, MLS Opava, Ls 1125/46.
173 Mimo jiné se měl podílet na rozkradení zbraní z vagonu v říjnu 1944, které organizoval jistý Kaštovský. 

Snad mohlo jít o obchodníka a odbojáře Františka Kaštovského z Háje u Opavy, který byl za nejas-
ných okolností zabit v závěru války. Rozhovor autora s paní Boženou Martiníkovou 14. 5. 2015.

174 Jde o dnešní Hrnčířskou ulici v Opavě. V budově sídlilo již před válkou československé policejní 
ředitelství.

175 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 1394/46.
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vězněn. V únoru či březnu (podle jiných svědků až v létě) 1944 se Ulman pokusil v os-
travské kavárně Elektra od domnělého příslušníka odboje zakoupit pistoli. Dotyčným 
mužem však byl Horymír Reclík, původně člen ilegální skupiny Karla Břenka, v  té 
době však již informátor ostravského gestapa.176 Oba muži si domluvili další schůz-
ku ve Svinově, která již byla sledována německými tajnými policisty. Reclík s dalším 
konfidentem Václavem Štefanem pak nic netušícího Ulmana navštívili i  v  Suchých 
Lazcích. Poté ostravský gestapák Heinrich Wagner předal případ opavskému gestapu. 
Později Ulmana viděl v březnu 1945 v Opavě. Byl překvapen, že se dotyčný pohybuje 
na svobodě, a následně se na věc dotázal opavského kriminálního tajemníka Ruppa. 
Ten mu sdělil, že Ulman pracuje jako konfident.

Není jisté, zda se Ulman do osidel gestapa dostal na základě informací od Rec-
líka a  Štefana. Podle svědka Ladislava Kuči se Ulman později v  opavském hostinci 
U Paulerů pokusil zakoupit náboje od jistého Ukrajince, který jej ale následně udal. 
Zřejmě šlo o příslušníka skupiny zhruba dvaceti sovětských zajatců, kteří pod vede-
ním poručíka Ilji Mawlenka působili ve službách gestapa jako provokatéři a vydávali 
se za parašutisty ze SSSR nebo uprchlíky ze zajetí. Podle již zmíněného Evžena Petera 
skupinu řídil Helmut Schmidt.177

Sám Ulman své zatčení s Reclíkem a Štefanem nespojoval. Že nešlo o skutečné 
odbojáře, se prý dozvěděl až po válce. Koncem roku 1944 byl totiž pracovně nasazen 
na Jesenicku, odkud 24. ledna utekl. O čtyři dny později byl v Opavě „zatčen a usvěd-
čen z držení zbraně, jedným ruským členem gestapa“.178

Po dvou týdnech vězení doprovázeného bitím Ulman dostal na výběr mezi za-
střelením a  službou pro gestapo. Ač neměl v  úmyslu práci konfidenta vykonávat, 
navenek souhlasil. Jelikož jeho snoubenka v  té době čekala dítě, nechtěl ji Ulman 
opustit a po propuštění z vězení se nesnažil utéct z Opavska. Úkoly zadávanému gesta-
pem se  Ulman z velké části pokoušel sabotovat. Když jej kupříkladu „vedoucí gesta-
pa  Hurník“179 pověřil zjištěním, zda jeho přítel Ladislav Kuča vlastní střelnou zbraň, 
Ulman Kuču varoval a Hurníkovi hlásil negativní výsledek. Kuča, který si skutečně 
opatřil pistoli značky Walther, byl později předvolán k  výslechu, ale propuštěn pro 
nedostatek důkazů.  Kučova otce Jindřicha, číšníka v hotelu Stadtskaffee, Ulman zase 
varoval, že je sledován gestapem kvůli „nemístným“ poznámkám před hosty o blížící 
176 K  činnosti Břenkovy skupiny a  osudům Horymíra Reclíka viz Radomír SEĎA, Pět proti gesta-

pu: příběh diverzní skupiny Karla Břenka a  odboje zaměstnancu ̊ Vítkovických železáren v  letech 
 1943–1944, Ostrava 2014.

177 ABS, Výpovědi, sign. 52-1/334, s. 31–32.
178 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 809/46.
179 Šlo o řidiče a tlumočníka gestapa Eduarda Hurnika, po válce popraveného v Olomouci. Blíže k tét 

osobě viz O. KOLÁŘ, Opavské gestapo pohledem jeho příslušníka,Vlastivědné listy Slezska a severní 
Moravy 40, 2014, č. 2, s. 31–33; J. LUKÁČ, Trestní nalézací komise, s. 91–93; J. STEJSKAL,  Konflikty, 
s. 42.
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se porážce Německa. Svědkové vypověděli, že se Ulman do konce války obával dalšího 
zatčení. Ladislavu Kučovi se svěřil, že jej na gestapu očerňoval Richard Včelka.

Ačkoliv není doloženo, že by Ulman skutečně někoho udal, muselo proti němu 
v jeho bydlišti panovat podezření, jelikož po příchodu Rudé armády v závěru dubna 
1945 jej sovětské orgány – zřejmě na základě udání – zatkly a později předaly polní-
mu soudu ve  Vysokém Mýtě. Odtud byl přemístěn do  Ratiboře, načež následovalo 
předání československým orgánům v Moravské Ostravě. Soud s Ulmanem se konal 
26. června 1946. Obžalovaný byl viněn, že spolu s Včelkou udal Jana Křempka – připo-
meňme výpovědi bratrů Křempkových v procesu s Včelkou, kteří vídali Včelku na ulici 
v Ulmanově společnosti. Tribunál však Ulmana osvobodil.180

Tragicky naopak skončil patrně nejnebezpečnější konfident opavského gestapa 
Josef Münzberger (též Münsberger či Minsberger). Slévač z Branky u Opavy naroze-
ný 26. června 1910 a předválečný sociální demokrat se za okupace zapojil do činnosti 
ilegální skupiny Obrana kraje opavského (OKO), v jejíchž řadách působil jako spojka 
mezi pekařem Maxmiliánem Truparem z Kateřinek (pozdějším předsedou Okresního 
výboru Československého svazu protifašistických bojovníků v  Opavě a  autorem 
několika publikací o dějinách protinacistického odboje) a dělníkem Josefem Hodkovi-
cem z Hradce nad Moravicí. Sám Münzberger v září 1945 vypovídal, že se o organizaci 
dozvěděl od Rudolfa Šebesty, s nímž v roce 1943 pracoval v opavském papírnictví Feit-
zinger. Podle vlastních slov byl roku 1944 zatčen spolu s Josefem Hodkovicem a uči-
telem Vilkusem. Zatímco jmenovaní strávili ve vězení asi osm měsíců, Münzberger 
byl propuštěn s tím, že se musel denně hlásit na gestapu. Mimo to se prý s příslušníky 
tajné policie nestýkal a žádné informace o odboji nevyzradil.

V jiném z poválečných výslechových protokolů Münzberger uvedl, že jej Šebesta 
příležitostně posílal se zásilkami pro Hodkovice, jejich obsah však prý neznal. Šebesta 
mu ukázal odznak OKO s  tím, že se jedná o  symbol tajné organizace, Münzberger 
to však prý považoval za žert. Odznak si však ponechal a tento byl u něj po zatčení 
gestapem nalezen. Proto jej posléze několikrát vyslýchal gestapák Gottwald. Jindy zase 
Münzberger naopak zdůrazňoval svou odbojovou činnost, do níž jej měl již v  roce 
1941 či 1942 zapojit mlékař Josef Stoniš. Pro toho prý v Moravské Ostravě opatřil ně-
kolik střelných zbraní.

Jinak ovšem věc viděli Münzbergerovi bývalí spolupracovníci z odboje. Podle nich 
dotyčný po zatčení vypovídal proti Truparovi, Hodkovicovi a dalším. S Truparem se 
měl seznámit prostřednictvím Šebesty někdy v roce 1943 a sám měl nabídnout zpro-
středkování kontaktu s  Hodkovicem, o  jehož vazbách na  odboj věděl. Münzberger 
prý na pracovišti dokonce odcizil pistoli, kterou pak předal Šebestovi. V květnu 1944 
ale došlo z neznámé příčiny k hádce mezi Münzbergerem a Hodkovicem, načež záhy 
následovalo zatčení Hodkovice, Trupara, Šebesty a několika jejich spolupracovníků. 

180 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 809/46.
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Mezi těmi byl také hostinský Jan Gebauer z  Podolí, který 13. května 1945 zemřel 
na následky věznění. 

Trupar se po válce vyjádřil, že nemůže s určitostí tvrdit, kdo jej udal. Za podezřelé 
však považoval, že byl při výslechu gestapem dotazován na informace, o nich mohl 
vědět pouze Münzberger. Hodkovicovi prý Gottwald při výslechu přímo předčítal 
z protokolu, v němž Münzberger přiznával, že dotyčnému nosil vzkazy od Trupara za-
pečené v bochnících chleba. Originál protokolu však Hodkovic neviděl. Za pozornost 
stojí, že o své údajné hádce s Münzbergerem se svědek nezmínil. V obdobném duchu 
svědčili i další členové OKO zatčení na jaře 1944. Nikdo s jistotou nemohl Münzber-
gera označit za strůjce jejich uvěznění. Pozoruhodná je výpověď Josefa Paruzy, podle 
kterého Jan Gebauer choval k Münzbergerovi jistou nedůvěru.181

Zda Münzberger skutečně udal své spolupracovníky z odboje kvůli osobním spo-
rům, se již patrně nedozvíme. Jeví se však jako velmi pravděpodobné, že při výslechu 
v  květnu 1944 proti svým druhům vypovídal. Někteří členové OKO se později do-
mnívali, že gestapák Erich Gottwald, pověřený koordinací práce informátorů, přiměl 
Münzbergera ke spolupráci pohrůžkou zatčením za  incident z 18. března 1938, kdy 
dotyčný spolu s několika dalšími Čechy údajně převrátil vůz sudetoněmeckého předá-
ka Konrada Henleina během jeho návštěvy Opavy. Dobové záznamy se však o podob-
né události nezmiňují.

Že se Münzberger přinejmenším z počátku nemínil dobrovolně stát konfidentem, 
potvrzuje i  petice šesti jaktařských občanů včetně zmíněného Josefa Stoniše, kte-
ří se 25. května 1945 přimlouvali za  propuštění Münzbergera z  vyšetřovací vazby 
s  odůvodněním, že jmenovaný za  okupace varoval jejich odbojovou buňku před 
hrozícím vyzrazením. Ač událost postrádá přesnější dataci, lze předpokládat, že se 
tak stalo v době, kdy sám Münzberger již byl vyšetřován a mohl tudíž mít povědomí 
o tom, jakým směrem gestapo pátrá.

Jisté je, že během jara či léta 1944 Münzberger nakonec přistoupil – patrně pod 
nátlakem – na spolupráci s gestapem. Zatímco po válce tuto skutečnost zpočátku re-
zolutně zapíral, v říjnu 1945 již začal vypovídat. Zdůraznil však, že jej k rozhodnutí 
vedly ryze existenční důvody: „Protože pocházím z německých rodičů a hlásil jsem se 
vždy jako Čech, tedy i za doby německé okupace, čemuž nasvědčuje to, že jsem nebyl ani 
narukován a mé jedno dítě bylo vychováváno čistě česky, byl jsem veden u německých 
úřadů jako nespolehlivý. Z toho důvodu nezbývalo mi nic jiného, nechtěl-li jsem se dostati 
do koncentráku, než spolupracovati s gestapem“.182

Gestapem byl později nasazován na různé akce. Sám uvedl případ ze srpna 1944, 
kdy s Gottwaldem a jistým „Maxem Jančálkem“ (šlo patrně o zámečníka Maxe Janča-
říka, narozeného 9. 11. 1909) z  Příbora cestoval do  Cotkykle na  Šumpersku, kde 

181 ZAO, MLS Opava, sign. LS 313/46.
182 Tamtéž.
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v  přestrojení za  opraváře motorů zemědělských strojů a  vybaveni falešnými dokla-
dy pátrali po partyzánech.183 „Šéf “, jehož jméno a pozici vyslýchaný nespecifikoval,184 
prý nebyl s výsledkem šetření příliš spokojen a prosazoval, aby se konfidenti namís-
to sondování mezi obyvatelstvem vydali do lesů a pokusili se navázat přímý kontakt 
s partyzánskými oddíly. To však oba muži odmítli.185 

 V prosinci 1945 se Münzberger při dalším výslechu opět vrátil k událostem 
v  Cotkytli. Připustil, že byly gestapu udány dvě tamní rodiny, což však prý měl 
na  svědomí pouze Jančařík. Podle obyvatel Cotkytle sem Münzberger s  Jančaříkem 
skutečně původně přišli jako opraváři, brzy se však začali vydávat za  emisary 
zahraničního odboje a snažili se získat důvěru především Josefa Kesselgrubera, o němž 
se vědělo, že má mezi partyzány příbuzné. Oba muži k němu chodili poslouchat zahra-
niční rozhlas, záhy však vzbudili Kesselgruberovo podezření. Krátce po odjezdu obou 
„opravářů“ pak Kesselgrubera, jeho manželku a syna zatklo gestapo. S jejich uvězně-
ním patrně souviselo i zatčení hajného Jana Bartoše z Hoštejna a majitele penzionu 
Josefa Novotného z Drozdova. Otec a syn Kesselgruberové i Bartoš byli 5. října 1944 
popraveni.186 Novotný a  jeho syn zemřeli v Terezíně, ze zatčených tak přežila pouze 
Marie Kesselgruberová. Přímo mezi partyzány konfidenti patrně nepronikli, jelikož 
nikdo z dotázaných členů partyzánské skupiny Münzbergera na fotografii nepoznal.

Kesselgruberová později uvedla, že po zatčení gestapem byla konfrontována s Münz-
bergerem. Toho vyšetřovatelé sice původně přivedli spoutaného a snažili se vzbudit do-
jem, že dotyčný byl rovněž zatčen, později se však Münzberger prý sám aktivně účastnil 
výslechu. Otci a synovi Kesselgruberovým Münzberger údajně během vyšetřování nabí-
zel cigarety, jež zřejmě obsahovaly narkotikum mající za účel vyslýchané „rozhovořit“.187

Münzberger byl tedy nejspíše podstatně aktivnější, než se podařilo doložit jeho 
přiznáním a kusými výpověďmi většiny svědků. Podle úředníka hradecké samosprá-
vy Viléma Webera Münzberger od  roku 1944 opakovaně docházel na  obecní úřad 
žádat o cestovní propustky, přičemž se vykazoval písemnou instrukcí gestapa, pod-
le níž měly držiteli všechny instituce vycházet vstříc. Stejně tak Jiří Ulman potvrdil, 
že Münzberger i Včelka měli od gestapa i propustky k cestám do protektorátu. Cesta 
do Cotkytle tedy patrně nebyla jeho jedinou akcí mimo Opavsko. Weber také tvrdil, že 
183 K protipartyzánským akcím v tomto regionu viz J. BARTOŠ, Odboj proti nacistickým okupantům 

na Severozápadní Moravě, Šumperk 1986, s. 100–105; V. ČERNÝ, Protipartyzánské operace.
184 Patrně šlo o vedoucího opavské služebny Erharda Grauela, který řadu protipartyzánských operací 

sám řídil. Srov. O KOLÁŘ, K personálnímu složení; J. STEJSKAL, Konflikty.
185 V  rámci poválečného vyšetřování došlo ke  konfrontaci Münzbergera s  opavským gestapákem 

Eduardem Hurníkem, který se účastnil zásahů proti partyzánům v  okolí Cotkytle. Ten o Münz-
bergerově konfidentském působení prý nevěděl, potvrdil však styky obviněného s  Gottwaldem 
a Schmidtem.

186 V. ČERNÝ, Protipartyzánské operace, s. 66–67.
187 ZAO, MLS Opava, sign. LS 313/46.
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Münzbergera v jeho bytě v Hradci-Podolí několikrát navštívil Erich Gottwald. Slévače 
Jana Wolfa z  Podolí, kterého se gestapo již dvakrát neúspěšně pokoušelo usvědčit 
z členství v OKO, se Münzberger s Gottwaldem údajně začátkem roku 1945 snažili 
získat ke spolupráci. Existují i záznamy o Münzbergerově působení v Háji u Opavy, 
kde se snažil proniknout mezi tamní odbojáře.188

Při jiné příležitosti byl Münzberger nasazen spolu s Richardem Včelkou, aby vy-
provokovali jistého Němce z Jaktaře k ilegální koupi rozhlasového přijímače.189 Včelka 
později vypověděl, že se s  Münzbergerem seznámil roku 1942 v  kavárně Hansel. 
Až poté se od  své družky Grety Kaschelové, která dříve byla partnerkou Münzber-
gera, dozvěděl o jeho spolupráci s gestapem. Podle Včelky se oba konfidenti později 
spřátelili. Měl to být právě Münzberger, kdo Včelku a gestapo upozornil na existenci 
odbojové skupiny v Jaktaři. Také prý Včelkovi líčil své nasazení v okolí Cotkytle s tím, 
že se mu skutečně podařilo vylákat informace o skrýši partyzánů a že se s německými 
četníky také účastnil následného zátahu. O průběhu incidentu prý Včelka slyšel také 
od zatčených partyzánů Dobeše a Melčáka, s nimiž se setkal ve vazbě v Opavě, když 
byl sám vyšetřován gestapem. Dle Včelky měl Münzberger od gestapa povolení nosit 
zbraň. Později se oba konfidenti setkali po válce ve vazební cele, kde prý Münzberger 
Včelkovi radil vše zapřít, jelikož záznamy gestapa byly spáleny a chybějí tak důkazy. 
Skutečnost, že oba obvinění byli umístěni ve společné cele, kde se mohli radit o dalším 
postupu, sugeruje, že si policejní orgány z počátku zřejmě nebyly vědomy závažnosti 
a provázanosti jejich případů.

K  zatčení Münzbergera došlo 25. května 1945, původně byl vyšetřován hlavně 
v souvislosti s Včelkovým případem.  V tomto kontextu proběhl také výslech zatčeného 
na stanici Národní bezpečnostní stráže v Hradci nad Moravicí 27. června, přičemž vy-
šetřovatele zaujala zejména informace o Münzbergerově odbojové spolupráci s Trupa-
rem. Proto byla záležitost postoupena policejním orgánům v Kateřinkách. Především 
z okruhu Trupara a dalších členů OKO se pak sešla svědectví poukazující na Münzber-
gerovu předpokládanou spolupráci s gestapem. V ranních hodinách 5. července 1945 
se Münzberger pokusil o sebevraždu podřezáním žil a musel být převezen do zemské 
nemocnice. Po úspěšné rekonvalescenci v závěru července Úřad národní bezpečnosti 
v Opavě dosti překvapivě rozhodl o propuštění obviněného z vazby, „jelikož doposud 
nedošlo proti Münsbergerovi žádné konkrétní udání“. Již 16. srpna se ovšem znovu na-
cházel ve vazbě.  Zde se podle nedatované zmínky během září či října zřejmě podruhé 
pokusil o sebevraždu. 

Soudní přelíčení se konalo 3. června 1946 za  předsednictví JUDr. Šitavance. 
Tribunál poněkud překvapivě vzal za prokázané, že Münzberger v květnu 1944 udal 
členy a spolupracovníky OKO, ač tito sami to nemohli s určitostí potvrdit. Dále byl 

188 Otto BROĎÁK, Háj ve Slezsku. Okupace – Odboj – Osvobození 1938–1945,  Háj ve Slezsku 1995, s. 8.
189 ZAO, MLS Opava, sign. LS 313/46.
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obžalovaný uznán vinným z udání neznámého Němce z Jaktaře a především ze zavině-
ní zatýkání v Cotkytli a Drozdově. Mimo to měl Münzberger v březnu 1945 udat také 
jaktařské odbojáře v čele se Stonišem. Jednání obžalovaného mělo dle soudu za ná-
sledek smrt Jana Gebauera, Josefa a Svatoslava Kesselgruberových a Jana Bartoše. Jak 
argumentoval obhájce Jaromír Sosna, se ze zápisu nedozvídáme. MLS Josefa Münz-
bergera odsoudil k trestu smrti provazem, ztrátě občanské cti navždy a ztrátě majetku. 
Oproti praxi retribuční justice poprava proběhla až dva dny po vynesení rozsudku, 
a to pod dohledem JUDr. Jakuba Lesáka. Odsouzenec „se choval naprosto klidně“.190 

Münsbergerova životní tragédie poznamenala také osud jeho švagra Josefa Kříže, 
narozeného 29. března 1919 v Žimrovicích. Kříž byl zatčen v říjnu 1944 kvůli opatřová-
ní třaskavin pro OKO, brzy však byl pro nedostatek důkazů propuštěn. Spoluvězeň Josef 
Binar jej požádal o předání motáku jistému Miroslavu Riplovi. Když se dostal na svo-
bodu, svěřil se Kříž Münsbergerovi. Ten jej však přesvědčil, aby moták společně ode-
vzdali gestapu.191 Následně se Erich Gottwald pokusil Kříže přesvědčit k dlouhodobé 
spolupráci. Konkrétně měl infiltrovat buňku OKO v Háji u Opavy. Podle vlastních slov 
Kříž úkol bojkotoval a  naopak hájecké odbojáře varoval. Obdobně sabotoval i  další 
 Gottwaldovy rozkazy. Zda někdy přijal od gestapa finanční odměnu, nezmínil. Soud jej 
nakonec potrestal pouze ročním vězením za vyzrazení Binarova motáku.192

Vyjma kauz systematické spolupráce s represivním aparátem prameny dokládají 
také řadu případů „příležitostného“ udavačství, plynoucího z osobní zášti či z prosté 
obavy z důsledků možného neoznámení deliktu. Dosti komplikovaný případ, či spíše 
případy, udavačství popisuje trestní kauza Oskara Demela a  Josefa  Kramnitzkého 
z  Vítkova. Případ začal poměrně nevinně, návštěvou hostince roku 1941. Tehdy 
Demel, toho času pachtýř místního biografu, mezi řečí uvedl před Kramnitzkym a dal-
šími svědky, že pracovník kina Johann Tratschke provádí jakési machinace s prodejem 
vstupenek. Ve své lamentaci nad Tratschkeho chováním Demel vyslovil i podezření, že 
dotyčný s přáteli v práci poslouchá rozhlasové vysílání z Moskvy. 

Toto nařčení se pravděpodobně zakládalo na pravdě a bezpečnostní orgány nej-
spíše měly již dříve jisté podezření. Četník Sander (či Sandtner) se dle svědků příle-
žitostně vyptával lidí bydlících kolem kina (mezi nimi i Kramnitzkého) na totožnost 
osob, které objekt navštěvovaly v době mimo promítání.

Koncem léta 1941 byl Tratschke zatčen spolu s dalšími osmi údajnými „komu-
nisty“ za  poslech a  šíření nepřátelských rozhlasových zpráv. Soudní proces proběhl 
na  jaře příštího roku. Tratschke, Johann Gebauer a  hostinský Franz Jüstel zemřeli 
ve výkonu trestu.

190 ZAO, MLS Opava, sign. LS 313/46.
191 Není bez zajímavosti, že sám Münzberger později Kříže označoval jako aktivního a dobrovolného 

konfidenta, čímž nejspíše odváděl pozornost od vlastní činnosti.
192 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 1041/46
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Přeživší oběti vesměs považovaly za udavače Demela, který měl možnost v kině 
vyslechnout jejich rozhovory. I úředník gestapa Rupp během poválečných výslechů 
zatčených citoval některé jejich výroky, které zazněly v  kině, a  označoval Demela 
za korunního svědka. Dotyčný také v roce 1942 vystoupil jako svědek obžaloby při 
přelíčení proti Tratschkemu a spol.

Po válce zatčený Demel označoval jako udavače Kramnizkého, dokonce prý viděl 
jeho dopis zaslaný okupačním úřadům. Kdy a za jakých okolností se tak stalo, však ne-
byl schopen říci. Kramnitzky vinu popíral. Spekulace o jeho spolupráci s gestapem prý 
vznikly tak, že krátce před zatčením Tratschkeho skupiny opravoval auto pracovníkovi 
gestapa. Zdůraznil také, že proti uvězněným na rozdíl od Demela nesvědčil, ani vůbec 
nebyl německými orgány v dané věci vyslýchán.

Potud by fakta hovořila vcelku jednoznačně proti Demelovi. Jiné vysvětlení však 
přinesla jedna z  přeživších příslušnic Tratschkeho skupiny, Marie Hurkiewieczová. 
Ta o obsahu rozhlasových zpráv hovořila s bratrancem pracujícím v Bohumíně a jeho 
ženou. Od těch se měl o věci dozvědět další krajan z Vítkova, žijící na Bohumínsku, 
Jan Gavlas (Gawlas). Hurkiewieczová považovala za udavače právě Gavlase. To nako-
nec potvrdil i nález dochovaných německých soudních akt, mezi nimiž byl i Gavlasův 
dopis činovníkovi NSDAP ve Vítkově Ernstu Maderovi.

MLS se tak nakonec spokojil s vysvětlením, že zatčení Tratschkeho skupiny zavinil 
Gavlas a Demela s Kramnitzkym osvobodil.193 Torzovitě dochovaná fakta však nevy-
lučují, že gestapo bylo informováno z více stran, čemuž nasvědčují i Ruppovy výroky 
a přítomnost Demela u soudu s Tratschkem. Nabízí se otázka, zda německá národnost 
obětí nevedla k tomu, že vyšetřující a soudní orgány jednaly méně důkladně a benevo-
lentněji než v případech udavačství proti Čechům.

V soudní agendě nacházíme řadu dalších zmínek o „příležitostném“ udavačství, 
často dosti neprůkazných. V řadě kauz mohlo jít o úmyslné zveličování a paušalizo-
vání, jež sloužilo jako doklad charakteru obviněného. V  případě továrníka Oscara 
 Haukeho z Černé Vody mělo neurčité nařčení z udavačství dosti neprůkazné pozadí, 
jež snad mohlo souviset se snahou o konfiskaci majetku obviněného. Hauke se hájil 
tím, že za první republiky podnikal s českými partnery a syna poslal do Kroměříže, aby 
se naučil česky. Zda byl Hauke udavačem, soud nezjistil, nicméně funkce ve Volksstur-
mu dotyčnému vynesla šestiletý trest. Kvůli revmatismu se dočkal propuštění již roku 
1950.

Nejasnou hranici mezi „příležitostným“ a  „kariérním“ udavačstvím vidíme 
v  případě Viktora Langera (nar. 1903), který se před válkou přistěhoval z  Hané 
do Slavkova na Opavsku a jehož někteří svědkové považovali za pravděpodobného 
konfidenta gestapa. Jako kočí v místním ženském klášteře byl Langer znám konfliktní 
povahou a místní jej podezírali z drobných krádeží a machinací. Představená kláštera 

193 ZAO, MLS Opava, sign. LS532/46.
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Elburga, občanským jménem Augustina Dlouhá, dle vlastních slov měla strach proti 
Langerovi zakročit kvůli jeho možné pomstě. Sama byla již v prvních měsících oku-
pace gestapem vyslýchána kvůli odebírání českých novin a proto, že odmítla v kláš-
teře ubytovat německé vojáky. Později musela na nátlak okupační správy ze Slavkova 
odejít.

Podle Jana Schneidera, u něhož Langer žil v letech 1940–1943 v nájmu, prý ob-
viněný domácího udal pro smyšlený výrok, aby se pomstil za konflikty, vzniklé kvůli 
dlužné činži. Dále měl udat také hostinského Rudolfa Kašného z Opavy, sám obviněný 
však prý organizoval ilegální zabijačky. Hospodářskému poradci v klášteře Vojtěchu 
Pruskovi Langer hrozil koncentrákem, pokud by tento oznámil jeho podvody. Když 
byl Langer později povolán do německé armády, proslýchalo se, že i jako voják pokra-
čoval v pochybných obchodech. 

V poválečném chaosu získal do národní správy podnik ve Vlčicích na Jesenicku, 
kde byl ale zakrátko vypátrán a zatčen. Soud jej poslal do vězení na 8 let. V roce 1954 se 
Langer navzdory špatné pracovní morálce a nepřátelským postojům k režimu dočkal 
propuštění. V roce 1964 stále žil v ČSR.194

Shrneme-li dostupné poznatky, lze konstatovat, že mezi aktivními konfidenty jed-
noznačně dominovali mladí muži, vesměs z dělnického či malorolnického prostředí. 
Často šlo o osoby původně zapojené do odbojových aktivit nebo přinejmenším do pa-
sivní rezistence (poslech zahraničního rozhlasu atd.). Získávání konfidentů formou 
vydírání ostatně představovalo jednu z nejrozšířenějších praktik gestapa.195 Ani v těch-
to případech však nelze důvody k přijetí nabídky spolupráce s gestapem vysvětlovat 
pouze snahou o záchranu před vězněním či smrtí, přinejmenším v některých přípa-
dech byla pravděpodobně důležitým faktorem i finanční motivace. U řady souzených 
bohužel postrádáme zprávy o tom, zda za své služby pobírali honorář. 

Přesto jsme svědky snah o uchování morální integrity či alespoň o minimalizaci 
škod, jak dokládají kauzy Jiřího Ulmana a Josefa Kříže, kteří se pokoušeli úkoly zadané 
gestapem sabotovat. Taktéž Maxmilián Kupčík během své konfidentské činnosti zřej-
mě pokračoval v práci pro odboj, což můžeme v podmínkách posledních měsíců války 
vysvětlit jak skutečným přesvědčením dotyčného, tak možností, že šlo o pragmatickou 
hru na dvě strany. 

Zatímco venkovské působení bratrů Kolovratových či rodiny Gaetkových je v zá-
sadních konturách zdokumentováno, rozklíčovat pozadí jednotlivých udání z  pro-
středí samotné Opavy je dnes prakticky nemožné. Konfidenti Včelka, Kupčík, Ulman 
a částečně i Münzberger se pohybovali v obdobném prostředí a měli řadu společných 

194 ZAO, MLS Opava, sign. 1162/46.
195 Srov. např. Václav ADAMEC, Referát II A brněnského Gestapa 1939–1943, Brno 2012 (nepubliko-

vaná diplomová práce); TÝŽ: Akce referátu II A brněnské řídící úřadovny Gestapa proti levicovému 
odboji na Moravě v letech 1939–1943,  Securitas Imperii 28, 2016, č. 1, s. 60–95.
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známých. Ač po válce byla vina za většinu konkrétních deliktů přisouzena Včelkovi, 
nelze závěry tehdejšího vyšetřování vnímat jako zcela závazné. Za pozornost rozhodně 
stojí fakt, že velké množství udání se týkalo hospodářských deliktů, o  prokazatelné 
systematické práci namířené proti organizovanému odboji tak lze bezpečně hovořit 
pouze v případě Josefa Münzbergera. 

Nutno zdůraznit, že vzhledem k územnímu rozsahu venkovních služeben gestapa 
podřízených opavské centrále byli někteří konfidenti, zejména v souvislosti s operace-
mi na Zábřežsku a Šumpersku, po válce souzeni MLS v Olomouci. Zpřesnění a rozší-
ření informací tak může do budoucna přinést studie agendy této instituce, stejně jako 
další válečné a poválečné úřední agendy z daného regionu.196

196 Srov. J. STEJSKAL, Konflikty; Tomáš BURYŠEK, Venkovní služebna gestapa v Šumperku v  letech 
1938–1945 a poválečné osudy příslušníků služebny, Olomouc 2020 (nepublikovaná diplomová prá-
ce).
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Stíhání dozorců

Zatímco činnost policejního aparátu a  zejména tajné policie v  době nacistické 
okupace patří k častým námětům zájmu badatelů, otázka vězeňských a táborových do-
zorců byla doposud reflektována výrazně méně.197 Důvod lze patrně hledat především 
v tom, že zatímco příslušníci gestapa a policie byli v podstatě aktivními spolutvůrci 
perzekuce tím, že prováděli vyšetřování a  zatýkání, dozorci pak byli již „pouze“ 
vykonavateli, kteří zajišťovali dohled na internované. Přesto i dozorce přirozeně mohl 
svým individuálním přístupem výrazně ovlivnit „kvalitu“ života vězněných osob. 
Mimoto mnozí dozorci ve válečných letech působili za hranicemi českých zemí, čímž 
logicky klesá dostupnost pramenů, stejně jako společenská poptávka po  mapování 
jejich aktivit. Naopak podstatným argumentem pro sledování této svébytné profesní 
skupiny je fakt, že výpovědi obviněných i svědků v retribuční agendě poskytují řadu 
hodnotných detailů o životě v  jednotlivých internačních zařízeních. Tyto informace 
jsou cenné zvláště v případě méně známých malých zajateckých a pracovních táborů, 
jichž v pohraničí, tedy i v obvodu MLS Opava, existovalo značné množství.198

Výzkum problematiky přirozeně naráží na několik limitů a dilemat. Předně se 
ukazuje nedostatečnost tradičního prizmatu nazírání na  dozorce a  dozírané jako 
na  „pachatele“ a  „oběti“. Velkou část dozíracích úkolů nacistický režim delegoval 
na vybrané jedince z řad vězňů. Ve specifickém postavení se ocitli rovněž četní za-
městnanci různých podniků, pověření dohledem nad vězni či zajatci přidělenými 
na  práci. Taktéž typologie detenčních zařízení není jednoznačná, mnohé objekty 
kombinovaly internační, likvidační, výrobní a další funkce. Rovněž použitý archivní 
materiál je silně nevyvážený. Existují citelné rozdíly v rozsahu a výpovědní hodnotě 
jednotlivých studovaných soudních spisů, mimo to povolání dozorce v některých pří-
padech nebylo jediným či nejzávažnějším důvodem, proč se jedinec ocitl před retri-
bučním tribunálem. 
197 Srov. např. Petr KLINOVSKÝ, Lety u Písku. Neznámý příběh dozorců, Paměť a dějiny 10, 2016, č. 2, 

s. 3–16. Pozornost retribučnímu stíhání dozorců věnuje také Vojtěch HOLEČKO, Mimořádný lidový 
soud v Chebu, Mimořádný lidový soud v Litoměřicích a Terezín, Plzeň 2017 (nepublikovaná rigorózní 
práce).

198 Srov. V. BRUŽEŇÁK, Ve stínu Krušných hor: Z historie poboček koncentračního tábora Flossenbürg 
na Karlovarsku (Svatava, Kraslice, Nová Role, Ostrov a Korunní) a pochodů smrti, Cheb 2015; Ivan 
ROUS, Tábory a válečná výroba, Liberec 2012.
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Dozorce můžeme rozdělit do  několika kategorií, z  nichž první tvoří dozorci 
ve  věznicích. Zatímco systém zajateckých, koncentračních a  pracovních táborů se 
na územích ovládaných nacisty postupně formoval, strukturu vazebních a trestních 
věznic režim z velké části převzal z dřívějšího období. Oproti území protektorátu, kde 
byla tato institucionální kontinuita provázena i jistou mírou kontinuity personální, 
v případě zabraného pohraničí zasaženého pomnichovským exodem většiny státních 
zaměstnanců bylo nutno zajistit nový personál věznic.199 Jako vhodní kandidáti se 
logicky jevili především předváleční dozorci německé národnosti hlásící se k naci-
stické straně, případně osoby nezpůsobilé pro vojenskou službu či práci v  těžkém 
průmyslu.

Do posledně uvedené kategorie spadal Alois Guril, jehož soudní spis je bohu-
žel poměrně skoupý. Dotyčný vyrůstal jako nemanželské dítě a před první světovou 
válkou byl kamenickým učedníkemu opavské firmy Dreschler. V první světové válce 
bojoval na srbské frontě, kde byl celkem pětkrát raněn. Následky si vynutily dlouho-
dobou rekonvalescenci a přivedly Gurila do spolku válečných poškozenců, kde se po-
stupně vypracoval do pozice předsedy v okrese Opava-venkov. Jako mnoho dalších ve-
teránů získal koncesi na trafiku, kterou provozoval v (na?) Olomoucké ulici v Opavě až 
do zrušení koncese roku 1934. Můžeme-li věřit Gurilově poválečné výpovědi, činnost 
ve sdružení vysloužilců se stala jeho hlavní životní náplní, a proto na jaře 1938 podlehl 
výzvě Konráda Henleina, aby se váleční invalidé přihlásili do Sudetoněmecké strany.

Po Mnichovu Guril vedl místní odbočku NS-Kriegsopfer Versorgung a zároveň 
získal zaměstnání jako dozorce v nespecifikované vězniciOdtud zakrátko odešel zne-
chucen spory doprovázejícími pomnichovské rozdělování funkcí a nastoupil na stejnou 
pozici k zemskému soudu. Jeho úkolem tak bylo hlavně předvádět vězně k soudu a poté 
zpět do vazby, případně poučit eskortovaného o náležitostech soudního přelíčení.

Podle jednoho z  vězňů Jana Mikurdy, vyšetřovaného v  letech 1944 a  1945 pro 
sabotáže, Guril při eskortách užíval fyzické násilí a nadávky, čímž se stal „postrachem 
všech českých káranců“. Obviněný stále nosil na stejnokroji „dvě řady vyznamenání pro 
vzornou a platnou službu pro nacistický režim“. V tomto směru svědek nejspíše pře-
háněl, pravděpodobně šlo spíše o různé pamětní odznaky veteránských spolků. Soud 
Gurila nakonec potrestal 15 lety žaláře.200 

Značné pozornosti se dostalo soudnímu přelíčení s Františkem Kuhnem, naro-
zeným roku 1888 v Jakartovicích, který již za republiky a poté i za okupace působil 
jako dozorce v opavské věznici. Oproti obžalovaným, kteří se svých deliktů dopustili 
mimo území republiky, v tomto případě nebyla o svědky nouze. Ostatně bývalé vězně 
vyzývalo několik článků v různých periodicích, aby podali zprávu o Kuhnově chování 
za okupace. 

199 Srov. J. NEČAS, Adolf Kolínský, český dozorce ve službách gestapa, Praha 2017.
200 ZAO, MLS Opava, sign. Ls220/46.
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Sám Kuhn se ke své činnosti vyjádřil nezvykle stručně: Stal se členem SA, což prý 
pro něj jako pro státního zaměstnance bylo v podstatě povinné. Trestance nikdy ne-
týral, ani jim nevyhrožoval. Násilí užíval jen při pacifikaci agresivních vězňů. Mnohé 
podrobnosti doplnili předvolaní svědkové. Mezi nimi byl také Kuhnův předválečný 
kolega Richard Hulva z Otic. Podle něho obviněný měl již za první republiky pověst 
přísného dozorce, jako Němec však obtížně ovládal českou služební řeč a nakonec ko-
lem roku 1936 odešel do penze. Podle Hulvy Kuhn patrně předstíral zdravotní potíže, 
aby získal nárok na důchod a vyhnul se nařízené jazykové zkoušce. Tomu, že by Kuhn 
po své pomnichovské reaktivaci týral vězně, však Hulva příliš nevěřil.

Násilné incidenty naopak dosvědčili František Bittner ze Stěbořic, Jindřich Stuch-
lík a Rudolf Prozd z Prchalova u Příbora. Posledně jmenovaný na základě výzvy v no-
vinách zaslal soudu dopis, podle něhož osobně viděl Kuhna bít polského vězně svaz-
kem klíčů do hlavy. Ve světle těchto výpovědí byl Kuhn odsouzen k 20 letům žaláře. 
V roce 1955 se dočkal propuštění za účelem odsunu do Bavorska, kam byla již dříve 
vysídlena jeho rodina.201

Poněkud specifický je případ Brunhilde Schnürchové, narozené 1921 v  Dešt-
ném, bytem v Jakartovicích. Mladá Němka v období okupace pracovala v zemědělství 
a v roce 1941 navázala intimní vztah s ukrajinským válečným zajatcem. V důsledku 
této skutečnosti se dostala před opavský úřední soud a následně do krnovské vězni-
ce, kterou spravoval vrchní strážmistr Nohawitza či Nohawitzer.202 Vězeňkyně se zde 
věnovaly drobným ručním pracím a podle Schnürchové zde panovaly celkem klidné 
poměry. Nebyla svědkyní žádného násilí, občas ale slyšela křik bitých vězeňkyň. Sama 
se po nějakém čase dostala k práci v kuchyni. V červnu 1942 byla po půl roce propuš-
těna, zakrátko ovšem nastoupila ke správci věznice jako služebná.

Jiné vězeňkyně se však domnívaly, že se Schnürchová již během výkonu trestu 
stala Nohawitzovou donašečkou a  zřejmě i  milenkou, na  správce věznice prý měla 
značný vliv. Údajně také bývala vídána ve společnosti opavských gestapáků Brücknera, 
Burkerta a Fistla, kteří věznici několikrát týdně navštěvovali. Již během trestu měla 
Schnürchová udat jistou Helenu Maluškovou pro drobný prohřešek a  později coby 
Nohawitzova služebná opakovaně vězněné ženy bila býkovcem.

Z kontextu není patrné, jakou pozici obviněná přesně zastávala. Dle znění rozsud-
ku byla Nohawitzou „pověřena konáním služby dozorkyně“.203 Dá se však předpokládat, 
že její zařazení muselo mít formálnější charakter a že Schnürchová zřejmě po odpykání 
trestu získala oficiální status dozorkyně. Těžko lze předpokládat, že by si Nohawitza 
mohl podržet osobní posluhovačku i po vyhlášení totální války,204 kdy i mnohé ženy 

201 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1632/46.
202 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1697/46.
203 ZAO, MLS Opava, sign. 414/46.
204 Německo proklamativně vyhlásilo totální válku 18. února 1943 v reakci na porážku u Stalingradu 



Mimořádný lidový soud v Opavě  
a „velká“ retribuce v západním Slezsku 1945–1948Stíhání dozorců

73

z  vyšších vrstev, natož služebné, musely houfně nastupovat do  práce ve  strategic-
kých odvětvích či zdravotnictví.205 Oficiální funkci ve správě věznice patrně zastávala 
i  Nohawitzova manželka Margot, která správu objektu převzala po manželově odcho-
du na frontu roku 1944.

Poválečné vyšetřování kauzy začalo v září 1945, před soud se obviněná dostala 
v červenci následujícího roku. Tribunál jí vyměřil deset let žaláře. Její rodiče, mezitím 
vysídlení do Bavorska, opakovaně žádali o prominutí zbytku trestu. Poslední známá 
žádost byla zamítnuta v lednu 1955. Schnürchová si tedy zřejmě odpykala celý či téměř 
celý trest.206

Další kategorii stíhaných představují dozorci z koncentračních táborů. Zatímco 
o pracovnících internačních zařízení na území Říšské župy Sudety po válce zpravidla 
mohli vypovídat solidně informovaní svědkové z řad místních obyvatel, žaloby proti 
dozorcům koncentračních táborů nacházejícím se mimo území předválečného Česko-
slovenska nejednou stály na křehkých základech. 

S absencí podrobnějších zpráv se vyšetřovatelé potýkali také v případě Friedricha 
Stölzela (nar. 1898) z Hynčic, dlouholetého lesmistra a starosty obce v posledních dvou 
letech okupace. Stölzela jakožto veřejného činovníka v závěru války zajistila Rudá ar-
máda, již koncem května 1945 však byl vydán československým orgánům. Ve své první 
protokolární výpovědi Stölzel pouze shrnul své veřejné působení a zdůraznil, že léto 
a podzim 1938 strávil rekonvalescencí po dopravní nehodě. Tím se preventivně očistil 
od potenciálního obvinění z účasti na henleinovském povstání. Až později přiznal sku-
tečnost, kterou se vyšetřovatelé patrně záhy dozvěděli od některých občanů Hynčic, to-
tiž že Stölzel v roce 1940 sloužil několik měsíců jako strážný v rámci SS v koncentračním 
táboře Flossenbürg. Mimo to se počátkem roku 1945 stal členem Volkssturmu a jako 
starosta dostal úkol organizovat v Hynčicích sabotážní útvary Wehrwolfu.

Přelíčení konané 29. března 1946, tedy v relativně raném a dosti živelném stadiu 
retribuce, proběhlo bez předvolání svědků. Stölzel si vyslechl verdikt ve výši 25 let vě-
zení. Na rozdíl od mnohých vězňů, kteří se v příštích letech dočkali výrazného snížení 
trestů, Stölzel se již na svobodu nedostal. Zemřel 27. října 1946 na Mírově.207

Taktéž v  případě Adolfa Schenka se soud mohl opřít pouze o  torzovité údaje. 
Holič z Dolní Lipové, narozený roku 1907, se již na podzim 1938 stal členem SS. Pod-
le jeho tvrzení byl spolu s dalšími muži při jakémsi shromáždění NDSAP v Jeseníku 

a postup Spojenců v severní Africe. Tento akt znamenal přesun velkého množství pracovních sil buď 
přímo na frontu, nebo do válečné výroby.

205 Za příklad lze uvést rodinu policejního generála Josefa Matrose žijícího v Opavě, jehož služebná 
i  manželka musely nastoupit jako zdravotnice do  vojenského lazaretu. Slezské zemské muzeum, 
podsbírka Novodobé dějiny, inv. č. III V 1489, Vzpomínky Jadwigy Bonczyk.

206 ZAO, MLS Opava, sign. 414/46.
207 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 68/46.
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vybrán pro SS díky své tělesné konstituci a na místě dostal k vyplnění přihlášku, aniž 
by věděl, oč se jedná. Podepsal prý z toho důvodu, že se po Mnichovu vyžadovalo, aby 
byl každý Němec organizován v některé ze složek nacistické strany.

V září 1939 Schenk obdržel rozkaz nastoupit k útvaru SS v Dachau, kde prodě-
lal výcvik a následně obdržel práci v důstojnické kantýně. Po operaci kýly a vleklých 
zdravotních problémech se na podzim 1940 vrátil na Jesenicko, v únoru 1941 ale do-
stal příkaz hlásit se ke strážní službě v Dachau. V tamním koncentračním táboře pak 
konal hlídky u brány a na strážních věžích, takže do přímého styku s vězni nepřišel. 
 Obdobně tomu dle Schenkova tvrzení bylo i v Osvětimi kam byl převelen v květnu 
1942. Spolu s dalšími strážnými zde nejprve bydlel v budově školy, poté v táboře vzdá-
leném 25 minut cesty od  tábora Birkenau a  45 minut od  tábora Auschwitz. Přímo 
v Birkenau prý Schenk sloužil pouze výjimečně.208 Jeho potřeba zdůraznit ve výpovědi 
tento detail svědčí o tom, že si byl vědom faktu, že právě Birkenau se těšilo extrémně 
špatné pověsti a jakékoliv spojení s tímto táborem se jevilo jako přitěžující okolnost. 
Obdobným alibistickým způsobem vyznívá tvrzení obviněného, že v táboře prý půso-
bil ještě jiný dozorce jménem Schenk, kterého ale osobně neznal.209 Jelikož o údajném 
jmenovci v soudním spise nenacházíme další zmínku, lze uvažovat, zda nešlo o pre-
ventivní snahu svalit na danou, možná zcela fiktivní, osobu vinu za delikty, jež mohly 
šetřením vyplout na povrch.

Pokud se Adolf Schenk skutečně takových deliktů dopustil, nebyly mu prokázány. 
Výzva v tisku, aby se přihlásili případní svědkové, zřejmě nepřinesla adekvátní odezvu, 
alespoň o ní nemáme doklad. Krajský soud v Opavě v lednu 1947 navrhnul v Schen-
kově věci vyslechnout bývalého vězně Ericha Kulku z Nového Hrozenkova a později 
i čtyři další svědky, jejichž výpovědi však nepřinesly nic podstatného. Poněkud nelo-
gicky ve spise nacházíme také svědectví Pavola Hase z Piešťan, který obecně popsal 
svůj pobyt v několika koncentračních táborech v letech 1944 a 1945. O Schenkovi zde 
však není jediná zmínka. Při přelíčení konaném 30. dubna 1947 byl Schenk potrestán 
desetiletým vězením a ztrátou občanské cti za členství v SS, od obvinění z týrání vězňů 
byl osvobozen.210

Patrně nejznámějším dozorcem souzeným před MLS Opava se stal bolatický 
rodák Adolf Teuer, nar. 1920. Ten dle vlastních slov v  dětství navštěvoval němec-
ké soukromé vyučování a za války působil u  sanitní služby SS. Od května 1941 byl 
zařazen v  koncentračním táboře v  Osvětimi, kde k  jeho nadřízeným patřil neblaze 
proslulý lékař Josef Mengele. Teuer po válce rezolutně odmítl, že by se podílel na mu-
čení a vraždění vězňů. Proti němu vypovídal bývalý vězeň Emil Pánovec, který byl 

208 ZAO, MLS Opava, sign. Ls74/47.
209 Databáze personálu SS v KL Auschwitz uvádí pět mužů s příjmením Schenk. Online: http://pamiec.

pl/pa/form/60,Zaloga-SS-KL-Auschwitz.html, stav k 1. 3. 2021.
210 ZAO, sign. MLS, Ls74/47, Rozsudek 30. 4. 1947.
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v  letech 1943–1944 přidělen jako kancelářská síla a  poslíček v  kanceláři táborové-
ho lékaře Würze. Podle Pánovce se Teuer přímo účastnil vražd vězňů v  plynových 
komorách v rámci tzv. Sonderkommanda. Pánovec měl údajně možnost v kanceláři 
tajně nahlédnout do  Teuerových osobních spisů, v nichž prý našel i přihlášku do SS 
z roku 1938. Obdobně vypovídali i další vězňové. Při přelíčení 23. dubna 1947 soud 
Teuera uznal vinným ze zločinů vraždy, těžkého ublížení na  těle a veřejného násilí. 
Od obžaloby ze zločinu krádeže (údajné okrádání vězňů) byl obžalovaný osvobozen. 
Poprava proběhla v souladu s retribuční praxí ještě téhož dne.211 Šlo o poslední exekuci 
u opavského retribučního tribunálu.

Svébytnou kategorii pak tvořili dozorci zajateckých a pracovních táborů. Na úze-
mí Německa i „Sudet“ v průběhu války vznikaly desítky těchto zařízení, jejichž úče-
ly a životní podmínky internovaných se značně lišily v závislosti na řadě faktorů.212 
Ač v oblasti Vládního obvodu Opava existovalo množství těchto táborů, zmínky o jejich 
personálu v agendě MLS nacházíme relativně zřídka. Příčinu snad lze spatřovat v tom, 
že po repatriaci internovaných cizinců chyběla relevantní svědectví, mimo to značnou 
část dozorců zřejmě tvořili říšští Němci, kteří se před příchodem fronty evakuovali.

Výjimku představuje internační tábor ve Skrochovicích, jehož historie je již v hlav-
ních bodech celkem podrobně popsána.213 Badatelská pozornost se ovšem soustředila 
primárně na oběti, ne na pachatele. V čele tábora zřízeného koncem léta 1939 k inter-
naci představitelů polské inteligence stál Heinrich Jöckel, pozdější nechvalně proslulý 
velitel terezínské Malé pevnosti. Ten při výslechu v únoru 1946 uvedl, že pod jeho vele-
ní spadalo asi 25 dozorců z řad pořádkové policie. Dále v táboře působili tři příslušníci 
gestapa, kteří Jöckelovi nepodléhali. Jöckel dle vlastních slov ve Skrochovicích sloužil 
jen krátce, od poloviny září do konce října 1939. Během této doby jej navíc po dva 
týdny z důvodů nemoci zastupoval jistý von Busse z Jaktaře. Maximální počet vězňů 
Jöckel odhadoval mezi pěti a šesti stovkami, jiní svědkové hovořili až o 700 osob.

Podle Jöckela v táboře zemřelo asi devět vězňů na tyfus a jeden byl zastřelen při 
pokusu o  útěk. Jinou verzi událostí vylíčil skrochovický rodák Josef Benisch, který 
údajně viděl stráž zastřelit jednoho vězně na Jöcklův pokyn. Marie Schamarová z Pal-
hance slyšela od vězňů, docházejících do obce na práci, že v táboře došlo ke čtyřem 
popravám.214 Benisch i další svědkové hovořili také o častém bití vězňů při práci i při 
211 ZAO, MLS Opava, sign. LS 101/47.
212 Martin KRŮL – Joanna LUSEK (eds.), Čas - místa – lidé: systém nacistických táborů v letech druhé 

světové války, Český Těšín – Bytom 2017.
213 Andělín GROBELNÝ, Heinrich Jöckel ve Skrochovicích na Opavsku na podzim 1939, in: Terezínské 

listy 14, Ústí nad Labem 1985; Jan RUSNOK, Morcinek w Skrochowicach, in: Kalendarz Beskidzki 
‚83, Bielsko-Biała 1983, s.69–73;  Henryka WOLNA, Przed Oświęcimiem były Skrochowice, in: Słowo 
Powszechne 22. 4. 1982.

214 V táboře zemřelo 13 osob. Starší literatura přebírala údaje gestapa, podle nichž s výjimkou jednoho 
vězně zastřeleného při pokusu o útěk šlo o úmrtí způsobená chorobami. Dle novějších výzkumů 
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přebírání vězeňských transportů přijíždějících autobusy z  Opavy. Jaroslav Otipka 
z nedalekých Neplachovic považoval za jednoho z nejbrutálnějších dozorců Jöckelova 
pobočníka Bruno Gebauera z Krnova.

Zatímco Jöckel se kvůli svému terezínskému působení dostal před litoměřický ret-
ribuční tribunál a poté na šibenici, v souvislosti se skrochovickým táborem stanula před 
MLS v  Opavě čtveřice obžalovaných. Rudolf Winter z  Malé Moravy na  Šumpersku, 
nar. 1906, do tábora přišel jako čerstvý absolvent policejní školy v Berlíně a strávil zde 
jen čtyři týdny. Patřil k policistům přiděleným k dozorčí službě z výcvikového střediska 
v Mladecku. Potvrdil špatné zacházení s vězni včetně týrání, za pachatele ale označil vý-
hradně Jöckela s Gebauerem. Jan Rink z Kateřinek, nar. 1893, zdůraznil svůj český původ 
a prohlašoval, že Jöckel výslovně nařídil vězně při nástupech bít. Dále byli obviněni Amand 
Tresper z Opavy, nar. 1893, Rudolf Helbgebauer z Bělotína, nar. 1913, a Rudolf Jaschke 
z Liptálu, bytem v Kateřinkách, nar. 1893. Posledně jmenovaný se však v listopadu 1946 
pokusil o  sebevraždu. Ostatní obviněné soud v únoru 1947 osvobodil s přihlédnutím 
k  faktu, že se k  dozorčí službě nepřihlásili dobrovolně a  nebyla jim prokázána účast 
na žádných konkrétních excesech. V případě Helbgebauera chyběly důkazy, zda vůbec 
ve Skrochovicích opravdu sloužil.215 Další osud Jaschkeho prameny nezmiňují.

Ve větší míře nacházíme zprávy o obyvatelích Opavska, kteří působili jako dozorci 
v Říši. Alois Ondruš, nar. 1897, bytem v Ludgeřovicích, do roku 1941 pracoval jako 
horník. Po penzionování ze zdravotních důvodů se stal dozorcem v pracovním táboře 
v Blechhammeru. Ondruš přiznal členství v NSDAP, jímž se prý snažil vyhnout pří-
padné perzekuci za předválečné působení v KSČ. Do Blechhammeru se dle vlastních 
slov dostal poté, co odmítl nabízenou práci u německého četnictva. Byl prý zaměstnán 
jako hlídač, členem SS se údajně nestal. Rozhodně také popřel podíl na trýznění vězňů.

O poměrech v Blechhammeru vypovídali Bohumír a Jaroslav Pavelkové z Vršo-
vic na  Opavsku, od  jara 1942 věznění v  uvedeném táboře. Prvně jmenovaný Ond-
ruše jménem neznal, druhý jej vinil z  týrání vězňů. Soud poslal Ondruše na 15 let 
do vězení. V roce 1954 mu bylo formu prezidentské milosti odpuštěno pět let z trestu 
a v červnu následujícího roku se odsouzený dočkal podmínečného propuštění. V po-
sudku Komise pro podmínečné propuštění z trestu při Krajském soudu v Karlových 
Varech čteme: „Odsouzený pochází z dělnické rodiny a sám pracoval stále jako horník. 
Za okupace se dopustil závažné trestné činnosti. [...] Jinak o jeho předešlém životě orgány 
lidosprávy a veřejné bezpečnosti dávají velmi dobrý posudek“.216

Zmínku zasluhuje také případ zedníka Josefa Qwittka (Kvítka) z Chlebičova, který 
působil jako velitel v zajateckém táboře pro sovětské vojáky v cukrovaru v Kateřinkách. 

přinejmenším osm vězňů zahynulo na následky mučení. Koncentrační tábor Skrochovice u Opavy, 
Online: http://sh.jmjm.cz/, stav k 1. 3. 2021.

215 ZAO, MLS Opava, sign. LS31/47.
216 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 1547/46.
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Původní zpráva Státní bezpečnosti z března 1946 o Qwittkovi hovořila dokonce jako 
o  pravděpodobném vrahovi několika zajatců. Devatenáctého března 1946 proběhla 
v areálu cukrovaru exhumace dvou těl mužů ve věku asi 25 a 30 let, kteří byli ubiti tupým 
předmětem.217 

Jelikož Qwittek působil v blízkosti Opavy a v regionu, který poválečné transfery 
obyvatelstva zasáhly jen mírně, našlo se relativně velké množství svědků. Většina ovšem 
znala poměry v  táboře jen zprostředkovaně, takže některé výpovědi se soustředily 
spíše obecně na charakterové vlastnosti obviněného. Relevantnější údaje prezentoval 
Jindřich Hlava, který údajně viděl Qwittka políčkovat zajatce za krádež cukru. Zároveň 
uvedl, že Qwittek při strážní službě nenosil zbraň. Ve prospěch obžalovaného hovořil 
Jiří Hanke z Chlebičova, jehož prý Qwittek v roce 1944 žádal o mouku pro zajatce, 
kteří trpěli nedostatkem potravin. Taktéž Josef Gilik tvrdil, že po osvobození byl svěd-
kem několika setkání bývalých zajatců s Qwittkem, jež proběhla v korektním duchu. 
K vraždám zajatců se vyjádřil pouze Viktor Klement, zaměstnanec cukrovaru, který 
prý byl svědkem ubití jednoho Rusa německým vojákem za krádež brambor. Qwittek 
se tehdy dle Klementa k  věci postavil alibisticky a  odmítl záležitost řešit. František 
Onderka, Augustin Dubový a Terezie Straková měli přímo vidět Qwittka bít zajatce.

Soud původně v srpnu 1946 vynesl verdikt ve výši 10 let vězení. V dubnu příští-
ho roku došlo k výraznému zmírnění trestu na 15 měsíců žaláře s odůvodněním, že 
se Qwittek „přičinil o zmenšení zla“ páchaného režimem na zajatcích.218 V kontextu 
závažnosti obvinění zahrnujících spoluúčast na  vraždě a  v  komparaci s  poměrně 
přísnými rozsudky v jiných kauzách působí tento verdikt nezvykle mírně.

 Další kategorii stíhaných tvořili dozorci ve výrobních podnicích. S postupnou 
militarizací ekonomiky a především s odvody německých mužů na frontu rostla po-
ptávka po pracovních silách. V celém pohraničí tak byly do továren nasazovány tisíce 
vězňů a zajatců.219 Na jejich ostrahu pochopitelně nestačili vězeňští a táboroví dozorci, 
proto některé závody pověřovaly dohledem nad nucenými pracovními silami vlastní 
zaměstnance, kteří byli pro tento úkol proškoleni. Nezřídka se jednalo o  jedince se 
zdravotními handicapy, kteří byli v provozech postradatelní. 

K „továrním dozorkyním“ patřila vídeňská rodačka Magdalena Popeláko-
vá, roz. Sollanová, od roku 1939 provdaná za německého státního příslušníka Karla 
 Popeláka. Za války žila s manželem v Krnově, byla členkou a od roku 1940 Block-
leiterin NSV. Od roku 1942 pracovala v závodě Agra-Werke, kde byla přidělena jako 
dozorkyně v táboře pro ruské a ukrajinské dělnice v Chařovské ulici. Důvodů, proč 
byla pro tuto práci vybrána, přichází v  úvahu několik. Svou roli nejspíš hrál fakt, 
že se tábor nacházel v blízkosti jejího bydliště, navíc jako bezdětná pracovnice byla 

217 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 111/47.
218 Tamtéž.
219 Srov. V. BRUŽEŇÁK, Ve stínu Krušných hor.
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Popeláková zřejmě časově flexibilní. Zároveň je možné, že vedení závodu si s novou 
zaměstnankyní, přidělenou pracovním úřadem, příliš nevědělo rady, a proto jí svěřilo 
práci, která nevyžadovala odbornou kvalifikaci.

Ať už se Popeláková ke  své kontroverzní práci dostala jakkoliv, podle všeho se 
ji snažila vykonávat pokud možno humánně. To potvrdil i  český dělník František 
Válek, který během okupace docházel do  tábora provádět různé opravy. Podle jeho 
slov Popeláková dokonce před Vánoci 1943 zorganizovala mezi českými zaměstnanci 
Agra-Werke sbírku na dárky pro internované ženy.220 Soucitný přístup snad pramenil 
i z vlastní životní zkušenosti Popelákové, jež vyrůstala jako nemanželské dítě v nepříliš 
konsolidovaných poměrech. Sousedka obviněné po válce vypověděla, že Popeláková 
„nebyla v domě mezi obyvateli oblíbená pro svoje naduté a přepjaté chování“, a poněkud 
přehnaně označovala její funkci v NSV za „vedoucí místo“ v nacistickém hnutí v Krno-
vě. O chování obviněné k internovaným ženám však nemohla uvést nic konkrétního. 
Úřady nakonec upřednostnily vysídlení Popelákové před soudním stíháním.

Hůře dopadla rodačka ze Světlé Hory Elfride Meissnerová (nar. 1923), od čtr-
nácti let zaměstnaná v přádelně v místě bydliště. Ta v září 1944 dostala nabídku zú-
častnit se spolu se  třemi kolegyněmi šestitýdenního kurzu dozorců pořádaného SS, 
jelikož do továrny mělo být přiděleno 300 vězeňkyň z koncentračních táborů. Nabídku 
údajně přijala zejména s ohledem na svůj revmatismus, který jí při náročnější fyzické 
práci činil potíže. Školení se konalo v Auchwitz. Po válce k  tomu obviněná uvedla: 
„Poměry a služba se mě nezamlouvaly a ráda bych se toho zřekla, nebylo to však možné“. 
Frekventantkám prý instruktoři zdůrazňovali, že není přípustné užívat fyzické tresty. 
K těm se Meissnerová během následné dozorčí služby v továrně ve Světlé Hoře také 
údajně nikdy neuchylovala. Práci vykonávala do 6. května 1945, kdy se rozšířila zprá-
va, že židovské ženy nasazené v  továrně mají být před příchodem fronty postříleny 
personálem internačního tábora. Závodní mistr proto nechal kolem továrny rozesta-
vit hlídky, aby zamezil případnému krveprolití. V následujících dnech se Meissnerová 
skrývala, důvodem však prý nebyly obavy z pomsty internovaných žen, k nimž se vždy 
chovala korektně, ale strach z vojáků Rudé armády.

V procesu s Meissnerovou svědčila také její kolegyně Marie Schreiberová. Ta při-
pustila, že vězněné ženy byly občas pohlavkovány, k  výraznějším incidentům mezi 
nimi a dozorkyněmi ale údajně nedocházelo. Dozorkyně a vedení továrny prý špat-
ně vycházeli s velitelem internačního tábora Hansem Reggem (či Reckem), který se 
vyznačoval „hrubou povahou“.221 Obdobně vyzněla výpověď další dozorkyně Elfriedy 
Seidelové. Z vězeňkyň, z nichž většinu patrně tvořily cizinky, se vyšetřovatelům poda-
řilo dohledat rodačku ze Zábřeha na Moravě, sedmadvacetiletou Pavlu Schlesingero-
vou. Podle ní ve Světlé Hoře pracovaly dvě dozorkyně jménem Frieda, tedy Seidelová 

220 ZAO, MLS Opava, sign. Ls365/46.
221 Tamtéž.
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a Meissnerová, jejich příjmení však svědkyně neznala. Obě se prý chovaly celkem ne-
utrálně, oproti tomu přísností se vyznačovala dozorkyně zvaná Mizzi (zřejmě Schre-
iberová). Dozorkyně Louisi (Aloisie Bernartová) si naopak počínala nejshovívavěji. 
Schlesingerová také potvrdila, že se Meisnerová se Seidelovu koncem války zastávaly 
vězeňkyň před velitelem tábora, toto jejich chování však vnímala jako pragmatickou 
snahu zajistit si lepší zacházení po válce.222

To se Meissnerové podařilo jen částečně. MLS ji potrestal třemi lety žaláře. 
 Žádosti rodičů o uvolnění odsouzené k odsunu nebylo vyhověno, až 5. listopadu 1947 
se Meissnerová dočkala podmínečného propuštění. Dozorkyni Aloisii Bernartovou 
soud uznal vinou, upustil však od potrestání. Snad jí pomohlo svědectví Schlesinge-
rové a  také výpověď Gertrudy Hanikové, která potvrdila, že vězeňkyně si při práci 
v továrně Bernartovou opakovaně chválily.223

Před tribunálem stanula také Elfrida Seidelová. Ta tvrdila, že správa továrny vy-
brala na pozice dozorkyň předně ženy trpící zdravotními komplikacemi, které mohla 
ve výrobě postrádat. Při dohlížení na židovské ženy v továrně prý několikrát udeřila ty, 
které odmítaly pracovat. Hůře však s  internovanými údajně jednal Regg, který spolu 
s kuchařem Robertem Wagnerem a několika ženami z okolí rozkrádal příděly potravin. 

Při soudním přelíčení proti Seidelové vystoupil jediný svědek, topič Josef Gers-
tenberger. Ten nebyl svědkem žádných excesů dozorkyň, pouze z doslechu se o ob-
žalované dozvěděl, že „prý její jednání zrovna lidské nebylo“. Navzdory absenci další-
ho důkazního materiálu soud poslal Seidelovou na 15 let za mříže.224 Na svobodu se 
dostala zřejmě roku 1955. S ohledem na povrchnost argumentů žaloby a v kontrastu 
s osudem jejích společnic se verdikt v tomto případě jeví jako nezvykle přísný. Tím, že 
jednotlivé kauzy dozorkyň ze Světlé Hory byly souzeny samostatně a při různém slože-
ní tribunálů, došlo ke značné disproporci rozsudků. Stejný verdikt si vyslechla i Marie 
Schreiberová, což s ohledem na svědectví Schlesingerové nepřekvapí.225

Součástí systému dohledu nad vězni a zajatci se kromě k tomu školených a vyzbro-
jených osob stávali také předáci vybíraní z řad samotných vězňů a  civilní zaměstnanci 
internačních zařízení či výrobních provozů, kam byli internovaní pracovně přidělováni.

To byl mimo jiné případ Bedřicha Bräuera z Pitárného, nar. 1910. Ten v dubnu 
1939 odešel za prací do Německa, kde se živil jako kuchař v zajateckém táboře v Brun-
švicku. Přesnou lokalizaci po válce nikdo ze svědků nedokázal udat a sám Bräuer ji 
také neobjasnil – snad z obavy, aby při dalším šetření nevyšly najevo nové přitěžují-
cí okolnosti. Bräuerova činnost ve válečných letech by se zřejmě nedostala na světlo 
nebýt náhody. V závěru roku 1940 se dotyčný totiž setkal se svým krajanem Karlem 

222 ZAO, MLS Opava, sign. Ls273/46.
223 ZAO, MLS Opava, sign. Ls85/46.
224 ZAO, MLS Opava, sign. Ls94/45.
225 ZAO, MLS Opava, sign. Ls198/46.
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Holáněm, který si v  té době odpykával trest ve Wolfenbüttelu a odtud byl s dalšími 
vězni posílán na různé práce. Během nasazení při stavbě silnice se Holáň stal svědkem 
toho, jak německý kuchař, v němž poznal svého známého z předválečných let, bije bel-
gické a francouzské zajatce býkovcem za krádež mrkve. Když se Holáň později pokusil 
s Bräuerem navázat rozhovor, tento jej prý odbyl a poté i fyzicky napadl.

Právě Holáň po válce případ nahlásil úřadům. Dalším šetřením soud získal ještě 
svědky Karla Křístka a Františka Muroně, kteří měli možnost obžalovaného poznat 
jako kuchaře v pracovním táboře v roce 1942. Podle jejich výpovědí se však Bräuer 
k  internovaným choval slušně. Sám obviněný popřel incident popsaný Holáněm. 
V době, kdy k němu mělo dojít, prý Bräuer ještě pracoval jako dělník, kuchařem se 
stal až později. Násilí vůči vězňům užíval podle vlastních slov zcela výjimečně, když se 
někteří pokoušeli nepovoleně vniknout do kuchyně.

Soud Bräuera původně potrestal šesti měsíci vězení. Případ však byl později znovu 
otevřen v rámci obnovené poúnorové retribuce. Podobně jako ve většině obdobných 
případů zde nedošlo k  avizovanému přísnějšímu potrestání válečných provinilců 
a „nápravě chyb“ předúnorové „liknavé“ justice. Naopak, Bräuer odešel s osvobozu-
jícím rozsudkem. Tribunál dospěl k závěru, že samotné Holáňovo svědectví nepřed-
stavuje dostatečný důvod k odsouzení.226 Tuto skutečnost si však zástupci soudu dost 
možná uvědomovali již při prvním přelíčení v říjnu 1947. Vyšetřování proti Bräuero-
vi totiž probíhalo nejpozději od března toho roku a dá se předpokládat, že obviněný 
strávil většinu uvedené doby ve vyšetřovací vazbě. Soud tak dost možná cíleně vynesl 
trest zhruba odpovídající délce vyšetřovací vazby, kterou tak dodatečně legitimizoval. 
V praxi retribuční justice šlo o poměrně rozšířený jev.227

Další obviněný Johann Mehlich, narozený roku 1898 v  Osoblaze a  předváleč-
ný člen křesťansko-sociální strany, byl původně zatčen se dvěma dalšími muži pro 
údajný podíl z pašování zbraní z Německa v roce 1938. Toto podezření bylo posíleno 
faktem, že Mehlich v době mnichovské krize uprchl do Říše. Sám se hájil tvrzením, 
že vycestoval legálně, jelikož dostal nabídku práce v  dolech v  Německu. Později se 
stal předákem v závodě na výrobu pohonných hmot v Auschwitz, kde mu podléhal 
pracovní oddíl složený z Poláků a Židů. Mehlichův předválečný známý, strojvedoucí 
z Třemešné Max Schlusche, vypověděl, že se Mehlich v roce 1944 v hostinci vychloubal 
bitím vězňů. Při soudním přelíčení ovšem Schlusche uvedl, že údajný Mehlichův výrok 
zná pouze z doslechu. Taktéž ostatní svědci, krajané a známí obžalovaného, vypovídali 
jen dosti vágně. Soud tak Mehlicha nakonec potrestal pěti lety vězení a konfiskací ma-
jetku za členství v SA, přičemž od obvinění z pašování zbraní i týrání vězňů byl dotyč-
ný pro nedostatek důkazů osvobozen.228

226 ZAO, MLS Opava, sign. Ls11/48.
227 P. JELÍNEK, Praxe.
228 ZAO, MLS Opava, sign. Ls323/46.
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Detailnější informace se zachovaly v  případě Bedřicha Robenka, obchodníka 
z Ludgeřovic, nar. 1904. Ten byl v březnu 1939 zatčen v Moravské Ostravě a interno-
ván v  Oranienburgu-Sachsenhausenu, kde se na  podzim téhož roku stal předákem 
jednoho z trestaneckých oddílů. Jako někdejší podnikatel Robenek zřejmě disponoval 
komunikačními a organizačními schopnostmi a díky tomu, že do tábora přišel již před 
vypuknutím války, měl zřejmě příležitost zajistit si oproti nově přicházejícím vězňům 
solidnější postavení. Funkci „Vormanna“ zastával do  roku 1944, kdy byl přeložen 
do kanceláře. Jako předák si Robenek podle svědků počínal brutálně, často užíval fy-
zické násilí. Měl se dopustit i několika vražd (mimo jiné měl ubít strážníka Antonína 
Dolanského z Mladé Boleslavi), to však nebylo prokázáno.

Robenek vypověděl, že příčinou jeho zatčení v roce 1939 byla jeho dřívější práce 
informátora pro policejní zpravodajskou službu (konkrétně pro Odbočku zpravodaj-
ské ústředny při Policejním ředitelství v Moravské Ostravě) v  letech 1933 a 1934.229 
Tehdy musel po své dekonspiraci utéct před hrozícím zatčením z Německa, kde praco-
val jako číšník, a otevřel si obchod s ovocem v Moravské Ostravě-Přívoze. Na základě 
starého německého zatykače z roku 1934 byl po vzniku protektorátu internován. Když 
koncem roku 1939 začali do koncentračního tábora přicházet čeští studenti ze zru-
šených vysokých škol, dostal Robenek úkol vést českou pracovní skupinu v přidru-
ženém podniku Klingerwerk. Asi po roce tato česká kolona zanikla a Robenek získal 
vedení nad židovskou kolonou. Násilí prý používal pouze proti těm, kdo se snažili 
narušovat soudržnost a  solidaritu pracovní skupiny a  vymáhat si výhody. Někteří 
vězni potvrzovali Robenkovu tezi, že se snažil ostatním pomáhat a  chránit je před 
zlovůlí dozorců.

Případ komplikovala rozporuplnost svědeckých výpovědí a absence hmatatelných 
důkazů. Přelíčení nakonec proběhlo až 24. dubna 1947 a  obžalovaný byl odsouzen 
na deset let s jedním tvrdým ložem čtvrtletně. Verdikt zahrnoval i ztrátu občanské cti 
na dvě desetiletí.230 Zda si Robenek odpykal celý trest, nevíme, nicméně přinejmenším 
v roce 1949 byl stále ve vězení.

Shrneme-li výše uvedené, můžeme konstatovat, že obecný neduh soudních pro-
cesů s dozorci představoval nedostatek průkazných materiálů. Vyšetřovatelé a soudci 
často záviseli jen na ústní výpovědi obžalovaného a na nepřímých svědectvích z do-
slechu, v lepším případě na výpovědích bývalých vězňů. U řady z nich však postrádá-
me údaje o příčině jejich perzekuce (odbojová či kriminální činnost) a obecně o jejich 
osudech během války, kteréžto údaje by umožnily blíže zhodnotit kredibilitu jejich 

229 Srov. Tomáš BALETKA, Ostravská OZÚs a její role v potírání německé iredenty v Československu, in: 
Češi a Němci v meziválečném Československu, Brno 2013, s. 12–24. Exponent ostravské Odbočky 
zpravodajské ústředny Alois Vařejka na žádost Robenkovy ženy v roce 1947 potvrdil, že dotyčný 
skutečně pracoval pro zpravodajskou službu.

230 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 103/47.
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výpovědí. Zdeformovat reálný obraz situace mohla naopak také svědectví ve  pro-
spěch obviněných ze strany jejich přátel a kolegů, která se obvykle omezovala na těž-
ko ověřitelný popis charakterových vlastností souzeného a na jeho postoj k nacistic-
kému režimu. 

Většina obviněných líčila důvody pro přijetí funkce dozorce jako ryze pragmatic-
ké. V tomto směru lze předpokládat značnou míru věrohodnosti. Ten, kdo k tomu měl 
příležitost, jistě rád upřednostnil možnost celkem bezpečné týlové služby před fron-
tovým nasazením. Navíc s prodlužováním ozbrojeného konfliktu a zejména po stalin-
gradském debaklu a následném vyhlášení „totální války“ rostl tlak režimu na zapojení 
co nejširších vrstev do válečného úsilí, takže dozorci se logicky rekrutovali z „národ-
nostně spolehlivých“ jedinců nezpůsobilých pro vojenskou službu či práci ve strate-
gickém průmyslu. V případě vězeňských předáků, kteří se rekrutovali z řad internova-
ných, bylo přijetí této funkce poměrně pochopitelným krokem, jímž si dotyčný mohl 
materiálně přilepšit a zároveň, v závislosti na jeho charakteru, měl také možnost jednat 
ve prospěch svých spoluvězňů. Jak se z obětí nacistické perzekuce vlivem okolností 
stali spolupachatelé, ukazují případy Bedřicha Robenka a Brunhilde Schnürchové.

Celkově převažující profilaci dozorců jako osob nevhodných pro bojové nasazení 
se pak vymyká především Adolf Teuer, v jehož případě nemáme k dispozici informace 
o případných překážkách bránících vojenské službě. Teuera můžeme pravděpodobně 
vnímat jako příklad  profesionála vybraného a vycvičeného pro službu v koncentrač-
ním táboře. K jeho přidělení do táborového zdravotního zařízení patrně přispěla také 
dřívější zkušenost ze sanitní služby.

Za poněkud specifický můžeme označit případ skrochovických dozorců, jenž 
skončil osvobozujícím rozsudkem. Ten patrně vycházel z několika faktorů – v prv-
ní řadě proces probíhal v  době, kdy již opadla hlavní vlna společenské poptávky 
po přísném potrestání válečných provinilců. Svou roli zřejmě sehrál i  fakt, že oběti 
ze  Skrochovic tvořili „cizinci“ (byť mezi internovanými bychom našli jedince z  Tě-
šínska, tedy občany předmnichovské ČSR), takže kauza nepatřila k prioritám. Nelze 
říci, že by policejní a justiční orgány šetření zanedbaly, SNB vyslechla nemalý počet 
svědků. Ti však vesměs znali poměry v táboře jen povrchně. Samotným vyšetřovan-
cům se podařilo ve výpovědích vzbudit dojem, že převážný díl viny nesli velitel Jöckel 
se zástupcem Gebauerem a že úmrtí v táboře byla způsobena chorobami, nebo k nim 
došlo při pokusu o útěk. 

Obecně platilo, že soudní tribunál vnímal dozorce jako důležité přisluhovače oku-
pačního režimu a aktivní účastníky perzekuce, což se projevilo i na poměrně přísných 
trestech. Zdánlivě překvapivé „výkyvy“ ve výměře trestu, citelné především v kauze 
dozorkyň ze Světlé Hory, lze přečíst na vrub přetíženosti tribunálu. Patrným rysem je 
také postupné zmírňování rozsudků přímo úměrné upadající revoluční euforii.
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Stíhání veřejných funkcionářů

Kategorie veřejných činitelů je poměrně mnohovrstevnatá a obtížně vymezitelná. 
Pro potřeby tohoto výzkumu budeme do dané definice zahrnovat starosty měst a obcí, 
dále pak obecní a státní úředníky. Velká část těchto jedinců zároveň zastávala stranické 
funkce, což bylo dle retribučního zákona samo o sobě trestné.

Z uvedeného okruhu osob se MLS nejvíce soustředil na starosty. Ti ostatně z titu-
lu své funkce zároveň vykonávali působnosti tzv. místního policejního úřadu (Ortspo-
lizeibehörde), takže k jejich úkolům patřilo sledování chování obyvatelstva a hlášení 
případných provinění orgánům četnictva či gestapa.231 V dané souvislosti nepřekvapí, 
že starostové nezřídka byli stíháni – mimo zastávání stranických funkcí – také pro 
udavačství. V závěru války pak také vedoucí představitelé samospráv někdy zaujímali 
i nižší velitelské funkce ve Volkssturmu. V neposlední řadě se pozice starosty často 
pojila se stranickými funkcemi.

Nejlépe agenda MLS dokumentuje případy německých starostů, dosazených 
do  českých obcí na  Opavsku. Důvod tkví především v  množství svědků ochotných 
vypovídat. V případě většinově německých oblastí a Hlučínska se svědectví opatřovala 
hůře, částečně kvůli soudržnosti obyvatel, částečně kvůli faktu, že množství poten-
ciálních svědků bylo záhy po válce vysíleno v  rámci tzv. divokého odsunu, nebo se 
nacházelo v zajetí.232

Poměrně detailní charakter mělo vyšetřování bývalého starosty Raduně a Vršovic 
Alfreda Semského. Rodák z Petrovic nad Desnou (nar. 1902) zároveň zastával stra-
nickou funkci Ortsgruppenleitera pro obce Chvalíkovice, Podvihov a Hlubočec, tedy 
v převážně českém prostředí. Ve své funkci se měl dopouštět mj. zadržování potravi-
nových a textilních poukazů či přeshraničních propustek občanům, které považoval 
za neloajální vůči Říši. Zedníka Josefa Ausficíra údajně přesvědčoval, aby mu donášel 
zprávy o náladách dělníků, kteří s Ausficírem jezdili za prací do Moravské Ostravy. 
Marii Moravcové z Podvihova Semsky přislíbil zajistit práci na poště, stane-li se jeho 
informátorkou.

231 Srov. O. KOLÁŘ, Německý bezpečnostní aparát v opavském správním okrese 1938–1945, Historica 
Olomucensia 51, 2016, s. 189–205.

232 Obecně srov. T. STANÉK, Němečtí váleční zajatci v českých zemích 1945–1950. (Nástin vybraných 
problémů), Opava 2011.
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V  září 1942 Semsky opustil Opavsko a  nastoupil jako lesní správce ve  Veselíč-
ku u Hranic. Zde se také v závěru války stal velitelem Volkssturmu v nedaleké obci 
 Ranošov. V polovině dubna 1945 byl v Semského revíru zastřelen partyzány lesmistr 
Ivo Stolba. Semsky se podílel na organizaci pátrání po pachatelích a podle svědků před 
vyšetřovateli gestapa vyjádřil hypotézu, že majitel pily ve Staměřicích Ferdinand Indra 
podporuje partyzány. V  noci 14. dubna pak skupina partyzánů Semského přepadla 
o  odzbrojila. Ten se následně, z  obav před dalším napadením, údajně zasadil o  to, 
aby úřady do regionu povolaly oddíl kozáků, kteří pak v dalších dnech pátrali v okolí 
po partyzánech a parašutistech. Tyto odvetné akce pak vyústily ve vraždu 19 Čechů 
ze Zákřova.233 Mezi obyvateli v okolí se spekulovalo, že tragédii nepřímo zavinil Sem-
sky svou horlivostí.

Patrně právě události na  severní Moravě v posledních týdnech války, spíše než 
působení na Opavsku, pak Semskému vynesly trest ve výši 18 let vězení, který si vy-
slechl 22. října 1946. Ze zločinu dle paragrafu 3/I retribučního zákona, jehož se měl 
dopustit iniciováním protipartyzánských akcí, byl Semský pro nedostatek důkazů 
osvobozen, vzhledem k výši trestu však lze předpokládat, že tribunál měl oprávněné 
pochybnosti. Formálně však byl Semský odsouzen pouze za  členství v  nacistických 
organizacích. Není bez zajímavosti, že si StB roku 1950 vyžádala Semského soudní 
spis v  rámci probíhajícího stíhání člena gestapa Josefa Hykadeho z  Přerova, patrně 
v souvislosti s tragédií v Zákřově.234 Semský se dostal na svobodu díky prezidentské 
amnestii na podzim 1955.235

Za mřížemi skončil také Hugo Hausotter, narozený v  roce 1904 v  Herčivaldě 
(od roku 1950 Lesy, dnes zaniklá obec u Budišova nad Budišovkou) a dosazený roku 
1940 jako starosta do Podvihova, většinově české obce na Opavsku. Ten se údajně do-
pouštěl machinací s potravinovými lístky a krádeží dřeva, roku 1944 se podílel na za-
držení a zbití uprchlého sovětského zajatce. Měl mít také na svědomí několik udání 
proti místním občanům. Retribuční soud jej potrestal deseti lety žaláře. Ve vězení bylo 
prokazatelně ještě v roce 1950, kdy jeho žena žádala o manželovo propuštění za úče-
lem vystěhování do Německa.

Závažnější případ představitele samosprávy se řešil v  Píšti, kde se po  okupa-
ci stal starostou Max Wallner (Vařecha, nar. 1890). Ten se svým bratrem Adolfem 
ve 20. letech pracoval jako zedník v Německu, roku 1936 vstoupil do SdP a následu-
jícího roku byl zatčen pro zločin vojenské zrady. Jako říšský občan se po Mnichovu 

233 Srov. J. BARTOŠ, Odboj; Jiří PADEVĚT, Krvavé finále. Jaro 1945 v  českých zemích. Praha 2015, 
s. 579–581.

234 Hykade byl po válce vězněn v SSSR a posléze vydán do Československa. Zde byl roku 1953 popra-
ven. Pavel KREISINGER, a kol.: Představitelé Gestapa na území Protektorátu Čechy a Morava, Část 
B, Praha 2021 (V tisku).

235 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1458/46.
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dočkal propuštění. Zatímco Max Wallner zakrátko získal post starosty, jeh bratr se stal 
poštovním zřízencem a Ortsgruppenleiterem NSDAP.  Před příchodem fronty na jaře 
1945 nechal starosta odvézt obecní knihy, vkladní knížky a další písemnosti a zařízení 
včetně hasičské stříkačky na neznámé místo. Při pátrání po tomto obecním majetku 
se Národní výbor v  Píšti 12. července 1945 obrátil na  velitelství pracovního tábora 
v Opavě s prosbou, aby byl v té době internovaný Wallner vyslechnut. Následné šetře-
ní odhalilo řadu skutečností, především fakt, že bratři Wallnerové v roce 1942 údajně 
zavinili zatčení Antonína Kostky, který strávil dva roky v koncentračním táboře a na 
následky věznění zemřel. Toto obvinění se sice nepotvrdilo, přesto MLS poslal Maxe 
Wallnera na 12 let do vězení za to, že „propagoval a podporoval nacistické hnutí“. Trest 
si nejspíše odpykal celý, ještě roku 1955 mu byla zamítnuta žádost o amnestii.236

Spletitost poválečných retribučních procesů a  možnou roli různých osobních 
zájmů ilustruje fakt, že jedním z  hlavních svědků proti Wallnerovi se stal Vojtěch 
Fulneček, sám čelící obvinění jakožto někdejší blockleiter.237 V  jeho případě bylo 
od potrestání upuštěno. Fulnečkův bratr Antonín byl již za první republiky známým 
aktivistou DNSAP a SdP, roku 1933 či 1934 soudně trestaným. Na podzim 1939 zbil 
česky smýšlejícího Antonína Kostku, tedy muže, jehož měl Max Wallner později udat. 
Antonín Fulneček byl během vyšetřování v roce 1946 navržen pro odsun, ještě před 
dořešením soudního řízení však uprchl do zahraničí.238

Specifický je případ válečného starosty Litultovic Alfreda von Waldstättena. Bý-
valý rakousko-uherský generál, narozený roku 1871, se v obci usídlil již roku 1921, kdy 
zdědil zdejší velkostatek. I po pozemkové reformě zůstal v rámci regionu významným 
zaměstnavatelem. Funkci starosty zastával prakticky po celé období okupace.   

Poválečná svědectví o Waldstättenově chování za okupace jsou skutečně nejed-
noznačná, patrně se v nich projevilo i dlouhodobější soupeření dvou táborů, bojují-
cích o rozhodující pozici v komunální politice.239 Bylo mu kladeno za vinu, že spílal 
a vyhrožoval občanům, kteří hlásili děti do české školy. Dále prý odmítal zapisovat 
děti do matrik s českými křestními jmény. Na veřejných schůzích se měl vyjadřo-
vat ve  smyslu, že „německá Říše bude trvati na věky“.  Statkář Jan  V aněk, který se 
po osvobození stal předsedou MNV, byl prý v roce 1939 vyšetřován gestapem právě 
z Waldstättenova popudu. Zde šlo patrně o důsledek dlouhodobějších sporů mezi 
Waldstättenem a Vaňkem, kteří byli dlouhodobými konkurenty v komunální politice. 
Starosta měl také vystupovat proti českým učitelům a ke konci války přesvědčoval 
německé zaměstnance velkostatku ke vstupu do Volkssturmu.240 Občana Františka 
236 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 896/46.
237 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 61/45.
238 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 1304/46.
239 Srov. O. KOLÁŘ a kol., Litultovice 1317–2017, Litultovice 2017.
240 K činnosti Volkssturmu v regionu viz Sofie RIEMEL, Volkssturm východní Sudety. In: F. ŠVÁBE-
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Továrka, narozeného ve Vídni, prý generál nabádal, aby se přihlásil k německé ná-
rodnosti. 

Některé jevy kladené Waldstättenovi za vinu, např. nucené odstranění symbolů 
ČSR ze školních učebnic, samozřejmě byly mimo starostovy kompetence a šlo o věci, 
jež Waldstätten nemohl ovlivnit. Není bez zajímavosti, že mnohé výpovědi svědků 
proti Waldsättenovi byly stylisticky formulovány velmi podobně, což naznačuje mož-
nou manipulaci některých výpovědí.241

Na generálovu obranu vystoupil farář Ladislav Stanovský, podle něhož Wald-
stätten za války vyjadřoval pochopení pro pozici Čechů pod německou nadvládou. 
Rovněž rolník František Slivka popřel, že by se starosta „choval nějak nápadně pro-
nacisticky“. Brzy prý polevil ze své prvotní přísnosti a často vystupoval ve prospěch 
Čechů.

Při výslechu 8. června 1945 Waldstätten uvedl, že „mně se strany Čechů nebylo 
ublíženo. Sám jsem nikomu neublížil“. Připustil, že v době mobilizace v září 1938 od-
cestoval do Vratislavi, jeho cesta však údajně neměla politické důvody. Pouze zde mínil 
přečkat u příbuzných předpokládaný válečný konflikt. Na veřejných schůzích, které 
později jako starosta organizoval, prý nikdy nehovořil o politice. Přiznal, že při ve-
řejných vystoupeních používal árijský pozdrav, totéž však činili i mnozí posluchači. 
K vyvěšování praporů při oslavách občany vyzýval oběžníkem, jeho dodržování ale 
nekontroloval a neuposlechnutí netrestal. Jana Vaňka Waldstätten dle vlastních slov 
bránil před nuceným vystěhováním, které mu hrozilo ze strany opavských úřadů.242 
Obdobně prý starosta intervenoval za učitele Klapatku přeloženého z obce.

Pozdější výpovědi pamětníků vyznívají vesměs v generálův prospěch. Během oku-
pace prokazatelně žádal gestapo o propuštění čtrnáctiletého Zdeňka Mazura, který byl 
spolužačkou z osobní msty nepodloženě udán pro smyšlený výrok, že „všichni Němci 
mají zdechnout“. Není jasné, do jaké míry k tomu přispěla Waldstättenova intervence, 
jisté však je, že se Mazur, byť notně zbitý u výslechů, zakrátko dostal na svobodu.243 
Starosta se také zastal mladíků, kteří byli gestapem vyšetřováni pro údajnou provokaci, 
jelikož v zimě hráli hokej v dresech v barvách předválečné republiky. Když si Wald-
stättenpředvolal obviněné na  úřad, dotyční se hájili tím, že v  stejném dresu s  nimi 
dříve hrával i starostův syn. Waldstättenovi se následně podařilo přesvědčit gestapo 
k zastavení vyšetřování.244 

NICKÝ (ed.), Troppau 1945, s. 86–99.
241 ZAO, MLS Opava, inv. č. Ls78/45.
242 K  nacistické vysidlovací politice v  regionu viz J. PAVLÍČEK. Opavské Slezsko; obecněji též Jan 

 BENDA. Útěky a  vyháněni ́ z pohraničí českých zemí 1938–1939, Praha 2013; Detlef BRANDES. 
 Germanizovat a vysídlit: nacistická národnostní politika v českých zemích, Praha 2015.

243 Rozhovor autora s paní Ludmilou Mazurovou 9. března 2017.
244 Rozhovor autora s panem Ladislavem Drápalem 9. března 2017.
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O tom, že část obyvatel Waldstättena za jeho chování za války neodsuzovala, svěd-
čí fakt, že mu někteří, jako učitel Andrla, později po válce nosili do vazby jídlo.245 Jako 
obhájce ex offo byl Waldstättenovi přidělen JUDr. Zdeněk Komárek. Soudní přelíčení 
proběhlo 4. ledna 1946. Bývalý starosta Litultovic byl odsouzen k sedmi letům žaláře. 
Již 20. ledna 1947 však byl Waldstätten na základě rozhodnutí o upuštění od dalšího 
výkonu trestu propuštěn z věznice ve Valdicích a předán rakouským zastupitelským 
úřadům za účelem repatriace do vlasti. Zde bývalý litultovický starosta zemřel 12. led-
na 1952 v dolnorakouském Mauerbachu.246 

V jiných případech se starostové dostávali před soud primárně pro delikty, ne-
související s  jejich funkcí. Jelikož se do  pozic starostů často dostávali „prověření“ 
nacisté z  řad slezských Němců, nepřekvapí, že mezi nimi nacházíme hned několik 
bývalých bojůvkářů ze  září 1938. Vedle případu Karla Grosse z  Města Albrechtic, 
o němž pojednáváme na jiném místě, zasluhuje pozornost kauza Karla Luxe. Rodák 
ze Starých Purkartic (1905) na Krnovsku byl před válkou členem německého Svazu 
zemědělců, tedy agrární strany. Do Sudetoněmecké strany dle vlastních slov vstou-
pil na  naléhání Rudolfa Altschera z  Chomýže a  poslance Karla Wernera z  Krnova 
a s vidinou finančního profitu. Luxova ekonomická situace jako nepříliš úspěšného 
statkáře a otce čtyř dětí patrně ve 30. letech nebyla nijak růžová. O politiku se údajně 
nezajímal. Do ilegálních akcí proti ČSR se zapojil pod vlivem příslibu, že mu bude 
odpuštěna část dluhů.

V září 1938 se spolu s Viktorem Zipsem z Kružberku a Ing. Türkem zajišťoval pa-
šování zbraní, které jim předávali němečtí vojáci v Opavici. O účelu celé akce prý Lux 
nevěděl. Toto tvrzení však sám při poválečném výslechu vyvrátil, když vyslovil svůj 
předpoklad, že zbraně měly být využity „proti čs. vojsku“. Sám se záhy „opravil“ tvr-
zením, že zbraně chtěli členové SdP použít „proti rudým lupičským bandám, které jak 
tvrdilo říšské rádio, v pohraničním území řádily“. Daný argument lze brát se značnou 
rezervou, Lux jistě musel poměry v regionu znát natolik, aby si uvědomoval, že zkazky 
o lupičských bandách nemají pravdivý základ.

Lux se následně zúčastnil henleinovského povstání v Zipsově oddílu. Popřel podíl 
na přepadení vojenské hlídky ve svém rodišti, přiznal však svou přítomnost při jisté 
přestřelce v lesích, při níž padli bojůvkáři Hanke a Zimmermann. (Možná šlo o střet 
u Žárů, výše zmíněný v souvislosti s kauzou Karla Grosse.) Později se oddíl přesunul 
do Města Albrechtic. Po Mnichovu Lux vstoupil do NSDAP a SA. Po vypuknutí války 
žádal o přidělení zemědělské usedlosti v Polsku. Namísto toho mu byla, zřejmě v roce 
1941, přidělena usedlost Jana Gely v Milostovicích. Po válce Lux tvrdil, že neznal dů-
vody zabavení usedlosti. Od dubna 1944 pak byl Lux ustanoven starostou obce. Díky 

245 Rozhovor autora s paní Marií Pruskovou 9. března 2017.
246 K. PLISCHKA, Unser heimischer Adel: die Rolsberg auf Schloß Leitersdorf, Troppauer Heimatchro-

nik. Folge 303, Bamberg, 1975.
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své funkci pak jistě dostatečný měl přístup k informacím, aby věděl, že Gelův statek 
okupační úřady zabavily po zatčení jeho vlastníka za členství v odbojové organizaci 
Obrana Slezska na podzim 1940 a že Gela byl následně odeslán do koncentračního 
tábora. Zde také v závěru války za nejasných okolností zemřel.247

Opavský MLS Luxe nakonec odsoudil k  smrti za  podíl na  událostech z  roku 
1938248 a za to, že využil podmínek vytvořených okupačním režimem, aby se obohatil 
na úkor Jana Gely. Samotné starostování soud blíže nezkoumal, mezi předvolanými 
svědky nebyl nikdo z  obyvatel Milostovic, ba ani z  Gelovy rodiny. Celkově Luxova 
poněkud zmatečná obhajoba, nepříliš úspěšné předválečné hospodaření i fakt, že post 
starosty navzdory svým „zásluhám“ z roku 1938 získal až rok před koncem války, kdy 
se již Říše potýkala s vážným nedostatkem kádrů, působí dojmem, že šlo o člověka 
nanejvýš průměrného intelektu.249 V čele milostovické samosprávy si patrně nepočínal 
příliš aktivně, jelikož žádný z tamních občanů, zpovídaných na přelomu 60. a 70. let 
Historicko-dokumentační komisí Okresního výboru Československého svazu protifa-
šistických bojovníků, o Luxovi nehovořil.250

Rozhodujícími faktory pro vynesení nejvyššího trestu tak bylo patrně Luxovo 
spojení se známým povstaleckým předákem Zipsem a také fakt, že šlo o jeden z prv-
ních procesů s významnějším bojůvkářem, konaný již v únoru 1946. Paradoxně sám 
Viktor Zips (nar. 1897) coby Luxův nadřízený z Freikorpsu si o čtyři měsíce později 
vyslechl „pouze“ doživotní verdikt a v polovině 50. let byl amnestován, mj. s přihléd-
nutím k jeho dělnickému původu.

Jen torzovitě prameny dokumentují pozoruhodný případ JUDr. Emila Kauera, 
nar. 1888 v Německé Libině, od roku 1930 advokát v Hlučíně. Během 30. let se anga-
žoval v komunální politice coby člen křesťansko-sociální strany a za okupace působil 
jako notář. Zastával též nižší funkce v SdP a NSDAP; členství v  těchto stranách dle 
vlastní výpovědi z  10. července 1945 získal v  podstatě automaticky fúzí SdP s  jeho 
původní stranou v roce 1938. V září 1938 byl Kauer, tak jako řada dalších významných 
členů a  sympatizantů SdP, krátce internován ve Štěpánově u Olomouce.251 Od října 
do konce roku 1938 pak zastával post starosty Hlučína, z funkce prý odešel na vlastní 
žádost. Z pozice starosty a notáře se dle vlastních slov snažil mírnit některé excesy 
okupační moci vůči českému obyvatelstvu.

247 Slezské zemské muzeum (SZM), Novodobé dějiny (ND), inv. č. I/2a/3.
248 Za pozornost stojí, že dle odůvodnění rozsudku měli při akcích povstalců, jichž se Lux účastnil, být 

zabiti dva civilisté. V záznamu z přelíčení však o žádných mrtvých není zmínka, s výjimkou dvou 
padlých povstalců, o kterých hovořil sám Lux. 

249 ZAO, MLS Opava, sign. Ls230/45.
250 SZM, ND, inv. č. I/2a/3.
251 Dějiny tábora nejsou dosud uceleně zpracovány, stručně se o něm zmiňuje např. Václav ŠTĚPÁN, 

Alois Vařejka. Přerov 2007.
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Jiný názor měl policista nečitelného podpisu, podle jehož hlášení z 25. července 
1945 Kauer již před Mnichovem byl „silnou oporou němectví na Hlučínsku“ a v době 
starostování nezajistil bezpečnost místních Čechů. Během šetření vyšla najevo další 
pozoruhodná okolnost, totiž že Kauer v první světové válce bojoval v československých 
legiích.252 Než mohlo vyšetřování dospět do fáze, jež by umožnila adekvátně zhodnotit 
Kauerovu osobnost a činnost, obviněný 12. října 1945 zemřel v hlučínské nemocnici 
na bronchopneumonii.253 

Mimo starostů nacházíme mezi souzenými „funkcionáři“ řadu úředníků rozlič-
ného postavení. Před opavským tribunálem stanul bývalý okresní soudce v Jeseníku 
Rainer van Aken, narozený roku 1887 ve Vídni. Ten byl zatčen až v prosinci 1945, 
původně kvůli členství v SS. Dále byl vyšetřován kvůli autorství projevů hanobících 
ČSR, jež měl přednést v době nesvobody a jejichž strojopisné koncepty se nalezly při 
přejímání soudní budovy.254 Důvodem šetření tedy primárně nebyla van Akenova 
funkce v okupačním justičním aparátu. Obžalovaný argumentoval, že ve svých proje-
vech k podřízeným pouze reprodukoval výroky prezidenta Zemského soudu v Opavě, 
které slyšel na školeních a poradách. Přesto byl z internačního tábora v Adolfovicích 
předán do soudní vazby. 

Podle hlášení nadporučíka SNB Kaly z 29. května 1946 se van Aken na Jesenicku 
těšil dobré pověsti a dle svědků se neprojevoval jako horlivý nacista. Kala však také 
poznamenal, že mnozí potenciální svědkové již byli vysídleni, takže získané informace 
mají jen torzovitý charakter. Přelíčení před MLS se konalo 10. října 1946, tedy takřka 
deset měsíců po zadržení obžalovaného. Tribunál van Akena uznal vinným z podpory 
a propagace nacistického hnutí a odsoudil jej ke dvěma letům žaláře a ke ztrátě občan-
ské cti na deset let. Odůvodnění rozsudku uvádí jako polehčující okolnosti dosavadní 
bezúhonnost a fakt, že obviněný po dobu okupace ukryl portréty Masaryka a Beneše, 
nalezené v soudní budově, a zabránil tak jejich zničení.255 

Relativně mírně vyvázl také Otto Tanzer (nar. 1896), bývalý soudce opavského 
zemského soudu. Toho MLS potrestal 18 měsíci vězení za členství v Allgemeine SS 
s odůvodněním, že „jako soudce, tedy osoba značného rozhledu, byl si totiž vědom vý-
znamu této organizace a jako bývalému československému soudci v r. 1938 byly mu též 
alespoň zhruba známy cíle této organisace jako organisace polovojenské.“ Retribuční 
tribunál však zároveň přihlédl ke  svědecké výpovědi dr. Boleslava Havlíčka, podle 
níž se Tanzer za okupace coby přísedící opavského zvláštního soudu (Sondergericht) 

252 Jako příslušník rakousko-uherského pěšího pluku 72 padl do zajetí v srpnu 1916 u Ratyšky. Do legií 
vstoupil až v říjnu 1919, takže de iure nezískal status legionáře. Obecně k podmínkám přiznání sta-
tusu legionáře viz Jan Michl, Legionáři a Československo, Praha 2009.

253 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 43/46. 
254 Srov. O. KOLÁŘ, K činnosti.
255 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1415/46.
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zasadil o mírný trest pro jistého N. Chříbka a jeho společníky, stíhané pro údajnou 
sabotáž.256

Ojedinělý a značně mediálně sledovaný byl případ „rolnického vedoucího“ opav-
ského okresu Karla Meissnera. Ačkoliv šlo primárně o stranickou funkci, dotyčný měl 
značný vliv a kompetence, zasahující do zemědělské a osídlovací politiky v regionu. 
Obžalovaný se narodil 28. března 1894 ve Vávrovicích. Jeho rodina se v místě těšila 
jistému vlivu. Otec Robert (1854–1933) se angažoval v Německé nacionální straně, 
za niž byl v letech 1920–1925 dokonce senátorem. Několik let také stál v čele vávrovic-
ké samosprávy.

Podle vlastní výpovědi z  2. srpna 1945 Karl Meissner absolvoval obecnou ško-
lu, tři třídy měšťanské školy a  dva ročníky hospodářské školy, vše v německém jazy-
ce.257 Svou pozdější činnost bohužel ve výpovědi nerozvedl. O jeho životě před druhou 
světovou válkou jsme tak informováni především z nekrologu, který vyšel roku 1975 
v listě německého vysídleneckého sdružení Troppauer Heimat-Chronik. Z uvedeného 
zdroje se dozvídáme, že Meissner před první světovou válkou pracoval v Haliči a poté 
v opavském cukrovaru. Jako příslušník opavského 15. zeměbraneckého pluku se roku 
1915 dostal do ruského zajetí, kde působil mimo jiné jako tlumočník při stavbě želez-
nice v okolí Murmansku. Po válce převzal rodinné hospodářství a roku 1924 se oženil. 
Ze svazku vzešel syn, který v roce 1945 padl, a tři dcery.258 Za pozornost stojí, že v letech 
1934 a 1935 byl za nejasných okolností třikrát trestán Okresním soudem v Opavě.259

S jistotou víme, že roku 1935 vstoupil do nově zformované SdP, kde prý měl patřit 
k zakládajícím členům v obci.260 Údajně již v jejích řadách zastával funkci Kreisbauer-
nführera pro „ostravský kraj“, stejně jako později po přechodu do NSDAP na podzim 
1938.261 Během Mnichovské krize uprchl do Říše a byl nasazen jako spojka Freikorpsu. 
Po záboru pohraničí se opět ujal funkce Kreisbauernführera pro okres Opava.

Již během podzimu 1938 prý nechal zatknout několik vávrovických rolníků. Poz-
ději během okupace se podílel na konfiskacích zemědělských usedlostí „nespolehli-
vých“ českých obyvatel, jež byly následně svěřovány „zasloužilým“ členům NSDAP 
nebo přesídlencům z Bukoviny a Besarábie.262

256 ZAO, MLS Opava, sign. 1729/46.
257 K dobovému vzdělávacímu systému srov. KADLEC, Petr: Vývoj středního školství a formování inte-

ligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Ostrava 2012; 
TRAPL, Miloš: České menšinové školství v letech 1918–1938. In: České národní aktivity v pohra-
ničních oblastech první Československé republiky, Olomouc 2003, s. 109–117.

258 Kreisbauernführer Karl Meißner +. Troppauer Heimat-Chronik 301, 1975, s. 27.
259 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1423/46, udání.
260 Tamtéž.
261 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1423/46, výpověď Karla Meissnera 2. 8. 1945.
262 Srov. D. BRANDES, Germanizovat a vysídlit: nacistická národnostní politika v českých zemích. Praha 
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Další závažné obvinění se týkalo Meissnerovy podílu na zatčení Josefa Friče (v pra-
menech uváděn jako Fritsch), následně popraveného za ilegální činnost.263 O Meissne-
rově roli v této souvislosti obecně hovořil Fričův švagr Vladislav Magerla. Podrobnější 
informace lidovému soudu poskytl Josef Pola. Jemu si prý Fritsch krátce před svým 
zatčením stěžoval na neustálé ústrky ze strany agilního Kreisbauernführera. Kolující 
fámy o tom, že sám Fritsch měl vidět jakési udání, sepsané na něj Meissnerem, však 
Pola nepotvrdil.264 V neposlední řadě soud také prověřoval, zda se Meissner nepodílel 
na týrání dvojice sestřelených amerických letců, zajatých v srpnu 1944 u Vávrovic.265 
V tomto směru však šetření nepřineslo žádné výsledky. Tento směr pátrání se jeví spíše 
jako snaha spojit známého vávrovického nacistu s událostí, k níž došlo v blízkosti jeho 
bydliště.

Z celkové dikce svědeckých výpovědí vyplývá, že řada informací o Meissnerově 
chování vycházela ze zprostředkovaných a tradovaných tvrzení. I výpovědi přímých 
svědků, především zatčených z podzimu 1938, se v řadě detailů lišily. Přesto se vyšet-
řovatelům podařilo shromáždit dostatek podkladů, jež obviněného identifikovaly jako 
účastníka henleinovského povstání a vykonavatele nacistické osidlovací – a tedy i ge-
rmanizační – politiky. Zároveň existovalo vážné podezření na způsobení ztráty svo-
body s důsledkem smrti v případě Josefa Friče. Vzhledem k absenci ucelenější agendy 
represivního aparátu z  let okupace však bylo prakticky nemožné posledně uvedené 
obvinění spolehlivě prokázat.

Coby známý veřejný činitel se Meissner krátce po skončení války ocitl ve vazbě 
a během léta 1945 začalo vyšetřování jeho kauzy. K soudnímu přelíčení došlo až 8. října 
1946, tedy v době, kdy pomalu začínala odeznívat prvotní vlna osvobozenecké euforie 
spojená s poptávkou po přísných a plošných retribučních trestech. V silně agrárním 

2015; Uwe MAI, Rasse und Raum: Agrarpolitik, Sozial- und Raumplanung im NS-Staat, München 
2002. V  dané souvislosti zasluhuje pozornost trefná definice Marka Mussera. který za  rolí „bojr 
o půdu“ v německé nacionalistické rétorice spatřuje kombinaci vlivů romantismu, existencialismu, 
sociálního darwinismu a novopohanství.  Mark MUSSER, The Enviromental Ethics of Nazi Germany 
& the Holocaust, online: http://rmarkmusser.com/eco-fascism, stav k 1. 3. 2021. 

263 Josef Frič, narozen 16. 9. 1908 ve  Vávrovicích, popraven 4. 1. 1944.  Viz Evidence válečných 
hrobů Ministerstva obrany ČR, online: http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/vysled-
ky-hledani-v-cr?bpn=V%C3%A1vrovice&st=1, stav k 1. 3. 2021.

264 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1423/46, hlavní přelíčení.
265 S velkou pravděpodobností šlo o osádku bombardéru B–24 Liberator sestřeleného 7. srpna poblíž 

Velkých Heraltic. Podle zprávy úřední relace dva letce dopadli četníci z Vávrovic, jednoho zadržel 
rolník Felix Hlubek spolu se žňovým pomocníkem Schmidtem a  jednoho gestapo. O události se 
zmiňuje také poválečné svědectví řidiče opavské služebny Gestapa Karla Schmidta, podle něhož 
chtěl šéf exekutivního oddělení Gestapa Hans Rühlemann nechat zadrženého letce lynčovat. Hlubek 
zemřel v červnu 1946 ve vazbě, Rühlemann koncem války uprchl a zřejmě žil pod falešným jménem. 
Stíhání dalších aktérů kauzy není doloženo. K případu srov. Kolář, O.: Německý bezpečnostní apa-
rát.
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regionu Opavska patrně chystaný proces s někdejším zemědělským vedoucím vzbudil 
jisté emoce. Dokladem je reakce advokáta JUDr. Vojtěcha Kociána, přiděleného Mei-
ssnerovi jako obhájce ex offo. Kocián koncem září 1946 požádal o zproštění funkce 
s následujícím odůvodněním: „Ježto čsl. strana lidová, jejímž jsem místním předsedou, 
respektuje smýšlení svých straníků, většinou rolníků, v opavském okrese, byl jsem vyzván, 
abych požádal o  zproštění obhajoby pana Meissnera, a  to z  důvodů předpojatosti“.266 
 Obhajobu tak na poslední chvíli převzal JUDr. Chrastný. Ani ten ovšem Meissnera 
nezachránil před verdiktem 25 let žaláře.267 Na svobodu se bývalý Kreisbauernführer 
dostal na základě prezidentské amnestie v prosinci 1955, následovalo vysídlení do Ně-
mecké spolkové republiky.268 Usídlil se ve městě Okriftel u Frankfurtu nad Mohanem, 
kde do penzionování roku 1963 pracoval v dělnických profesích. Zemřel v prosinci 
1974.269

Obecně mezi souzenými veřejnými činiteli nacházíme především starosty, v men-
ší míře pak pracovníky justičního aparátu. Pod větším dohledem samozřejmě byli 
během němečtí starostové českých obcí, proti nimž byli mnozí z  místních ochotni 
po válce svědčit. Obzvláště to platilo v případech, kdy se představitelé samospráv pro-
jevovali jako udavači, případně pokud zastávali funkce ve  stranických organizacích 
a Volksturmu. Přitěžující okolnost samozřejmě představovala také účast v henleinov-
ském povstání. Ostře sledován byl zejména proces s exponentem nacistické zeměděl-
ské a osídlovací politiky Karlem Meissnerem.

266 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1423/46, žádost o zproštění funkce obhájce.
267 Podrobněji k celému případu viz O. KOLÁŘ, Karl Meissner.
268 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1423/46, vyrozumění o propuštění nebo přemístění vězně
269 Kreisbauernführer Karl Meißner +.
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Stíhání stranických funkcionářů

Oproti státním a komunálním úředníkům byli nižší straničtí funkcionáři, neza-
stávající jiné významnější pozice v okupační administrativě, mezi souzenými zastou-
peni početněji, vesměs se však jednalo o marginální kauzy, nejčastěji trestané vězením 
v  délce do  dvou let, případně v  prvních měsících retribuce přísněji.270 Často úřady 
upřednostnily odsun těchto osob před soudním stíháním. Závažnější byly případy, kdy 
obviněný čelil zároveň dalším nařčením. Za extrémní v tomto směru můžeme označit 
již zmíněné případy pozdějších blockleiterů a ortsleiterů NSDAP, kteří se v roce 1938 
zapojili do povstání v pohraničí. Dalším deliktem, spojeným s  činností stranických 
funkcionářů, se často stávalo udavačství.

Ze spolupráce s  gestapem byl, byť nepříliš průkazně, viněn také Němec Oskar 
Urbanke nar. 12. 4. 1896 (podle jiných zdrojů 1890) v Bílsku, profesí stolař, bytem 
v Kateřinkách. Zde žil od roku 1937 ve Staňkově ulici v nájmu u Františka Jůzy. Domá-
cí i sousedé Urbankeho hodnotili jako zarytého německého nacionalistu. I jeho man-
želka, Češka a předválečná členka Sokola, se během okupace přiklonila k němectví 
a odmítala mluvit česky. Urbanke byl blockleiterem NSDAP a údajně též členem SA, 
spekulovalo se dokonce o jeho členství ve Freikorpsu v září 1938. 

Svědkové mu vytýkali hrubé chování k Čechům, jimž prý vyhrožoval udáním pro 
různé prohřešky. Konkrétní případ udání či dokonce systematické spolupráce s gesta-
pem však nebylo možno doložit.271

Sám obžalovaný připustil, že byl v letech 1926–1933 členem DNSAP a po jejím 
zrušení SdP a  NSDAP. Počátkem roku 1939 se stal blockleiterem, v  roce 1942 byl 
funkce zbaven, údajné kvůli českému původu manželky. Svou úlohu blockleitera vní-
mal primárně jako administrativní: „vyplňoval kartotéky, sbíral příspěvky a  roznášel 
jsem také potravinové lístky příslušníkům strany“. Jako starý člen DNSAP a dlouholetý 
příslušník hasičského sboru obdržel během války pamětní insignii Ehrenwinkel der 
 Alten Kämpfer. Soud Urbankeho 1. července 1946 poslal za mříže na pět let za členství 
v nacistických organizacích, domnělé udavačství se nakonec vůbec nestalo předmětem 
jednání. Již 22. července však odsouzenec zemřel. 

 

270 D. JANÁK, Činnost.
271 ZAO, MLS Opava, sign. Ls841/46.
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Souhru stranické funkce ordnera s  nařčením z  udavačství lze pozorovat také 
v detailně dokumentované kauze Josefa Řezníčka, nar. 17. března 1878 ve Švábenicích 
v okrese Vyškov. Pocházel z české rodiny, původně pracoval jako listonoš a roku 1900 
nastoupil k četnictvu. Začínal v Opavě a Polské Ostravě, od roku 1910 velel stanici 
ve Starých Hamrech a později v Hrabyni. Od roku 1924 až do penzionování o dva roky 
později pak vedl stanici v  Píšti. Zařazení na  problémovém území Hlučínska svědčí 
o tom, že nadřízení Řezníčka hodnotili jako spolehlivého četníka.272  

Od roku 1911 byl Řezníček ženatý a Karlou Neiberovou, jejich dcera Anna navště-
vovala české a německé školy v závislosti na místě otcova služebního zařazení. Po od-
chodu do výslužby se Řezníček s rodinou usídlil v Kateřinkách u Opavy a dal dceru 
studovat do německého učitelského ústavu. Anna Řezníčková se následně provdala 
za soudního úředníka německé národnosti Waltera Talaška, který v roce 1941 naruko-
val a z fronty se navrátil.  

Pozoruhodné je, že v září 1938 se Řezníček stal jedním z mužů z Opavska zatče-
ných československou policií a internovaných v táboře ve Štěpánově u Olomouce.273  
Důvod svého zatčení prý sám neznal a  vyšetřovací agenda MLS se této okolnosti 
bohužel blíže nevěnuje. Tak jako další internovaní byl Řezníček po Mnichovu pro-
puštěn – právě v čas, aby se mohl zúčastnit uvítání německé armády 8. října 1938: 
„Když byla okupována Opava, vítal jsem něm. armádu s hákovitým křížem na rukávě 
ve funkci „Ordnera“ a držel jsem pořádkovou službu v Kateřinkách na ul., která vede 
do Pilště“.274  

Funkcí ordnera jej prý pověřil obecní tajemník Kateřinek Matěj Valík, v  době 
Řezníčkova poválečného vyšetřování stále zaměstnaný na MNV jako hospodářský re-
ferent.275  Toto Řezníčkovo tvrzení lze brát s jistou rezervou. Nezdá se pravděpodob-
né, že by nacističtí činitelé v prvních týdnech okupace umožnili českému úředníkovi 
a známému vlasteneckému aktivistovi Valíkovi umožnili rozdělovat funkce. Pokud se 
však o Řezníčkovo jmenování skutečně zasadil Valík, lze mít za to, že výběr byl moti-
vován očekáváním, že se bývalý československý četník bude k českému obyvatelstvu 
chovat korektně.

Na konci války Řezníčkova rodina uprchla před frontou k příbuzným do vnitro-
zemí. Když se po osvobození vrátili na Opavsko, byl jejich byt již zabrán jako německý 
majetek a Řezníček byl zakrátko zatčen. 

272 K situaci četnictva na meziválečném Hlučínsku srov. I. KOLÁŘOVÁ – O. KOLÁŘ, Státní pořádkové 
složky na Hlučínsku 1918–1938, in: Hlučínsko 1920–2020. Hlučín 2020, s. 76–95. 

273 Stručně k historii tábora viz. V. ŠTĚPÁN, Alois Vařejka.
274 Dnes Pilszcz v Polsku, německy Piltsch, česky Plšť, hovorově též Pilšť.
275 Matěj Valík (1893–1952), dlouholetý kronikář a  obecní tajemník Kateřinek, autor vzpomínek 

na dobu okupace. Lucie GILAROVÁ – Jiří KNAPÍK – Pavel ŠOPÁK (eds.), Matěj Valík: Německé 
Opavy sláva a pád (1938–1945), Opava 2016.
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Proti bývalému četníkovi se sešlo několik obvinění. Vyjma účasti na vítání oku-
pantů jeho sousedé hovořili o proněmeckém vystupování během okupace, kdy Řez-
níček údajně nadával a vyhrožoval Čechům ve svém okolí. Někdy prý si při setkání 
s českými spoluobčany demonstrativně odplivl. Zároveň však svědkové vesměs nevě-
děli nic o politických a spolkových aktivitách obviněného. Jeho dcera měla být členkou 
SdP, podle Řezníčkovy bývalé služebné Hedviky Strnadelové obžalovaný za okupace 
vstoupil do NDSAP. Podle Štěpánky Rusňakové Řezníček již před Mnichovem navště-
voval schůze SdP. František Kružberský zase tvrdil, že Řezníček spoluorganizoval sbír-
ky na válečné účely.

Během okupace Řezníček v rámci pořádkové služby dohlížel na zatemnění domů 
a sám prý nabádal benevolentní německé četníky k udělování pokut za porušení před-
pisů. Jeho pomstychtivé chování si někteří vykládali zahořklostí vůči Čechům v dů-
sledku pobytu ve Štěpánově, ostatně sám Řezníček si prý občas stěžoval na „nelidské 
zacházení“ během internace. 

Hedvika Strnadelová, přidělená Řezníčkovi jako služebná pracovním úřadem, prý 
musela často poslouchat nadávky. Když chtěla změnit zaměstnání, Řezníček se jí v tom 
snažil zabránit a udal ji na pracovním úřadě pro zameškání směny.

Zajímavé svědectví podal rodák z Dolních Bludovic Jan Primus, četnický strážmistr 
německé národnosti bytem v Kylešovicích. Ten znal Řezníčka již z dob jeho aktivní služ-
by, kdy jmenovaný „nebyl u četníků oblíben. Řezníček byl znám jak člověk, který již za dří-
vější republiky nevěděl zdá je Čech nebo Němec“. Sám Primus se „velice podivil“, když se 
v září 1938 sešel s Řezníčkem v internaci ve Štěpánově. Tehdy prý se Řezníček nechal 
slyšet, že nezná důvody svého zadržení. Později za okupace se oba muži již nestýkali.

Ačkoliv Primusova výpověď začíná nelichotivou charakteristikou vyšetřovaného, 
svým obsahem v podstatě vyznívá v Řezníčkův prospěch. Nejen že si obžalovaný nebyl 
vědom žádného důvodu pro zatčení v roce 1938, jeho zajištění bylo překvapením i pro 
člověka, který jej již dlouho znal.

S Řezníčkem byl ve  Štěpánově vězněn také pozdější okupační starosta Kateři-
nek Josef Manderla, podle něhož „v tomto lágře se Řezníček hlásil k národnosti české“. 
Po propuštění prý žádal o odškodnění za dobu věznění. Manderla také vypověděl, že 
sám v říjnu 1938 požádal Řezníčka, aby se po evakuaci československých pořádkových 
složek ujal funkce ordnera a pomohl s udržováním pořádku, než se stabilizují poměry.

Z obvinění proti Řezníčkovi bylo nejzávažnější tvrzení, že dotyčný v roce 1939 
udal jistého Julia Anselmiho, který byl následně pět týdnů vězněn. Tuto okolnost 
zmiňuje řada svědků, žádný však neuvádí detaily. Podle některých mělo jít o osobní 
mstu, jelikož Řezníček považoval Anselmiho za strůjce svého zatčení roku 1938. Sám 
 Anselmi vyjádřil podezření, že byl zatčen kvůli Řezníčkovi, nicméně neuvedl (a vyšet-
řovatelé se nezajímali), jaký byl vlastně důvod zatčení a odkud Řezníček znal informa-
ce o Anselmim, které měl udat německým orgánům.
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Řezníček připustil, že se v jeho domácnosti hovořilo německy, se služebnou však 
prý komunikoval v  češtině. Popustil ji údajně proto, že se chovala nezodpovědně 
a z domu odcizila několik věcí. Co se týče členství v NSF, bývalého četníka do tohoto 
sdružení prý bez jeho vědomí zapsala manželka. Byl pouze přispívajícím členem, 
nikterak se neangažoval. Zdůraznil také, že nikdy nevstoupil do  SdP ani NSDAP. 
Tvrdí-li někdo opak, je to důsledek záměny s  jiným Josefem Řezníčkem, penzistou 
z  Kateřinek. (Tuto tezi však vyvrátil přípis Oblastní úřadovny Státní bezpečnosti 
v Opavě ze 14. února 1946, podle něhož v obvodu žádný Řezníčkův jmenovec nežil.) 
Ve  věci odškodnění za  pobyt ve  Štěpánově připustil, že žádal německé četnické 
velitelství o  náhradu za  oděv zničený pobytem v  internaci. Se zatčením Anselmiho 
„neměl nic společného a pokud vím, tento byl zatčen někdy v dubnu nebo v květnu 1939 
protože měl pokrásti králíky“.

Jiný pohled do případu vnáší dopis hostinské Marie Lukášové z Háje, jejíhož man-
žela Řezníček materiálně podporoval během jeho věznění v Opavě. Ve prospěch obvi-
něného intervenovala rovněž jeho dcera Anna Talášková, která soudu zaslala seznam 
svědků, kteří měli potvrdit otcovu bezúhonnost.

V květnu 1946 opavská StB odpovídala na dotaz MLS ohledně Řezníčkova pů-
vodu a chování před okupací. V této věci se nepodařilo nic zásadního zjistit, šetření 
v místě rodiště obviněného nebylo pro nedostatek času realizováno. Nové poznatky 
nepřinesla ani vyžádaná zpráva stanice SNB ve Štěpánově ohledně důvodů Řezníčkova 
předválečného zatčení.

Soudní přelíčení proběhlo 21. května 1946 a Řezníček v něm byl odsouzen k tříle-
tému vězení se započítáním vazby od 13. října předchozího roku. Odsouzený dále ztra-
til občanskou čest na 6 let a jeho majetek propadl státu. Řezníčkova rodina byla odsu-
nuta do Německa, odkud manželka několikrát žádala, aby bylo jejímu muži umožněno 
za ní vycestovat. Sám Řezníček podal několik žádostí o milost, v nichž se odvolával 
na svou dřívější službu republice v řadách četnictva. Během výkonu trestu ve Valdicích 
se pak u  téměř sedmdesátiletého Řezníčka počátkem roku 1948 projevily zdravotní 
problémy. Již v  lednu vedení věznice navrhlo prominutí zbytku trestu a  vysídlení 
odsouzence do  Německa. Ještě v  červnu téhož roku však Řezníček pobýval v  ČSR, 
zřejmě ve vězeňské nemocnici ve Vrchlabí. Až v polovině října 1948 byl po odpykání 
trestu předán Okresnímu národnímu výboru v Jičíně za účelem zařízení „dodatečného 
odsunu“.276

Značnou pozornost soudci a  vyšetřovatelé věnovali také členům SS, byť šlo 
jen o  řadové příslušníky. Kupříkladu Jan Laschek z  Bolatic (paradoxně předváleč-
ný příslušník Matice opavské)277 byl za příslušnost k této organizaci, do níž vstoupil 

276 ZAO, MLS Opava, sign. 815/46.
277 Srov. Jaromíra KNAPÍKOVÁ, Matice opavská. Spolek, osobnosti a národní snahy ve Slezsku 1877–

1948, Opava 2007.
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z „ nerozvážnosti“, potrestán dvěma roky vězení. Ty si měl odpykat v pracovních od-
dílech. Rozhodnutím MLS dále ztratil polovinu majetku.278 Přísnější, pětiletý verdikt 
si vyslechl Johann Gesierich z Dolního Gruntu, který sloužil u bojového útvaru SS.279

Mnozí další straničtí činovníci, proti nimž kromě samotného zastávání určité 
funkce nebyla vznesena další konkrétní obvinění, od soudu zpravidla odešli s pod-
statně mírnějšími rozsudky. Příkladem budiž zellenleiter Ferdinand Porman (Po-
hrabáč) z Koblova, který vyvázl s třináctiměsíčním trestem.280 Kravařský zellenleiter 
Rudolf Ritter (Rybka) byl odsouzen k 18 měsícům vězení.281 Některým obviněným 
nižším funkcionářům pomohly také intervence sousedů a příbuzných, které jsou často 
součástí spisů. To byl i případ příslušníka SA Karla Uličky (Ulitzky) ze Sudic, který se 
dle svědectví dvou sousedů (z nichž jeden byl za války z politických důvodů vězněn) 
„vždy hrdě hlásil k  moravskému jazyku“. Uličkovi naopak přitížila skutečnost, že se 
během vyšetřování pokusil z vazby propašovat moták pro rodinu jednoho ze spolu-
vězňů. Soud nakonec akceptoval jeho tvrzení, že vstup do SA byl motivován pouze 
existenčně a nikoliv ideologicky, a upustil od potrestání.282

Tragicky skončil případ částečně invalidního dělníka Aloise Brücknera z Ludví-
kova, nar. 1884. Ten byl stíhán za celkem banální provinění, tedy za zastávání funkce 
blockleitera a  za členství v  civilní protiletecké obraně. Během vyšetřovací vazby 
u Okresního soudu v Bruntále byl 6. února nalezen oběšený ve sklepě věznice. Podle 
závěrů oficiálního vyšetřování se zde ukryl, když vězni odcházeli na práci do kuchy-
ně.283 O notně improvizovaných podmínkách v přeplněných věznicích svědčí skuteč-
nost, že eskortující dozorci patrně neměli vězně spočítané. Nebylo by nikterak překva-
pivé, pokud by postarší Brückner skutečně psychicky nevydržel pobyt ve vazbě. Nelze 
však vyloučit ani cizí zavinění, ať již ze strany dozorců, nebo naopak spoluvězňů, pro 
něž mohl být částečně hendikepovaný muž přítěží. Nelze vyloučit ani další motiv, totiž 
že Brückner jako někdejší blockleiter mohl znát kompromitující informace o jiných 
vyšetřovancích.

Pravděpodobným nižším funkcionářem byl patrně i  jmenovec výše zmíněného 
Karl Brückner, penzionovaný četník žijící v Třemešné na Osoblažsku. Ten roku 1925 
utrpěl ve  službě zranění při pronásledování pašeráků a následně byl superarbitrován. 
V Třemešné pak spravoval obecní knihovnu. Za okupace se stal členem NSDAP. Působe-
ní v SS popíral, výpis z dochované kartotéky však dokládá jeho příslušnost k formaci, kde 
patrně s ohledem na svůj věk a zdravotní hendikep nevykonával žádnou vyšší funkci. 
278 ZAO, MLS Opava, sign. Ls765/46.
279 ZAO, MLS Opava, sign. Ls888/46.
280 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 706/46.
281 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 188/46.
282 ZAO, MLS Opava, sign. Ls 259/45.
283 ZAO, MLS Opava, sign. Ls537/46.
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Závažné obvinění proti Brücknerovi vznesla vdova po veliteli četnické stanici v Liptani 
Rudolfu Mokrém, zavražděném v září 1938. Ta se prý po Mnichovu od jakéhosi četníka 
doslechla, že měl být do přepadení stanice v Liptani zapleten bývalý četník z Třemešné. 

Stíhání Brücknera začalo pravděpodobně v listopadu 1945, v době, kdy o liptaň-
ských událostech panovalo stále jen mlhavé povědomí.284 Pozdější vyšetřování, jež 
zahrnulo výslechy desítek svědků, Brücknerovu roli nepotvrdilo. Neprůkaznosti obvi-
nění si byli představitelé SNB vědomi od počátku – relace štábního strážmistra  Šimáka 
z 25. listopadu 1945 hledala alespoň nepřímé spojení: „Jako místní osoba, v okolí zná-
má, zajisté Brückner ví, kdo byl hlavním původcem vraždy“. Pisatel nadále vytýkal ob-
viněnému, že případ ve své době nenahlásil a nezabránil tím následnému šíření dez-
informací nacistickou propagandou. V tomto směru lze Šimákovo hodnocení označit 
za značně naivní, v podmínkách probíhajícího henleinovského povstání a v násled-
ných pomnichovských poměrech měl Brückner stěží možnost vejít do kontaktu s čes-
koslovenskými úřady. Nereálnost této argumentace uznal i soud, který upřednostnil  
Brücknerovo vysídlení.285

Nepříliš častý jev představovalo soudní stíhání činovníků Hitlerjugend. K  ne-
mnoha výjimkám patřil případ Bedřicha (Friedricha) Golda, nar. 1921 v Pudlově, 
předáka této organizace v Neplachovicích. Obžalovaný se měl dopustit šikany několika 
českých občanů, kupříkladu Antonína Palyzu roku 1941 nutil zdravit árijským po-
zdravem německou vlajku. Gold také udal starostovi obce Jana Rychtu, který se ohra-
dil proti hluku při večerních pochodových cvičeních německé mládeže. Soud poslal 
Golda na 12 let za mříže.286 Před MLS se ocitli i jeho rodiče, kteří učili na zdejší škole 
a patřili k agilním „germanizátorům“ v obci (viz dále).

Obecně lze konstatovat, že navzdory dikci retribučního zákona stíhání nižších 
funkcionářů a  řadových členů nacistických organizací nepatřilo k  prioritám MLS. 
Z dokumentovaných kauz můžeme vidět, že soud postupoval přísně především proti 
stranickým funkcionářům, činným v českém prostředí. Naopak proti obžalovaným, 
působícím ve většinově německých městech a obcích, nezřídka chyběli svědkové či 
důkazy. Výše trestu se odvíjela od celé řady individuálních faktorů.

Pokud se samotné zastávání funkce nepojilo s dalšími delikty, postupoval soud 
zpravidla benevolentně. V dané souvislosti je nutné si uvědomit, že samotná pozice 
např. člena SA či blockleitera NSDAP člověku nedávala zdaleka tak zásadní moc, jako 
postavení státního úředníka či příslušníka bezpečnostního aparátu, takže „obyčejní“ 
funkcionáři měli méně příležitostí způsobit někomu výraznější újmu. Vzhledem k od-
chodu většiny mužů v produktivním věku na frontu také stranické funkce často vyko-
návali jedinci ve vyšším věku či zdravotně indisponovaní.

284 Srov. O. KOLÁŘ, Poválečné vyšetřování.
285 ZAO, MLS Opava, sign. Ls249/46.
286 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1705/46.
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K vážnějším deliktům, z nichž bývali někteří funkcionáři viněni, patřilo udavač-
ství. Ani to však soud často nemohl obžalovaným dokázat. Poznatky o činnosti in-
formátorů gestapa a  policie zároveň sugerují, že důvěrné informace zpravidla spíše 
než od stranických činovníků přicházely jednak od představitelů samospráv, jednak 
od  příležitostných i  placených konfidentů, stojících mimo stranický aparát. Oproti 
tomu funkce blockleiterů apod. během války získaly spíše administrativní, než repre-
sivní charakter.

Jako závažné bylo přirozeně vnímáno především členství v SS, přičemž soud ně-
kdy částečně přihlížel k rozdílu mezi Algemeine-SS a Waffen-SS.
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Stíhání učitelů a publicistů

 Učitelé a publicisté nespadají do kategorie funkcionářů či úředníků (byť někteří 
mohli zastávat nižší stranické funkce), přesto šlo o osoby výrazně ovlivňující veřejné 
mínění. Z  toho důvodu se nezřídka ocitali před soudem pro „propagaci nacismu“, 
případně pro další delikty. Jelikož v  zabraném pohraničí na  rozdíl od  protektorátu 
českojazyčný tisk až na několik výjimek nevycházel a v případě německých novinářů 
úřady zpravidla upřednostňovaly odsun,  profesionální žurnalisté se mezi obviněnými 
vyskytují jen minimálně.287 Častěji nacházíme příležitostné publicisty. 

Učitelé coby veřejně činní a respektovaní intelektuálové v řadě lokalit již na pod-
zim 1938 patřili k aktérům a nezřídka spoluorganizátorům henleinovského povstání. 
Kupříkladu ve Městě Albrechticích se pedagog jménem Köhler podílel na jednáních 
s československými orgány o předání moci, další učitel Ferdinand Kuhn později velel 
jedné z povstaleckých hlídek, za což byl po válce odsouzen na doživotí.288 Mnozí po-
dobní provinilci se před soud z různých důvodů nedostali. Někteří zmizeli během vá-
lečných let, jiní byli vysídleni, ještě než se o ně vyšetřovatelé začali zajímat. I z těch, kte-
ří souzeni byli, někteří unikli postihu. Již jsme zmínili případ Rudolfa Königa z Velké 
Kraše, jehož svědecky doložená účast na paramilitárních operacích unikla pozornosti 
tribunálu.289 Dotyčný tak od soudu odešel s osvobozujícím rozsudkem. Na účast v po-
vstání naopak tvrdě doplatil penzionovaný učitel Bruno Hübner z Kobylí, potrestaný 
20 lety žaláře, z čehož si odseděl polovinu.290

Za unikátní lze v daném směru označit případ Josefa Böhma z Bohušova. Jemu 
soud dokázal účast v povstání, zastávání nižších stranických funkcí a pozici velitele 
oddílu Volkssturmu v  závěru války. Za  to byl Böhm odsouzen na  doživotí, později 
došlo ke zmírnění rozsudku na 20 let žaláře. Pikantní na celé záležitosti ovšem bylo, že 
se údajně jednalo o bývalého ruského legionáře.

287 Signifikantní výjimku v  tomto směru představuje kauza Věstníku české menšiny, jehož vydavatel 
 Vilém Stanovský byl souzen MLS v Novém Jičíně. Václav VELČOVSKÝ, O mlynáři a jeho vině: Věst-
ník české menšiny Viléma Stanovského, Sezský sborník 116, 2018, č. 2, s. 63–73.

288 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1198/46.
289 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1707/46.
290 ZAO, MLS Opava, sign. Ls469/46.
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Zaměřme se však především na ty pedagogy, jejichž retribuční provinění vyplývala 
primárně z jejich profese. Mezi takové patřil Gustav Hanke ze Svinova, který „podporoval 
a propagoval nacistické hnutí“. Za to byl odsouzen k 6 letům vězení, především na zákla-
dě svědectví českého školníka, že Hanke na počátku okupace agilně a nad rámec „úřední 
povinnosti“ likvidoval ve škole vše české, včetně zcela apolitických obrazů od českých 
malířů. Vzhledem k německé národnosti provinilce a relativně malé závažnosti obvi-
nění však ministerstvo spravedlnosti již 8. října 1946 rozhodlo o upuštění od dalšího 
výkonu trestu a o vysídlení vězně.291 Do odsunu byl zařazen také učitel francouzštiny 
a tělocviku Franz Kappel z Jeseníku, jinak též nižší funkcionář NSDAP a SA.292 

Oproti tomu Evald Riedel z Koutů na Hlučínsku si měl dle verdiktu MLS odsedět 
7 let, přitížilo mu především členství v SS. Stejný trest si vyslechl také Rudolf Wer-
ner z Vrbna coby Ortsgruppenleiter NSDAP. V jeho případě o přísném trestu patrně 
rozhodl fakt, že byl souzen již v prosinci 1945.293 O rok později se již ve srovnatelných 
kauzách vynášely podstatně mírnější rozsudky. Pro srovnání lze uvést stíhání Jindři-
cha Thománka z Oder, který se kromě členství ve stranických organizacích provinil 
i nasazením ve Volkssturmu. Přesto bylo šetření v březnu 1947 zastaveno.294

K  přísně potrestaným pedagogům patřil olomoucký rodák a  záložní důstojník 
československé armády Vojtěch Reffius, odsouzený na  9 let. Z  nezvykle skoupého 
soudního spisu můžeme předpokládat, že se provinil především zastáváním funkcí 
v NSDAP ve Vávrovicích, pro jejíž členy zajišťoval i ideologická školení.295 K relativně 
tvrdému rozsudku nejspíše přispěl fakt, že německý učitel byl v české obci, sousedící 
s Opavou, pod větším drobnohledem oproti kolegům na Bruntálsku či Jesenicku. Řada 
místních tedy patrně byla ochotna proti Reffiovi svědčit. Podobně tomu nejspíše bylo 
též u učitele a předválečného člena německých kulturních spolků v ČSR Adolfa Rie-
dela z Kylešovic, kterého MLS potrestal osmiletým vězením.296

Za pozornost stojí kauza učitelky Blaženy Schmuchové (narozena 1908 ve Vě-
cově, bytem v  Hlučíně),297 jež kromě vágního  obvinění z  prosazování „hitlerismu“ 
ve výuce čelila také nařčení, že se svým manželem v roce 1939 udala několik Čechů 
z Dobroslavic a Děhylova (tehdy v sudetské župě) kvůli výrokům proti germanizaci 
školství.298 Několik žáků z dobroslavické školy doložilo výroky Schmuchové z období 

291 ZAO, MLS Opava, sign. Ls161/45.
292 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1441/46.
293 ZAO, MLS Opava, sign. 147/45.
294 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1170/46.
295 ZAO, MLS Opava, sign. Ls71/45.
296 ZAO, MLS Opava, sign. Ls658/46.
297 Srov. Kravar
298 Srov. J. PAVLÍČEK, Opavské Slezsko.
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okupace, např. tvrzení, že Edvard Beneš je „červený pes, lotr a vrah“. Soud  Schmuchové 
vyměřil pět let žaláře.299 Její manžel Bruno Schmuch byl za udavačství odsouzen k šes-
ti letům vězení a v roce 1950 odsunut do Německa.300

Na agilní protičeské vystupování doplatila také Marie Goldová, učitelka a choť 
ředitele školy v Neplachovicích. Ta opakovaně vyhrožovala udáním různým osobám. 
Okupační starosta Josef Kramný sám potvrdil, že mu Goldová oznamovala různé, 
i  marginální prohřešky českých občanů včetně svých žáků. Další udání směřovala 
ke stranickým orgánům. Údajně též zmanipulovala několik místních žen, aby udaly 
Josefa Kočího za poslech zahraničního rozhlasu, čímž zavinila ztrátu jeho svobody. 
Retribuční soud Goldovou potrestal 15 lety vězení. Ještě v listopadu 1954 prokazatelně 
byla ve  výkonu trestu.301 Její manžel Rudolf Gold, nar. 1890 v  Těšíně, byl za  podíl 
na tomto udání a za členství v nacistických organizacích potrestán 12 lety žaláře.302

Obecně lze říci, že u většiny souzených učitelů SNB a MLS příliš nezkoumaly je-
jich chování k žákům. Primární důvody odsouzení zpravidla tkvěly v jiných deliktech 
(účast v povstání, zastávání stranických funkcí, potažmo udavačství). Větší přísnost 
tribunál vykazoval ve vztahu k učitelům z českých obcí na Opavsku, proti nimž pano-
vala mezi místním obyvatelstvem averze. V případě učitelů z německojazyčných lo-
kalit soud zejména v pozdějších stádiích retribuce jednoznačně upřednostňoval jejich 
vysídlení.

Vedle úřadníků tak učitelé představovali nejčastěji stíhanou složku pracující in-
teligence. Doplňme, že signifikantní výjimku v tomto směru představoval proces s lé-
kařem Karlem Girschkem a jeho asistenty, kteří se podíleli na programu „eutanázie“ 
duševně nemocných. Tento případ však již byl podrobně popsán jinde.303

299 ZAO, MLS Opava, sign. Ls35/45.
300 ZAO, MLS Opava, sign. Ls194/46.
301 ZAO, MLS Opava, sign. Ls222/45.
302 ZAO, MLS Opava, sign. Ls331/45.
303 Transporte in den Tod. Die Ermordung von Patienten aus dem Regierungsbezirk Troppau (Reichsgau 

Sudetenland) in der „Euthanasie“– Anstalt Pirna-Sonnenstein 1940/41, Pirna 2010.
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Ženy před soudem

V souhrnném množství případů řešených MLS v Opavě v celém obvodu jeho pů-
sobnosti ženy tvořily 8,6 % obviněných.304  O vyčlenění žen jako samostatné kategorie 
lze z metodického hlediska vést polemiky. Ženy přirozeně nacházíme i mezi dalšími 
kategoriemi souzených. Vzhledem ke struktuře tehdejší společnosti se však postavení 
žen vyznačovalo řadou specifik a lze předpokládat, že i převážně maskulinní personál 
policejního a  justičního aparátu během poválečné retribuce měl tendenci přistupo-
vat k ženám odlišně. Jelikož ženy disponovaly výrazně menším přístupem k veřejným 
funkcím, zřídkakdy se dopouštěly závažných deliktů. Vyjma již zmíněných případů 
dozorkyň šlo nejčastěji o případy udavačství.

V dané souvislosti zasluhuje pozornost kauza Julie Schreierové, kdy se rodinné 
neshody dostaly až před MLS. Nemanželská dcera Terezie Halbíkové z Neplachovic, 
narozená roku 1894, se provdala za ovdovělého statkáře Jindřicha Schreiera z Kamence, 
který měl z  předchozího manželství syna Erwina, narozeného 1905. Když Schreier 
roku 1937 zemřel, nastaly na statku konflikty. Julie vinila nevlastního syna ze zane-
dbávání hospodářství, Erwin se naopak domníval, že jej macecha chce dostat z gruntu 
a předat statek svému synovy Františkovi.

Po osvobození Erwin Schreier tvrdil, že jej Julie za války udala okresnímu země-
dělskému vedoucímu „pro nedbalé obhospodařování statku“ a neplnění dávek. Schreier 
k tomu podotkl: „Že jsem neodváděl přebytku, to jest důkaz, že jsem sabotoval a řídil se 
dle pokynů vlády se zahraničí.“ Na základě udání byl prý volán k zemědělskému vedou-
címu Futschikovi. Další nařčení vůči Julii Schreierové se týkalo toho, že syna Františka 
poslala do Hitlerjugend a německých škol. 

Nicméně svědkové z  obce vesměs potvrdili, že o  německém vzdělání mladíka, 
který po dosažení zletilosti musel do wehrmachtu, rozhodl poručenský soud a že v pří-
padě smíšených rodin (zemřelý Jindřich Schreier byl považován za Němce) šlo o běžný 
postup, jemuž matka nemohla zabránit. Taktéž kolující fámy o existenci udavačského 
dopisu Julie Schreierové proti Erwinovi se nepodařilo dokázat. Několik svědků prý 
v květnu 1945 při přebírání německé obecní agendy sice vidělo dokument, týkající se 
Schreierova hospodaření, nicméně originál se v době vyšetřování nepodařilo dohledat 
a nikdo nemohl Schreierovou s jistotou označit za autorku. Erwin Schreier byl podle 
místních znám jako špatný hospodář.

304 JANÁK, Činnost, s. 248.
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K nařčení, že obviněná měla ve světnici portrét Hitlera, svědek Lev Kavan konsta-
toval: „Obrázek Hitlera v bytě nepokládá svědek na závadu dobrého češství obžalované, 
poněvadž dobrá polovina obyvatel obci se přizpůsobila nařízení o oslavování führera.“ 
Soud nakonec při přelíčení 18. října 1946 obžalovanou zprostil obvinění.305

Přísnější verdikt padl v kauze Amálie Králové, nar. 1888 v Markvartovicích, jež 
žila za okupace v Komárově. Tato majitelka zemědělské usedlosti a udánlivě členka 
NSDAP čelila obviněním, že místním Čechům opakovaně vyhrožovala gestapem, své 
zaměstnance fyzicky napadala a některé udala pro drobné delikty. Polský dělník Fran-
tišek Michna, pracovně přidělený na statek Králové, jejím přičiněním strávil šest týdnů 
v koncentračním táboře. Několik komárovských občanů byl vinou Králové – dle vlast-
ních slov neprávem – pokutováno za hospodářské prohřešky.

Sama Králová doznala několik incidentů, kdy inzultovala zaměstnance na statku, 
údajně proto, že ji okrádali. Vinu za učiněná udání připisovala svému synovi, toho 
času nezvěstnému vojákovi německé armády. Soud Královou poslal na 12 let do žaláře, 
v důsledku zdravotních potíží se v roce 1953 dočkala prezidentské milosti.306

Příčinou udání se nezřídka stávaly marginální spory. Zdeňka Adamusová, na-
rozená ve Světlově a provdaná do Kravař, se na podzim 1943 při práci na poli pohá-
dala s Kateřinou Markovou, původem Ruskou. Ve vzteku se pak Adamusová svěřila 
člence NSDAP Irmgard Reinhartové s některými protirežimními výroky, jež údajně 
od  Markové slyšela. Reinhartová věc hlásila obecnímu komisaři, který záležitost 
oznámil gestapu. Marková následně strávila osm měsíců ve vězení a vyšetřováno bylo 
i několik osob z jejího okolí. MLS Adamusovou potrestal pětiletým vězením.307

V této a  dalších podobných kauzách udání zpravidla vycházelo z  osobní zášti, 
potažmo z obav z možných následků neoznámení zjištěného deliktu.  Oproti tomu 
kupříkladu neplachovická učitelka Marie Goldová byla dle obžaloby programovou 
udavačkou, jednající z fanatického nacistického přesvědčení, za což ji soud potrestal 
15 lety vězení. Její případ blíže zmiňujeme na jiném místě.

Vícero obvinění se sešlo v případě Elisabeth Urbischové, manželky mlynáře a sta-
rosty z Píště. Kromě již zmiňovaného nařčení z poskytování azylu říšským vyzvěda-
čům dle obžaloby dotyčná během okupace získala funkci v ženské stranické organizaci 
NS Frauenschaft. V euforii na podzim 1938 také zaslala telegram Hitlerovi, v němž mu 
poděkovala za poklidné obsazení Hlučínska bez boje („kampflose Besetzung“). Jinak se 
dle vlastních slov neangažovala a se stranickými předáky se nestýkala.

Během poválečného vyšetřování se objevila tvrzení, že Urbischová udržovala kon-
takty s gestapákem Janoschem z Ratiboře a že brojila proti konání bohoslužeb v češtině. 
Po smrti občana Antonína Kostky v koncentračním táboře se údajně nechala slyšet, 

305 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1549/46.
306 ZAO, MLS Opava, sign. Ls653/46.
307 ZAO, MLS Opava, sign. Ls1139/46.
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že  takto měli skončit všichni Češi na  Hlučínsku. Někteří občané také poukazovali 
na  její chování v  době před válkou. Již kolem roku 1920 se měla vyjádřit, že by se 
Němci na Hlučínsku měli Čechům postavit se zbraní v ruce. Jiní svědkové poukázali 
na případ z  roku 1923, tedy těsně po připojení Píště k ČSR. Tehdy několik občanů 
ukrylo v kůlně Urbischových německé učebnice a další zařízení místní školy z obav 
před možným zabavením předmětů českými vojáky. Urbischová se tehdy vyjádřila, 
„že se to mohlo lepší schovat, že to koupili naši otcové“. Tento výrok odsouzená přiznala, 
ostatně byla za něj ve své době pokutována. Ostatní nařčení však rezolutně popřela.

Zajímavě v procesu s Urbischovou vypovídal advokát Adolf Kašný, který obvině-
nou a jejího muže popsal jako nerozhodné a neprůbojné lidi. Urbisch se podle něj stal 
starostou jen díky reputaci svého otce, který stál v čele obecní samosprávy téměř 40 let. 
Jinak se dle Kašného manželé příliš neangažovali a nacistický režim nijak intenzivně 
nepodporovali. Naopak se Urbischová přátelsky stýkala s  polskými dělníky nuceně 
nasazenými v obci. To písemně potvrdil i jeden z Poláků. Pasivní povahu Heinricha 
Urbische potvrdil i policejní inspektor Šmerda, podle něhož mlynář o předpokládané 
spolupráci manželky s německými vyzvědači nevěděl. 

Soud Urbischovou nakonec poslal do žaláře na 5 let, trest si nejspíše odpykala 
v plné délce. Její manžel a dcera byli sice roku 1946 internováni v odsunovém středis-
ku, ale nakonec jim úřady umožnily návrat do místa bydliště.308

Obecně se tedy ženy před soud dostávaly nejčastěji kvůli stranickým funkcím, 
nebo udavačství. V  relativně vzácných případech k  odsouzení stačilo i  „nacistické 
smýšlení“. Většinově však tribunál vůči ženám projevoval větší míru benevolence.

308 ZAO, MLS Opava, sign. 434/46.
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Ohlasy retribučních procesů na stránkách dobového tisku

Průběh retribuce byl do  značné míry determinován vývojem veřejného míně-
ní. Z daného důvodu je třeba sledovat, jakým způsobem byla veřejnost informován 
o práci MLS prostřednictvím tehdejšího tisku. Výzkum v tomto směru ovšem naráží 
na jistou nevyváženost ohledně rozdílné periodicity jednotlivých titulů a různý stupeň 
dochování jejich výtisků v knihovnách a archivech. Dále je třeba mít na paměti, že ne 
všechny listy vycházely po celé období působnosti retribučních tribunálů. Statistické 
údaje o četnosti výskytu zpráv v jednotlivých periodicích tak nelze jednoduše chápat 
jako jednoznačný doklad k posouzení míry (ne)zájmu vydavatelů a předpokládaného 
čtenářského okruhu o dané téma.

Základem výzkumu se staly deníky dostupné v  knihovním fondu Slezské-
ho zemského muzea, konkrétně Nová svoboda (léta 1946–1948), Slezské slovo 
(léta  1946–1947), Československá demokracie (léta 1945–1948) a Rudé právo (léta 
 1946–1947). Ve  všech případech se jedná o  oficiální tiskové orgány politických 
stran Národní fronty, s  výjimkou celostátního Rudého práva jde o  listy regionál-
ní.309 S  ohledem na  nekompletní dochování výtisků jsme se snažili chybějící čísla 
dohledat v  dalších institucích, pokud to situace umožňovala. Agenda příslušných 
redakcí bohužel není dochována a  archivní fondy sekretariátů politických stran 
stojících za jednotlivými listy dosud nejsou badatelsky zpřístupněny. Pro širší kontext 
doplňkově využíváme také celostátní listy z Národní knihovny a Moravské zemské 
knihovny, stejně jako tisk německých vysídleneckých organizací, který v  50. a  60. 
letech tém reflektoval retrospektivně. 

Níže se pokusíme vylíčit způsob, jímž listy jednotlivých politických proudů retri-
buci vnímaly a interpretovaly. Do jaké míry panovala shoda a v čem naopak existovaly 
rozpory? V daném ohledu nelze situaci v obvodu opavského MLS vnímat izolovaně, 
ale jako součást širších politických a mediálních strategií na celostátní úrovni. Proto 
se logicky nabízí otázka, do  jaké míry se rétorika regionálních stranických tiskovin 
shodovala s oficiálními stanovisky příslušných stran.

Další okruh výzkumu představuje vývoj poptávky, na niž novinové zprávy o ret-
ribuci reagovaly. Sledujeme proto jednak vývoj četnosti zpráv (který z  výše uve-
dených příčin ale nelze absolutizovat) a  také usilujeme o podchycení kontinuity či 

309 Český politický tisk na Moravě a ve Slezsku, Rataj
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diskontinuity v mediálně prezentovaných názorech na proces „národní očisty“. I zde 
je nutno téma nazírat v  nadregionálních souvislostech. V  neposlední řadě se pak 
snažíme zhodnotit faktografickou přesnost žurnalistických zpráv a posoudit možná 
skreslení v  informování veřejnosti srovnáním novinových článků přímo se soudní 
agendou. 

Nejčastěji o činnosti opavského MLS informovala Nová svoboda, tiskový orgán 
KSČ. V ročnících 1946–1948 bylo nalezeno 103 zpráv vztahujících se k danému té-
matu. Zpravidla se jedná o poměrně stručné zmínky, obsahující datum a čas konání 
soudu, jména obviněných, jejich bydliště a povolání. V některých případech bývá také 
uváděn důvod odsouzení, výše trestu či případné osvobození. Intenzita zájmu redakce 
o  retribuční problematiku nepřekvapí, uvážíme-li, že Nová svoboda patřila k  tisko-
vým orgánům KSČ. Právě komunisté velmi iniciativně využívali společenské poptávky 
po potrestání válečných provinilců a často kritizovali národně-socialistického minist-
ra spravedlnosti Prokopa Drtinu za příliš benevolentní postup.310 

K vůdčím osobnostem ostravské redakce Nové svobody navíc patřil agilní žur-
nalista Vilém Nový (1904–1987), vycházející hvězda KSČ. Politik, známý současné 
veřejnosti především soudním sporem s matkou Jana Palacha kvůli Nového lživým 
výrokům o okolnostech sebeupálení mladého studenta v lednu 1969, v době působení 
v redakci Nové svobody zároveň zastával post vedoucího tajemníka stranického kraj-
ského výboru. Nový, jehož na Ostravsko počátkem května 1945 vyslal osobně Klement 
Gottwald, vedl čilou a efektivní agitaci, k jejímž nedílným součástem patřilo podlamo-
vání důvěry v retribuci prováděnou národními socialisty.

Vyjma samotné činnosti MLS v  Opavě, o  níž list informoval převážně věcně, 
tak Nová svoboda sledovala také „velké“ procesy s nejznámějšími okupačními pro-
vinilci před Národním soudem a MLS v Praze a v neposlední řadě obsazování funkcí 
v  regionu osobami s  problematickou válečnou minulostí.311 V  některých případech 
periodikum také upozorňovalo na případy domnělých kolaborantů, kteří dosud nebyli 
vyšetřováni.312 V obecně „tvrdé linii“ Nové svobody působí poněkud paradoxně oslava 
Stalinova rozhodnutí zrušit trest smrti v SSSR na jaře 1947.313

Celkově list sledoval stranickou linii, jež argumentovala trvající hrozbou ze strany 
Německa. V závěru května 1947 se čtenáři mohli dočíst, že „Němci jsou drzí, na hrani-
cích se střílí, jsou mrtví, usedlosti a továrny jsou vypalovány“. Podobný stav v pohraničí 
jistě panoval v prvních poválečných měsících, dva roky po osvobození však lze cito-
vanou pasáž označit za nadsazenou již z toho důvodu, že dosud nevysídlené německé 

310 Lidové soudy končí, Rudé právo, č. 97, 25. 4. 1947, s. 2; Machala
311 Srov. např. Kdo pomáhá bývalým nacistickým živnostníkům, Nová svoboda (NS) III, č. 108, 9. 5. 1947, 

s. 1.
312 Srov. např. Některé případy udavačství ve Staré Vsi, NS III, č. 114, 16. 5. 1947, s. 1–2.
313 Zrušení trestu smrti v SSSR, NS III, č. 123, 28. 5. 1947, s. 1.
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obyvatelstvo v té době již bylo vesměs shromážděno v odsunových střediscích. Uvedený 
článek zasluhuje pozornost i z dalšího důvodu – autor zde jako protiváhu „lživým“ vý-
rokům národně-socialistického poslance Oty Hory (1909–1997) staví názory Horova 
opavského kolegy Joži Davida, jenž „správně“ chápe trvající německou hrozbu.314

Jestliže Nová svoboda obecně napadala údajnou liknavost národních socialistů 
a někdy i dalších stran Národní fronty při stíhání válečných delikventů, konkrétně vůči 
opavskému MLS projevovala jistou míru pochopení. Když soud v září 1946 odsoudil 
někdejšího starostu Hradce u Opavy (dnes Hradec nad Moravicí) Rudolfa Bernharta 
(v článku uváděn jako Bernhard) k „pouhým“ třem letům žaláře, žurnalista píšící pod 
zkratkou „rod“ konstatoval, že „náš lidový soud může odsoudit podle dokázaných fakt 
a podle výpovědí svědků“. Předmětem kritiky se tak nestal samotný verdikt, ale přede-
vším smířlivost vypovídajících svědků vůči obžalovanému. Toho jeden z předvolaných 
hradeckých občanů, profesí hostinský, vylíčil  jako dobrého člověka, protože mu tento 
kdysi prominul jistou pokutu. Jiný, bývalý politický vězeň, si starosty vážil proto, že 
díky němu získal funkci hlídače. „Člověk se musí divit, kde zůstaly u některých jedinců 
vzpomínky na všechno, co jsme v 7 letech okupace ve Slezsku prožívali“.315 Dojem, že 
se provinění z doby okupace příliš rychle a příliš snadno odpouštějí, v pisateli posiloval 
i nedávný pohřeb popraveného konfidenta Josefa Münzbergera v Hradci, jenž proběhl 
„se všemi poctami“.

Ačkoliv tedy článek přímo neútočil na soud ani na Drtinovo ministerstvo sprave-
dlnosti, vymezoval se spíše proti upadající poptávce po tvrdém potrestání kolaborantů. 
Zároveň jasně implikoval myšlenku, že Bernhart je vinen. Autor ovšem pominul např. 
fakt, že kromě hostinského či hlídače se někdejšího hradeckého starosty zastal i vý-
znamnější svědek, zasloužilý odbojář Leo Freiherr. Toho Bernhart chránil před pra-
covním nasazením v Říši a pomohl mu sehnat práci poté, co byl Freiherr z politických 
důvodů propuštěn ze zaměstnání. Dále Bernhart uchránil Freiherrovu manželku před 
vystěhováním z bytu.316 Jelikož sám Freiherr působil jako jeden ze soudců z lidu při 
opavském MLS, měl u tribunálu jistě značný vliv. Freiherr však své svědectví soudu 
podal písemně, ale při přelíčení osobně nevypovídal. Je tedy možné, že autor článku 
v Nové svobodě o Freiherrově intervenci nevěděl. Mohl ji ovšem také cíleně zamlčet, 
jelikož by narušila celkový dojem, který měl článek vyvolat. 

Uvedený případ dokládá, že novinové zprávy nemohly plně reflektovat agendu 
MLS v celém jejím rozsahu. Mnohé informace shromážděné soudem během vyšetřo-
vání a přípravných řízení nakonec při přelíčeních ani nezazněly. Na druhé straně no-
vinové zprávy obsahují některé detaily z přelíčení, které soudní protokoly nereflektují.

Nová svoboda retribučnímu tribunálu v zásadě vyjadřovala podporu a očekávala 

314 Útok posl. Hory proti bezpečnosti hranic, NS III, č. 124, 31. 5. 1947, s. 2.
315 NS II, č. 208, 8. 9. 1946, s. 2.
316 ZAO, MLS Opava, sign. LS1439/46.
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od něj tvrdý postup.317 Lze se setkat s apely svědkům a veřejnosti, aby soudu vycházeli 
vstříc.318 Na výmluvy některých obžalovaných list reagoval slovy: „Ale soud se nedá 
napálit a ošálit!“319 Koncem září 1946 redakce čtenářům sdělovala: „Věříme, že opavský 
soud bude stále stejně přísný proti kolaborantům, nacistům a všem jejich přisluhova-
čům“.320 Na citaci zaujme fakt, že pisatel stavěl na první místo mezi provinilci kolabo-
ranty, zrádce z řad Čechů. Této rétorika je ostatně pro Novou svobodu charakteristická.

Ačkoliv většina článků má na první pohled ryze informativní charakter, může-
me zde vypozorovat jistou selektivnost. Tisk totiž přirozeně nezaznamenával zdaleka 
všechny kauzy projednávané před MLS. Ze západoslezských okresů zasažených vysíd-
lením německé populace noviny obvykle registrovaly závažnější případy, především 
spojené s členstvím v Sudetoněmeckém freikorpsu a účastí v henleinovském povstání 
v září 1938,321 případně kauzy vyšších nacistických funkcionářů.322 Největší pozornost 
přirozeně budily hrdelní případy.323 Drtivou většinu jmenovitě uváděných obviněných 
ovšem tvořili obyvatelé Opavska a Hlučínska. Šlo tedy o provinilce „českého“ či smíše-
ného původu, navíc o sousedy a známé řady čtenářů. Noticky v tisku tak upozorňovaly 
převážně na „zrádce ve vlastních řadách“ a „odrodilce“. Oproti tomu poražení a hro-
madně vysídlovaní Němci nebyli důležití, „německý revanšismus“ v propagandistické 
rétorice komunistů i nacionalistů plnil spíše roli anonymní a neurčité hrozby. 

Narativ pranýřování zrádců působí místy poněkud obskurně. Kupříkladu nacistu 
„Rudolfa Januschkeho“ z Třemešné (patrně míněn Ing. Rudolf Jaschke), odsouzené-
ho k smrti, Nová svoboda označuje za „zrádce českého národa“.324 Ačkoliv se dotyčný 

317 Spravedlivé tresty nacistům, NS II, 228, 3. 10. 1946, s. 3; Známá nacistka odsouzenaZ, NS II, č. 233, 
9. 10. 1946, s. 3.

318 O urychlení přelíčení u lidového soudu v Opavě. Nestěžovat práci soudu musí býti zájmem všech, 
NS II, č. 242, 19. 10. 1946, s. 3.

319 Liptáňští zločinci se necítí vinnými, NS II, č. 250, 30. 10. 1946, s. 3.
320 Lidový soud v Opavě v měsíci říjnu, NS II, č. 223, 26. 9. 1946, s. 2.
321 Srov. J. HRADILOVÁ, „Domů do Říše!“; O. KOLÁŘ, Poválečné vyšetřování;  W. RÖHR, September 

1938. 
322 K názorným dokladům patří zpráva o procesu s někdejšími povstalci z Města Albrechtic. Lidový 

soud v Opavě v měsíci říjnu, NS II, č. 223, 26. 9. 1946, s. 2; dále např. zpráva o procesu s příslušníkem 
gestapa Viktorem Linkem: Frývaldovský gestapák odsouzen, NS II, č. 259, 10. 11. 1946, s. 3.

323 Lidový soud. Trest smrti za úklad o republiku. Přísné tresty nacistům, NS II, č. 234, 10. 10. 1946, s. 7. 
Článek informoval mimo jiné o popravě Ferdinanda Otteho, účastníka henleinovského povstání 
ve Vidnavě, a o odsouzení ředitele opavské psychiatrické léčebny Karla Girscheka na doživotí za po-
díl na nacistickém programu „eutanázie“ duševně a tělesně postižených. Srov. též Liptáňští zločinci 
se necítí vinnými, NS II, č. 250, 30. 10., 1946, s. 3. K nacistickému programu „eutanázie“ srov. Michal 
ŠIMŮNEK, Deus iudicat, cum nemo accusat. Reflexe, dokumentace a (ne)vyšetřování nacistické „eu-
tanazie“ v Československu v letech 1945–1990, Securitas Imperii 27, 2015, č. 2, s. 138–167. 

324 Trest smrti zrádci, NS II, č. 251, 31. 10. 1946, s. 3.



Mimořádný lidový soud v Opavě  
a „velká“ retribuce v západním Slezsku 1945–1948 Ohlasy retribučních procesů na stránkách dobového tisku

110

jakožto československý státní příslušník účastí v henleinovském povstání nepochybně 
dopustil zrady vůči svému státu, těžko se mohl dopustit zrady vůči národu, jehož nebyl 
příslušníkem.

Častý námět představovala přetíženost lidových soudů. Koncem září 1946 Nová 
svoboda konstatovala, že denně paralelně zasedají dva či tři soudní senáty. Situaci 
komplikoval fakt, že někteří soudci z  lidu zanedbávali své povinnosti a nedocháze-
li na  přelíčení. Autor píšící pod zkratkou av se pozastavoval nad faktem, že soudci 
z lidu, kteří se necítili způsobilými vykonávat svěřenou funkci, prostě nevrátili jme-
novací dekrety.325 Na obecně neuspokojivý stav ostatně krátce poté reagovala i právní 
novela formou zákona č. 245/46 Sb., podle níž legislativa neumožňovala funkci soudce 
z lidu odmítnout. Navzdory tomu ovšem tato funkce vzhledem k časové náročnosti 
nadále ztrácela na atraktivitě a nebyl o ni valný zájem.326 Při jiné příležitosti se Nová 
svoboda dotkla dalšího neduhu retribuční praxe, jímž bylo kumulování vyšetřovanců 
v  přeplněných věznicích. Zde se nezřídka ocitli na  cele lidé stíhaní pro související 
delikty, takže měli prostor dopředu sladit své výpovědi.327

Podpora Nové svobody „očistnému“ úsilí MLS ale měla své limity. Kupříkla-
du když byl pro nedostatek důkazů osvobozen učitel König z Velké Kraše, redakce 
si neodpustila jízlivou poznámku: „že by vychovával školní mládež protiněmeckému 
cítění!?“328 Jindy se zase Nová svoboda pozastavila nad tím, že někteří z obviněných 
v případě útoku na příslušníky Stráže obrany státu v Liptani v září 1938 byli ještě 
před  přelíčením administrativní chybou zařazeni do odsunu a vysídleni.329 Ačkoliv 
redakce zaměnila jména vyšetřovanců, zpráva o závažném pochybení měla reálný 
základ.

Řada článků přirozeně obsahuje faktické nepřesnosti. Kupříkladu text o  procesu 
s účastníky henleinovského povstání ve Městě Albrechticích hovoří o vyvraždění tamní 
četnické stanice v září 1938.330 Ve skutečnosti jediné oběti na životech z řad četnictva 
v obvodu MLS Opava byly v Liptani. Objevují se také chyby ve jménech a místních ná-
zvech.331

V zásadě podobný charakter má 54 zdokumentovaných článků v Českosloven-
ské demokracii. Taktéž sociálně-demokratický list se soustředil především na věcné 

325 Výzva MLS v Opavě. Soudci z lidu neplní své povinnosti?, NS II, č. 222, 25. 9. 1946, s. 2.
326 Retribuční zákonodárství, s. 42.
327 Tři rozsudky smrti v procesu s  liptáňskými nacisty. Spravedlivé tresty vrahům Čechů, NS II, č. 252, 

1. 11. 1946, s. 3.
328 NS II, č. 260, 12. 11. 1946, s. 7.
329 Liptáňští zločinci se necítí vinnými, NS II, č. 250, 30. 10. 1946, s. 3.
330 Lidový soud v Opavě v měsíci říjnu, NS II, č. 223, 26. 9. 1946, s. 2.
331 K těm kurióznějším patří užití jména Třemešek místo Třemešná. Spravedlivé tresty nacistům, NS II, 

228, 3. 10. 1946, s. 3.
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informování o kauzách řešených soudem. Oproti komunistickému periodiku jsou zde 
texty stručnější, obvykle popisují jen provinění a  rozsudek, průběh přelíčení nebý-
vá reflektován. Informativnímu charakteru odpovídají rovněž stručné a  nevýrazné 
nadpisy článků, často označených jen „Lidový soud v Opavě“. Z velké části jde zřejmě 
o převzaté zprávy, autoři se soudních zasedání nejspíše přímo neúčastnili. 

Laxnější přístup je patrný např. z noticky o procesu s útočníky na četnickou sta-
nici v Liptani, kde list pouze informoval o rozsudcích, zatímco Nová svoboda věno-
vala značný prostor výpovědím obviněných a  napadala jejich argumentaci.332 Větší 
míru iniciativy redakce projevila při procesu s  šoférem gestapa Viktorem Linkem, 
kdy vyjádřila pohoršení nad tím, že se nedostavili předvolaní svědkové.333 Některé 
obecnější zprávy o přetížení soudů a nespolehlivosti soudců z lidu jsou otištěny v téměř 
identické formě jako v Nové svobodě.334

Národně-socialistické Slezské slovo o působení MLS referovalo jen zřídka, rešerše 
zaznamenala toliko devět zpráv. Obvykle jde o výčty souzených, výjimku představuje 
noticka o jmenování redaktora lidoveckého Hlasu Josefa Nováka soudcem z lidu.335

Některé závažné případy pronikly i do mimoregionálních a celostátních periodik. 
Kupříkladu Rudé právo zaznamenalo proces s konfidentem gestapa Oldřichem Kolo-
vratem.336 O něm ostatně referovalo i národně-socialistické Volné slovo.337

Ojediněle se některých soudních kauz dotkly také regionální a spolkové listy v ob-
vodu MLS. Kupříkladu jesenický Hraničář, užívající podtitul „protifašistický list okresu 
Frývaldova“ a obsahově blízký KSČ, obsáhle – byť s nepřesnostmi referoval o vyšet-
řování liptaňského masakru338 a několika dalších případech. Z těch si všímal přede-
vším problematických žadatelů o osvědčení o národní spolehlivosti, tedy „odrodilců“ 
a „zrádců národa“.339

Činnost MLS později zprostředkovaně reflektovaly také listy  vydávané vysídlenými 
slezskými a severomoravskými Němci. V tomto případě však šlo o poměrně ojedinělé 
a stručné zmínky rozsudcích či o propuštění retribučních vězňů.340  Pozoruhodný je člá-
nek v Troppauer Heimat-Chronik z  roku 1949, jehož autor parafrázoval Masarykovo 

332 Tři rozsudky smrti v Opavě,Československá demokracie (ČD) II, č. 252, 3. 11. 1946, s. 4.
333 20 let opavskému nacistovi, NS II, č. 259, 12. 11. 1946, s. 2.
334 Přetížení lidových soudů v zemi Moravskoslezské, ČD II, č. 81, 5. 4. 1946, s. 3; Rozsah soudnictví nad 

válečnými zločinci, ČD II, č. 293, 21. 12. 1948, s. 2.
335 Slezské slovo I, č. 35, 26. 10. 1946, s. 5.
336 Trest smrti udavači, Rudé právo, č. 13, 16. 1. 1945, s. 3.
337 Poprava v Opavě, Volné slovo II, č. 13, 16. 1. 1946, s. 2.
338 Liptaňské vraždy na úsvitu nacismu, Hraničář III, č. 35, 4. 10. 1947, s. 2.
339 Nespolehlivá spolehlivost, Hraničář III, č. 4, 1. 3. 1947, s. 2.
340 Srov. např. Noch immer ihrer Freiheit beraubt, THCh I, č. 1, 1949, s. 11–12; Volksgerichtsverurteilte 

kamen frei, THCh I, č. 2, 1949, s. 9.



Mimořádný lidový soud v Opavě  
a „velká“ retribuce v západním Slezsku 1945–1948 Ohlasy retribučních procesů na stránkách dobového tisku

112

krédo „Pravda vítězí“ s podotknutím, že mnozí retribuční odsouzenci v „Gottwaldově 
ráji“ (Gottwaldparadies) také stále čekají na vítězství pravdy.341 Retrospektivně se k té-
matu vracejí i pozdější články, věnované životním jubileům či úmrtím osob, které byly 
v minulosti stíhány retribučním soudem.

Obecně vzato tak novinové články o činnosti opavského MLS můžeme rozdělit 
do několika kategorií, jež se v některých případech tematicky překrývají. Nejčastěji jde 
o faktografické zprávy o probíhajících či skončených procesech. Dále se jedná o apely 
na řádné provedení retribuce. Další tematický okruh tvoří výzvy potenciálním svěd-
kům, aby se přihlásili soudu. To se týká především procesů s vězeňskými a táborovými 
dozorci, kteří se svých deliktů často dopustili mimo region, takže bylo těžké sehnat 
svědky jejich chování ve válečných letech. V neposlední řadě se pak setkáváme s texty, 
které obecně hodnotí praxi a výsledky „národní očisty“. V tomto směru listy poukazo-
valy na přetížení soudů, přeplněnost věznic apod. 

Někteří redaktoři, zejména z Nové svobody, své informace patrně čerpali přímo 
v soudní síni. Právě z přímého poslechu přelíčení, odehrávajících se ve vzrušené at-
mosféře a poznamenaných různým stupněm znalosti češtiny a němčiny ze strany jed-
notlivých účastníků, zřejmě vychází většina chyb v osobních a místních jménech, jež 
se v tisku objevují. Na druhou stranu  díky přítomnosti žurnalistů přímo na jednáních 
tribunálu tisk zaznamenal některé detaily, jež do soudních akt nepronikly. Články tak 
v některých případech slouží jako faktografický pramen.

Jejich hlavní hodnota však tkví především v možnosti analyzovat a interpretovat 
způsob, jímž se o retribuci psalo. Největší pozornosti se těšily zprávy o stíhání henlei-
novských povstalců z roku 1938 a významnějších kolaborantů či konfidentů. Někte-
ré z těchto závažných kauz ostatně pronikly i do celostátního tisku. Nejvíce prostoru 
z regionálních stranických periodik činnosti MLS věnoval list KSČ, Nová svoboda. Její 
rétorika věnovaná obecně problému retribuce ve shodě s celkovou stranickou linií na-
padala národními socialisty řízené ministerstvo spravedlnosti za přílišnou benevolen-
ci a liknavost ve stíhání válečných provinilců. Zprávy o aktivitách opavského tribunálu 
však neměly vyloženě konfrontační charakter. List v zásadě vyslovoval soudu podporu 
v jeho „očistném“ úsilí. Kritika praktických problémů spjatých s retribuční agendou, 
se jeví jako věcná a  oprávněná. Zároveň však Nová svoboda opakovaně kritizovala 
úpadek společenské poptávky po přísném potrestání viníků a v některých případech 
patrně zveličovala hrozbu „německého revanšismu“ a vinila ostatní strany z jeho pod-
ceňování. Zdůrazňování přetrvávajícího ohrožení tak mělo společensky mobilizační 
charakter.

Oproti tomu ostatní stranické listy tématu retribuce věnovaly relativně malý 
prostor. Československá demokracie vystačila se stručnými notickami a převzatými 
obecnějšími zprávami. Taktéž  Slezské slovo se omezilo na  několik informativních 

341 Unsere politischen „Strafgefangenen“, THCh I, č. 3, 1949, s. 9.
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textů beze snahy o hlubší zhodnocení výsledků a problémů činnosti lidových soudů. 
Ze strany národních socialistů šlo jistě o promeškanou příležitost prezentovat činnost 
Drtinova rezortu.

Povšimněme si také, že drtivá většina zpráv pochází z léta a podzimu 1946, z doby, 
kdy aktivita MLS kulminovala. Události pozdější doby nevzbudily větší ohlas, dokonce 
ani poúnorové obnovení retribučních procesů. Můžeme zde názorně vidět postupný 
opad zájmu o plošné stíhání nacistů a kolaborantů a přesun pozornosti na jiná, aktu-
álnější témata. Německý vysídlenecký tisk retribuci reflektoval jen omezeně v rámci 
širšího kontextu postavení Němců v ČSR.
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Závěr

Činnost MLS v  Opavě byla do  značné míry determinována demografickými 
a sociálními poměry v jeho obvodu, který sestával z oblastí někdejší Říšské župy Sudety 
(ovšem s dosti početnou českou populací) a z krajně specifického území Hlučínska. 
Ve značné části zkoumaného teritoria v předválečném a válečném období neexistovala 
jasná dělící linie mezi Čechy a Němci, žila zde řada smíšených či bilingvních rodin.342 
Konkrétně v prostoru Opavska a Bílovecka, odkud se rekrutovala většina příslušní-
ků soudního aparátu, se zejména venkovské obyvatelstvo projevovalo poměrně tra-
dicionalisticky. Jak ukázaly volby roku 1946, všeobecný nárůst preferencí KSČ se zde 
projevil v podstatně menší míře, než ve většině pohraničí. Mezi soudci, soudci z lidu 
a advokáty, působícími u MLS, tak nacházíme řadu významných exponentů a sympa-
tizantů předválečných občanských politických stran. Zároveň šlo z velké části o lidi, 
dlouhodobě žijící v regionu a orientované v místních poměrech. 

Tato orientace se projevila i jistou empatií, kdy statisticky vzato drakonické roz-
sudky byly vynášeny oproti celostátnímu průměru méně často. Rozsudků smrti tribu-
nál vynesl „pouze“ 15, přičemž se jednalo především o účastníky henleinovské revolty 
ze září 1938 či příslušníky nacistického represivního aparátu. Mezi popravenými neby-
la jediná žena. Obecně ženy tvořily z 2 259 obviněných jen 8,6 % (194 osob).

Jeden z důvodů pro relativní mírnost soudních verdiktů lze rovněž spatřovat i ve 
specifickém postavení zdejších obyvatel za okupace. V případě Němců tribunál čas-
to upřednostňoval odsun před potrestáním, v dalších případech byli vyšetřovaní jed-
notlivci vlivem chaotických poměrů vysídleni dříve, než mohli stanout před soudem. 
Ostatně na základě prezidentských dekretů Němci pozbývali státního občanství. Vět-
šina důležitých exponentů nacistického aparátu uprchla již před příchodem fronty.343 
Před MLS se tak dostávali hlavně drobnější provinilci z řad veřejných a stranických 
funkcionářů. Doplňme však, že vnímání „němectví“ mohlo být zavádějící. Ze souze-
ných byla u 1677 osob evidována německá národnost, dalších 271 obviněných bylo 
„nezjištěné národnosti“.344

342 Srov. Andrea POKLUDOVÁ, Národnostní poměry Slezska a Ostravka, in: O. KOLÁŘ (ed.), Slezsko  
Ostravsko v Masarykově republice, Opava 2018, s. 24–36.

343 Srov. S. BIMAN a kol., Kdo byl kdo; Z. KRAVAR, Opava.
344 D. JANÁK, Činnost, s. 276.
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Co se týče Čechů, ti v Sudetech paradoxně měli oproti protektorátu méně příle-
žitostí ke kolaboraci. Jakožto „občané druhé kategorie“ postrádali přístup k význam-
nějším veřejným funkcím, takže vyjma případů udavačství neexistovalo mnoho ret-
ribučních deliktů, jichž by se občané, považovaní za Čechy, mohli běžně dopouštět. 
V regionu se prakticky nesetkáváme s případy nacistických a kolaborantských noviná-
řů, častými v protektorátním prostředí.345 Ze souzených bylo 298 jedinců české národ-
nosti, pouze 102 osob však mělo v době procesu československou státní příslušnost.346

K nejpřísněji potrestaným pak tedy patřili zejména účastníci povstání z roku 1938 
a konfidenti či příslušníci gestapa, kteří zůstali v regionu nebo byli vypátráni, případně 
v menší míře vězeňští dozorci. V  tomto směru nezaznamenáváme výraznější rozdíl 
oproti jiným MLS. Obdobně i strategie, které obvinění používali ke své obhajobě, byly 
poměrně běžné.347 Za pozornost také stojí jistá benevolence soudu vůči rakouským 
státním příslušníkům, u  nichž se často upřednostňovalo vysídlení před odpykáním 
trestu.

Obdobně jako u jiných retribučních tribunálů, i v opavském případě patřila ke stě-
žejním faktorům činnosti soudu přetíženost a z ní vyplývající jistá živelnost v justiční 
práci. Řada případů nemohla být řádně prošetřena, někdy soudci vystačili s  vágní-
mi argumenty, jindy došlo nedopatřením k odsunu obviněných či klíčových svědků, 
v řadě případů nebyly zohledněny všechny dostupné informace apod.

Pozornost zasluhuje podíl Němců z Těšínska na retribučních deliktech. Ze všech 
uveďme alespoň bojůvkáře a dozorce Franze Nohawitzu, který se před soud nedo-
stal, gestapáka Hurnika souzeného u MLS v Olomouci či učitelskou rodinu Goldo-
vých z Neplachovic. Pro tyto a další lidi, z nichž mnozí našli v západním Slezsku azyl 
po záboru jejich domoviny Polskem na podzim 1938,348 mohla agilní podpora režimu 
představovat nástroj pro snazší integraci v novém prostředí. 

V případě Hurnika, původní profesí učitele tance, lze pozorovat také další pod-
statný aspekt, jenž se týkal též řady dalších souzených – tedy přijetí exponované funkce 
s cílem vyhnout se frontovému nasazení. Tento trend přirozeně ještě zesílil po vyhláše-
ní „totální války“ v únoru 1943 v reakci na debakl u Stalingradu, kdy odvod do armády 
hrozil i mužům středního věku. Analogicky ženy byly povolávány ke zdravotní službě 
či práci ve strategickém průmyslu, čemuž se některé vyhýbaly zvýšenou angažovaností 
ve stranických strukturách, ale též např. přijetím práce dozorkyň apod.

Podobně jako u ostatních retribučních soudů i na opavském příkladu můžeme 
vidět, že rozsudky byly zpravidla vynášeny na  základě ústních svědectví o  chování 

345 Srov. I. STAŘIČNÁ, Případy; V. VELČOVKÝ, O mlynáři a další.
346 D. JANÁK, Činnost, s. 276.
347 Srov. M. BORÁK, Spravedlnost; V. BRUŽEŇÁK – J. MACKE, Morový rok; V. JIŘÍK, Nedaleko 

od Norimberku.
348 Srov. Lubomír NENIČKA, Druhá republika na Ostravsku 1938–1939, Opava 2010.
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obviněných, často z druhé ruky. Fyzické důkazy v drtivé většině případů chyběly, jen 
málokdy se vyšetřovatelům podařilo zajistit kompromitující fotografie či písemnos-
ti. Těmi bylo možno doložit zejména účast v henleinovském povstání či příslušnost 
ke stranickým organizacím. Jen výjimečně jako důkaz posloužily také zápisy z kronik 
z let okupace či články v tisku. Poměrně často se lze setkat s tvrzeními svědků, že viděli 
dokument, dokládající vinu obžalovaných – nejčastěji udavačský dopis, potažmo vý-
platní listiny konfidentů. Podobná svědectví však můžeme brát se značnou rezervou. 
Zmínku zasluhují odchylky mezi formálním zněním verdiktů a společenskou recepcí 
událostí – nejnázornější případ v  tomto směru představuje proces Karla Meissnera, 
který byl oficiálně odsouzen za  vágně zdokumentované členství ve  Freikorpsu a  za 
zavinění ztráty svobody několika osob, veřejné mínění však vnímalo jako hlavní dů-
vod stíhání jeho roli zemědělského vedoucího. V tomto a podobných případech soud 
patrně poněkud vycházel vstříc „hlasu lidu“ a hledal sekundární, leč právně podložené 
důvody pro přísnější stíhání veřejně známých exponentů okupačního režimu.

V souladu s celorepublikovými trendy můžeme od konce roku 1946 pozorovat 
tzv. „efekt chladnoucích hlav“, kdy se volání po přísných trestech zmírňovalo a kdy 
zejména v  případě nižších a  středních funkcionářů nacistické hierarchie byl častěji 
upřednostňován odsun. Stejně tak se častěji setkáváme s tím, že nejednoznačné kauzy 
byly posuzovány benevolentněji. Názorně to lze ilustrovat srovnáním přístupu k účast-
níkům henleinovského povstání z  Liptaně a  Nových Vilémovic. Jestliže na  podzim 
1946 byli tři liptaňští občané popraveni na základě vágních informací o jejich pravdě-
podobné účasti na incidentu, v dubnu příštího roku soud při procesu s Josefem Utne-
rem odmítl vynést nejvyšší trest, přestože Utner přiznal, že střílel po hlídce finanční 
stráže. Nebylo mu však možno dokázat, že by jeho střelba někoho usmrtila. Naznačený 
trend dokládá i  statistika: Jestliže roku 1945 bylo zahájeno 501 a roku 1946 celkem 
1554 soudních řízení, v roce 1947 již šlo o pouhých 131 případů.349

V případě opavského MLS se nenaplňuje zažitý stereotyp o zneužití obnovené ret-
ribuce pro mocenské zájmy nastupujícího komunistického režimu. Opětovné otevření 
pouhých 54 případů roku 1948 naopak přineslo převážně zmírňující rozsudky. Ačkoliv 
etablující se vláda KSČ přirozeně hledala cesty k  podlomení potenciálního odporu 
v prostoru většinově katolického a agrárního Opavska a Hlučínska, používala k tomu 
jiné prostředky.350 Zároveň komunisté po svém vítězství v únoru 1948 začali postupně 
liberalizovat svůj přístup k dosud nevysídlenému německému obyvatelstvu.351 

349 D. JANÁK, Činnost, s. 278.
350 Srov. Petr JORDÁN, Kolektivizace zemědělství v okrese Opava v letech 1949–1953. Opava 1999 (ne-

publikovaná diplomová práce); O. KOLÁŘ a kol., Skřipov 750 let: Historie obce 1271–2021, Skřipov 
2021, s. 89–90.

351 Srov. Matěj SPURNÝ, Nejsou jako my: česká společnost a menšiny v pohraničí (1945–1960), Praha 
2011.
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Zároveň však lze vyslovit tezi, že některé procesy (zejména případ Jana Chlu-
páčka) sledovaly snahu o vyvlastnění majetku obviněných, byť jejich provinění byla 
sporná, neprůkazná či méně závažná. Poptávka po znárodnění průmyslových a země-
dělských závodů však nebyla doménou KSČ, obdobnou linii v letech 1945–1948 sledo-
valy prakticky všechny strany Národní fronty. Později v průběhu 50. let můžeme vidět, 
že při posuzování žádostí o propuštění či zmírnění trestu justiční orgány přihlížely 
k dělnickému původu odsouzenců. Názory, označující retribuci za nástroj nastupující 
komunistické diktatury, tak můžeme přinejmenším v případě zkoumaného regionu 
označit za notně zjednodušující.

Přesto však lze říci, že retribuční praxe, umožňující vynášet přísné tresty bez stan-
dardního důkazního řízení na základě neprůkazných svědectví a spekulací, v mnohém 
předznamenala metody poúnorového soudnictví a vytvořila v československé společ-
nosti jistou úroveň tolerance k daným praktikám.
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Příloha

Dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945  
o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů  

a o mimořádných lidových soudech, 16/1945 Sb.

 
O přísnou spravedlnost volají neslýchané zločiny, kterých se dopustili nacisté a jejich 
zrádní spoluviníci na Československu. Porobeni vlasti, vraždění, zotročování, loupení 
a ponižování, jehož obětí byl československý lid, a všechna ta stupňovaná německá 
zvěrstva, kterým bohužel pomáhali anebo asistovali i zpronevěřivší se občané česko-
slovenští, z nichž někteří zneužili při tom i vysokých úřadů, mandátů nebo hodnotí, 
musí dojíti zaslouženého trestu bez průtahu, aby nacistické a fašistické zlo bylo vyvrá-
ceno z kořene. Proto ustanovuji k návrhu vlády takto:

Hlava I .

Zločiny proti  státu

§ 1
Kdo se v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) dopustil na území republiky nebo 
mimo ně některého z těchto zločinů podle zákona na ochranu republiky ze dne 19. břez-
na 1923, č. 50 Sb.: úkladů o republiku (§ 1), trestá se smrtí; kdo se dopustil přípravy 
úkladů (§ 2), ohrožení 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 těžkým žalářem od dvaceti let až na doživotí a za okolností zvláště 
přitěžujících smrtí.

§ 2
Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) byl členem organizací: Die Schutz-
staffeln der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (S.S.), nebo Freiwillige 
Schutzstaffeln (F. S.), nebo Rodobrany, nebo Szabadcsapatoku, nebo jiných zde nejme-
novaných organizací podobné povahy, trestá se, nedopustil-li se činu přísněji trestné-
ho, za zločin těžkým žalářem od pěti do dvaceti let a za okolností zvláště přitěžujících 
těžkým žalářem od dvaceti let až na doživotí.
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§ 3
(1)  Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) propagoval nebo podporoval fa-

šistické nebo nacistické hnutí, nebo kdo v oné době tiskem, rozhlasem, filmem 
nebo divadlem, nebo na veřejném shromáždění schvaloval nebo obhajoval nepřá-
telskou vládu na území republiky nebo jednotlivé nezákonné činy okupačních ve-
litelství a úřadů a orgánů jim podřízených, trestá se, nedopustil-li se činu přísněji 
trestného, za zločin těžkým žalářem od pěti do dvaceti let, spáchal-li však takový 
zločin v úmyslu, aby rozvrátil mravní, národní nebo státní vědomí českosloven-
ského lidu, zejména československé mládeže, trestá se těžkým žalářem od deseti 
do dvaceti let, a za okolností zvláště přitěžujících těžkým žalářem od dvaceti let až 
na doživotí, nebo smrtí.

(2)  Kdo v téže době byl činovníkem nebo velitelem v organizacích Nationalsozialistis-
che Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) nebo Sudetendeutsche Partei (SdP) nebo 
Vlajka, Hlinkova nebo Svatoplukova Garda, nebo v jiných fašistických organiza-
cích podobné povahy, trestá se, nedopustil-li se činu přísněji trestného, za zločin 
těžkým žalářem od pěti do dvaceti let.

§ 4
Československý občan, který v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) v zahrani-
čí rozvracel hnutí, směřující k osvobození republiky Československé v její předmni-
chovské ústavě a jednotnosti, anebo jinak vědomě poškozoval zájmy republiky Čes-
koslovenské, zejména kdo ohrožoval bezpečnost občanů, pracujících pro osvobození 
republiky doma, trestá se, nedopustil-li se zločinu přísněji trestného, těžkým žalářem 
od pěti do dvaceti let.

Zločiny proti  osobám

§ 5
(1) Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) dopustil se ve službách nebo v zá-

jmu Německa, nebo jeho spojenců, nebo republice nepřátelského hnutí, jeho orga-
nizací, či členů, těchto zločinů: a) podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, 
č. 117 ř. z., zločinu veřejného násilí loupeží lidí (§ 90), veřejného násilí nakládáním 
s člověkem jako s otrokem (§ 95), vraždy (§§ 134 až 137), zabití (§§ 140 a 141) 
a těžkého poškození na těle (§ 156), b) podle trestního zákona zák. čl. V/1878 zlo-
činu vraždy (§ 278), úmyslného zabití (§ 279), těžkého ublížení na těle s následky 
smrtelnými (§§ 306 a 307) a loupeže dětí (§ 317), trestá se smrtí.

(2) Kdo v téže době, za týchž okolností a za týmž účelem se dopustil těchto zločinů:
 a)  podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., zločinu veřejného 

násilí neoprávněným omezováním osobní svobody člověka (§ 93), veřejného 



Mimořádný lidový soud v Opavě  
a „velká“ retribuce v západním Slezsku 1945–1948 Příloha

120

násilí vydíráním (§ 98), veřejného násilí nebezpečným vyhrožováním (§ 99) 
a těžkého poškození na těle (§§ 152 a 155),

 b)  podle trestního zákona zák. čl. V/1878 zločinu bezprávného omezování osob-
ní svobody člověka (§§ 323, 324 a 325), těžkého ublížení na těle (§ 301) a vydí-
rání (§§ 350 a 353), trestá se těžkým žalářem od deseti do dvaceti let.

§ 6
(1)  Kdo v téže době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) nařídil ve prospěch válečné-

ho 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 těžkým žalářem od pěti do deseti let.

(2) Byl-li však takovým nařízením obyvatel republiky donucen pracovati v  cizině, 
nebo za okolností, nebo na místech jeho životu nebo zdraví nebezpečných, trestá 
se viník bez ohledu na účel práce těžkým žalářem od deseti do dvaceti let.

§ 7
(1)  Kdo sám nebo v součinnosti s jinými v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) 

ve službách nebo v zájmu Německa, nebo jeho spojenců, nebo republice nepřátel-
ského hnutí, jeho organizací či členů zavinil ztrátu svobody obyvatele republiky 
bez jiných následků, trestá se za zločin těžkým žalářem od pěti do dvaceti let: Způ-
sobil-li viník takto ztrátu svobody většího počtu obyvatel republiky, může soud 
uložiti trest těžkého žaláře od dvaceti let až na doživotí, za okolností pak zvláště 
přitěžujících trest smrti.

(2) Kdo v téže době, za týchž okolností, za týmž účelem a týmž způsobem způsobil 
obyvateli republiky těžké ublížení na těle bez těžkých následků (odst. 3), trestá se 
za zločin těžkým žalářem od deseti do dvaceti let, a za okolností zvláště přitěžu-
jících žalářem od dvaceti let až na doživotí. Byl-li však takto postižen větší počet 
osob, může soud uložiti trest smrti.

(3) Kdo v téže době a za týchž okolností, za týmž účelem a týmž způsobem způsobil 
soudním usnesením, rozsudkem, nařízením, nebo správním rozhodnutím jaké-
hokoliv druhu, výkonem rozsudku, nařízení, nebo správního rozhodnutí, nebo ji-
nak smrt obyvateli republiky, těžké ublížení na těle obyvateli republiky s následky 
označenými v § 156 trest. zák. č. 117/1852 ř. z. a v §§ 306, 307 trest. zák. zák. čl. 
V/1878, nebo jeho deportaci, trestá se za zločin smrtí. Zločiny proti majetku

§ 8
(1) Kdo v  době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) se dopustil ve  službách, nebo 

v zájmu Německa, nebo jeho spojenců, nebo republice nepřátelského hnutí, jeho 
organizací či členů těchto zločinů: 
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 a)  podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., zločinu veřejného 
násilí zlomyslným poškozením cizího majetku (§ 85) s následky podle § 86, 
odst. 2, žhářství (§ 166) za okolností a s následky podle § 167 písm. a), loupeže 
(§ 190) za okolností a s následky podle § 195,

 b) podle trestního zákona zák. čl. V/1878 zločinu žhářství (§ 424), loupeže 
(§§ 344 a 345), za okolností a s následky podle § 349, odst. 1, bod 2 a odst. 2, 
trestá se smrtí.

(2) Kdo v téže době a za týchž okolností a za týmž účelem se dopustil těchto zločinů:
 a)  podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., zločinu veřejné-

ho násilí násilným vpadnutím do  cizího nemovitého statku (§ 83), veřejné-
ho násilí zlomyslným poškozením cizího majetku (§§ 85, 86 odst. 1), žhářství 
(§ 166) za okolností a s následky podle § 167, písm. b) až g), krádeže (§§ 171 
až 180), zpronevěry (§§ 181 až 183), podílnictví na krádeži nebo zpronevěře 
(§§ú 185 a 186), loupeže (§ 190) za okolností a s následky podle §§ 191 až 194, 
podílnictví na loupeži (§ 196), podvodu (§§ 197 až 201, 203),

 b)  podle trestního zákona zák. čl. V/1878 zločinu porušení domácnosti sou-
kromými osobami (§§ 330 a 331), přečinu poškození cizího majetku (§§ 418 
a 420), který se za okolností odst. 1 tohoto paragrafu kvalifikuje jako zločin, 
žhářství (§§ 422 a 423), krádeže (§§ 333 až 341), nakolik čin není trestný podle 
odst. 1, písm. b) tohoto paragrafu, podílnictví (§ 370), podvodu (§ 379 ve zně-
ní § 50 trestní novely), za okolností podle § 383 odst. 2 s výjimkou § 382, trestá 
se těžkým žalářem od deseti do dvaceti let a za okolností zvláště přitěžujících 
těžkým žalářem od dvaceti let až na doživotí.

§ 9
Kdo sám, nebo v  součinnosti s  jiným v  době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) 
ve službách nebo v zájmu Německa, nebo jeho spojenců nebo republice nepřátelského 
hnutí, jeho organizací či členů způsobil soudním usnesením, rozsudkem, nařízením, 
nebo správním rozhodnutím jakéhokoliv druhu, nebo výkonem rozsudku, nařízení 
nebo správního rozhodnutí, že Československému státu nebo právnické či fyzické oso-
bě bylo proti zákonu republiky odňato jich jmění zcela nebo zčásti, trestá se, nedopus-
til-li se zločinu přísněji trestného, za zločin těžkým žalářem od deseti do dvaceti let, 
a za okolností zvláště přitěžujících žalářem od dvaceti let až na doživotí.

§ 10
Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) zneužil tísně, způsobené národní, 
politickou či rasovou persekucí, aby se obohatil na úkor státu, právnické či fyzické oso-
by, trestá se, nedopustil-li se činu přísněji trestného, za zločin těžkým žalářem od pěti 
do deseti let.
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Udavačství

§ 11
Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky ve službách nebo v zájmu nepřítele, nebo 
využívaje situace přivoděné nepřátelskou okupací jiného pro nějakou skutečnou nebo 
vymyšlenou činnost udal, trestá se za zločin těžkým žalářem od pěti do deseti let. Za-
vinil-li však udavač svým udáním ztrátu svobody československého občana, trestá se 
těžkým žalářem od deseti do dvaceti let. Mělo-li udání za přímý nebo nepřímý násle-
dek ztrátu svobody většího počtu lidí nebo těžkou újmu na zdraví, trestá se doživot-
ním žalářem, mělo-li za následek něčí smrt, trestá se smrtí.

Všeobecná ustanovení

§ 12
Podle tohoto dekretu bude potrestán i  cizinec, jenž se dopustil zločinu, uvedeného 
v § 1, nebo některého ze zločinů, uvedených v §§ 4 až 9 v cizině, dopustil-li se jich 
na československém státním občanu nebo na československém veřejném nebo sou-
kromém majetku.

§ 13
(1) Jednání trestné podle tohoto dekretu není ospravedlněno tím, že je nařizovaly 

nebo dovolovaly předpisy jiného práva než československého, nebo orgány, zří-
zené jinou státní mocí než československou, aniž jest omluveno tím, že pachatel 
takové neplatné předpisy za ospravedlněné považoval.

(2) Také neospravedlňuje pachatele, že konal svoji služební povinnost, jednal-li 
s obzvláštní horlivostí, překročuje tak ve značné míře normální rámec svých po-
vinností, nebo byl-li činný v úmyslu napomáhat válečnému úsilí Němců (jejich 
spojenců), poškodit či mařit válečné úsilí Československa (jeho spojenců), nebo 
jedna-li z jiné zřejmě zavržitelné pohnutky.

(3) Neodolatelné donucení rozkazem představeného nezprošťuje viny nikoho, kdo se 
dobrovolně stal členem organizací, jejichž členství ukládalo vykonat každý, i zlo-
činný rozkaz.

§ 14
Odsoudí-li soud pro zločin v  tomto dekretu uvedený a  neupustí-li od  trestu (§ 16 
odst. 2), vysloví zároveň.:
 a)  že odsouzený pozbývá na určitou dobu, nebo navždy občanské cti (§ 15);
 b)  že odsouzený část trestu na svobodě nebo celý trest odpyká ve zvláštních nu-

cených pracovních oddílech, které se zřídí zvláštním zákonem;
 c)  že celé jeho jmění nebo část jeho jmění propadá ve prospěch státu.
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§ 15
Pozbytí občanské cti [§ 14 písm. a)] znamená:
1.  trvalou ztrátu vyznamenání, řádů a čestných odznaků, veřejných služeb, hodnos-

tí a funkcí, akademických hodností, jakož i ztrátu odpočivných a zaopatřovacích 
požitků, platů z milosti 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 vě-

cech veřejných;
5. ztrátu způsobilosti zastávati funkce ve sdruženích (spolcích nebo jiných útvarech 

podrobných);
6. ztrátu způsobilosti býti vlastníkem, vydavatelem, nebo redaktorem, nebo jakkoliv 

spolupůsobiti při vydávání, redakci periodického tiskopisu, jakož i nakládati, vy-
dávati a uveřejňovati tiskopisy neperiodické;

7. ztrátu způsobilosti konati veřejné přednášky nebo projevy;
8.  ztrátu způsobilosti k práci ve výchovných nebo uměleckých institucích nebo pod-

nicích;
9. ztrátu způsobilosti býti zaměstnavatelem nebo spoluzaměstnavatelem;
10. ztrátu způsobilosti provozovati svobodné zaměstnání;
11. ztrátu způsobilosti býti členem představenstva (správní rady) společností a spole-

čenstev;
12. ztrátu způsobilosti býti vedoucím úředníkem v  podniku soukromém. Kdo pře-

stoupí zákazy v  tomto paragrafu obsažené, bude potrestán řádným soudem pro 
přestupek vězením od jednoho týdne do tří měsíců.

§ 16
(1)  Trest na  svobodě nelze snížiti pod dolní hranici sazby a  zaměniti jeho způsob 

za mírnější.
(2)  Soud může snížiti trest i pod dolní hranici sazby a zaměniti jeho způsob za mír-

nější, v případech pak zvláštního zřetele hodných v odsuzujícím výroku upustiti 
od potrestání, je-li obecně známo, nebo lze-li bez průtahů prokázati, že obžalo-
vaný jednal s úmyslem prospěti českému nebo slovenskému národu nebo Česko-
slovenské republice či jejím spojencům nebo jinému obecnému zájmu, nebo že se 
pozdější svou činností zasloužil o osvobození republiky z nepřátelské moci, nebo 
o nápravu, nebo o zmenšení zla nepřítelem způsobeného a že po svém obrácení 
na cestě povinnosti už vytrval. Tohoto ustanovení však nelze použít, neúměrně 
obecný prospěch jím sledovaný.
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§ 17
Zločiny trestné podle tohoto dekretu a výkon trestu se nepromlčují.

§ 18
Dobou zvýšeného ohrožení republiky rozumí se doba od 21. května 1938 do dne, který 
bude určen vládním nařízením.

§ 19
Zločiny trestné podle tohoto dekretu buďtež pokládány vždy za  zvlášť zavržitelné 
ve smyslu § 1 odst. 1 zákona o státním vězení ze dne 16. července 1931, č. 123 Sb.

§ 20
Nadržování zločinům, trestným podle tohoto dekretu trestá se podle platných trest-
ních zákonů s těmito změnami:
1.  U zločinů proti státu trestá se nadržování stejně jako tyto zločiny;
2. u týchž zločinů je i nadržování ukrýváním osob blízkých (§ 39, č. 4 zák. č. 50/1923 

Sb. na ochranu republiky) trestné jako zločin a trestá se těžkým žalářem od jedno-
ho roku do deseti let, ukládá-li však na zločin sám tento dekret trest smrti, těžkým 
žalářem od pěti do dvaceti let;

3. u ostatních zločinů trestá se nadržování těžkým žalářem
 a)  od deseti do dvaceti let, ukládá-li na zločin sám tento dekret trest smrti, nebo 

těžkého žaláře v trvání více než dvaceti let,
 b)  od jednoho roku do deseti let, ukládá-li na zločin sám tento dekret trest nižší.

Hlava II .

Mimořádné l idové soudy

§ 21
(1) Mimořádným lidovým soudům přísluší souditi všechny zločiny trestné podle 

tohoto dekretu.
(2)  Místní příslušnost mimořádných lidových soudů se určuje předpisy trestních 

řádů, platných na území republiky. O delegaci platí obdobně ustanovení § 62 tr. ř.; 
rozhodnutí zemského soudu o delegaci je konečné. Složení a sídlo mimořádných 
soudů

§ 22
(1)  Mimořádný lidový soud soudí v tříčlenných senátech, složených z předsedy, jímž 

je soudce z povolání, a ze dvou soudců z  lidu; skončilo-li však předchozí řízení 
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(čl. I, § 2) rozsudkem, soudí mimořádný lidový soud v senátech pětičlenných, slo-
žených z předsedy, jímž je soudce z povolání, a ze čtyř soudců z lidu.

(2) Přednosty mimořádných lidových soudů, jejich náměstky a  soudce z  povolání 
ustanovuje ministr spravedlnosti ze soudců v činné službě. Soudce z lidu jmenuje 
ministr spravedlnosti ze seznamů sestavených okresními národními výbory.

(3) Přednostovi mimořádného lidového soudu nebo jeho náměstku náleží, aby z osob, 
jmenovaných v odst. 2, sestavil potřebný počet senátů s náhradníky.

(4)  Mimořádné lidové soudy se zřídí v sídlech krajských soudů, každý senát mimo-
řádného lidového soudu může však zasedati, ukáže-li se toho potřeba, v kterém-
koli místě soudního obvodu. Vykonavatele hrdelních trestů s potřebným počtem 
pomocníků ustanoví místní národní výbor v sídle krajského soud.

(5) Vládním nařízením bude ustanoveno, jaký slib budou soudcové z  lidu skládati 
a jaká náhrada výloh a ušlého zisku jim přísluší.

§ 22a
(1) Přijmouti a zastávati úřad soudce z lidu je občanskou povinností.  Poruší-li soudce 

z  lidu bez závažných důvodů tuto povinnost zejména tím, že se bez dostatečné 
omluvy nedostaví k hlavnímu přelíčení, ač byl řádně obeslán, nebo že se bez sou-
hlasu předsedy senátu před skončením hlavního přelíčení vzdálí, uloží mu před-
seda jako pořádkový trest pokutu do 10 000 Kčs nebo vězení do osmi dnů a podle 
okolností též náhradu útrat zmařeného hlavního přelíčení. Proti tomuto nálezu 
může postižený podati do osmi dnů námitky, o nichž rozhodne s konečnou plat-
ností přednosta mimořádného lidového soudu.

(2)  Pokuta připadá státní pokladně.

§ 23
Při hlasování hlasují nejprve soudcové z lidu, a to starší před mladšími.

Veřejný žalobce

§ 24
(1) Veřejné žalobce mimořádných lidových soudů jmenuje ministr spravedlnosti 

ze státních zástupců, ze soudců v činné službě nebo z osob zapsaných v seznamu 
advokátů.

(2) Veřejní žalobci u mimořádných lidových soudů jsou podřízeni ministru spravedl-
nosti. Řízení před mimořádnými lidovými soudy

§ 25
(1)  Pro řízení před mimořádnými soudy lidovými platí zásady řízení před soudy stan-

nými, a  to v  úpravě, provedené v  §§ 26 až 31 tohoto dekretu. Tam, kde dekret 
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odkazuje na  předpisy řízení řádného, jsou míněny předpisy platného trestního 
řádu.

(2)  Byl-li obžalovaný rozsudkem mimořádného lidového soudu osvobozen, nevylu-
čuje se tím jeho stíhání před příslušným soudem řádným, případně před soudem 
státním podle zákona č. 68/1935 Sb. nebo před krajským soudem příslušným pro 
souzení vojenské zrady podle zákona č.  130/1936 Sb. a  vl. nař. č.  238/1937 Sb. 
Tento soud posoudí věc znova řízením řádným, přičemž platí hmotně právní usta-
novení tohoto dekretu (§§ 1 až 20), stejně jako když osoba provinilá hned předem 
byla pohnána před soud řádný (§ 21). Návrh, aby se takto proti obžalovanému po-
stupovalo, musí však býti podán nejpozději do tří měsíců ode dne osvobozujícího 
rozsudku.

§ 26
(1) Řízení před mimořádným lidovým soudem zahajuje se k návrhu veřejného žalob-

ce (§ 24). Těhotné ženy nebuďtež poháněny před mimořádný lidový soud, dokud 
tento jejich stav trvá.

(2) Celé trestní řízení se koná zpravidla od počátku do konce před mimořádným lido-
vým soudem ve způsobu hlavního přelíčení, pokud možno bez přerušení a musí 
býti skončeno do tří dnů od okamžiku, kdy byl obžalovaný před něj postaven. Ne-
dospěl-li mimořádný lidový soud v této lhůtě k rozsudku, pokračuje v řízení i po 
uplynutí této lhůty.

(3) V přípravném vyhledávání nebo v přípravném vyšetřování, které by předcházelo 
řízení před mimořádným lidovým soudem, má veřejný žalobce práva a povinnosti 
státního zástupce.

(4)  Jestliže se obžalovaný nedostavil, anebo nemůže dostaviti k soudu z jakýchkoli dů-
vodů, může veřejný žalobce navrhnouti, aby se hlavní přelíčení konalo v nepřítom-
nosti obžalovaného. V takovém případě musí soud zřídit obhájce z úřední moci.

§ 27
Řízení před mimořádným lidovým soudem je ústní a veřejné. Obžalovaný má právo 
zvoliti si sám obhájce nebo požádati soud, aby mu zřídil obhájce, je-li nemajetný. Ne-
použije-li obžalovaný svého práva, zřídí mu soud obhájce z moci úřední. Jak obžalova-
ný, tak soud mohou obhajobou pověřiti i osobu, nezapsanou v seznamu obhájců, která 
dosáhla doktorátu práv nebo složila tři státní zkoušky právnické, nejméně však státní 
zkoušku judicielní.

§ 28
(1)  Hlavní přelíčení před mimořádným lidovým soudem zahajuje se po vyvolání věci 

a zjištění generalií výkladem veřejného žalobce, které skutky jsou obžalovanému 
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kladeny za vinu. Výslech obžalovaného a provádění důkazů řídí se obecně předpisy 
trestního řízení. Protokoly o výsleších spoluviníků a svědků a dobrá zdání znalců 
mohou se čísti vždy, když předseda senátu považuje jejich čtení za účelné.

(2) Řízení se zpravidla omezí na čin nebo činy, pro které byl obviněný před mimořád-
ný soud lidový pohnán. Na činy, které nejsou trestné podle tohoto dekretu, nemá 
tudíž býti brán zřetel. Budou-li stíhány později v řízení před mimořádným sou-
dem lidovým, nebo před soudem řádným, případně státním, nebo před krajským 
soudem, příslušným pro souzení vojenské zrady, budiž při výměře trestu vzat zře-
tel na trest na svobodě mimořádným lidovým soudem již uložený.

(3) Řízení před mimořádným lidovým soudem nesmí býti zdržováno zjišťováním ná-
roků na náhradu škody trestným činem způsobené.

(4) Zjištění spoluviníků nebudiž sice opomenuto, avšak vynesení a výkon rozsudku se 
tím nemá oddalovat.

(5) Po ukončení průvodního řízení zhodnotí veřejný žalobce jeho výsledky a podá svůj 
konečný návrh. Na to udělí předseda slovo obžalovanému a jeho obhájci k předne-
sení obhajoby. Odpovídá-li veřejný žalobce na její vývody, mají obžalovaný 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. K usnesení, jímž 
se snižuje trest pod dolní hranici sazby nebo zaměňuje jeho způsob za mírnější 
nebo jímž se upouští od potrestání (§ 16, odst. 2) je však potřebí čtyř hlasů, a sou-
dí-li mimořádný lidový soud ve  tříčlenném senátě (§ 22, odst. 1) je v  takovém 
případě třeba jednomyslnosti.

(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, že byly zjištěny takové okolnosti, že by 
trest smrti byl nepřiměřeně přísný, může soud uložiti trest těžkého žaláře od dva-
ceti let až na doživotí a za předpokladů, označených v § 16 odst. 2, užíti i tohoto 
ustanovení. Ustanovení odstavce 1, věty druhé platí i zde.

(3)  Rozsudek budiž ihned vyhlášen ve veřejném zasedání soudu.

§ 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 řádných opravných prostřed-

ků. Žádost o milost kýmkoliv podaná nemá odkladného účinku.
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(2) Trest smrti se vykoná do dvou hodin po vyhlášení rozsudku. Na výslovnou žá-
dost odsouzeného může býti lhůta prodloužena o další hodinu. Konalo-li se řízení 
v  nepřítomnosti obžalovaného, vykoná se trest smrti do  24 hodin po  dopadení 
odsouzeného. Výkon trestu smrti buř však na přiměřenou dobu odložen, žádá-li 
to veřejný žalobce z důležitého veřejného zájmu.

(3) Zmateční stížnost k zachování zákona je přípustná.
(4) O  návrhu na  obnovu trestního řízení rozhoduje mimořádný lidový soud, který 

ve věci rozhodl. Přitom se řídí ustanoveními trestního řádu o obnově trestního 
řízení. Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 32
(1) Ustanovení zákona ze dne 3. května 1934, č. 91 Sb., o ukládání trestu smrti a o do-

životních trestech, pro zločiny trestné podle tohoto zákona neplatí.
(2) Ustanovení zákona ze dne 11. března 1931, č. 48 Sb., o trestním soudnictví nad 

mládeží, zůstávají v platnosti.
(3) Má-li se o činech trestných podle tohoto dekretu konati řízení před řádným sou-

dem a  jde-li o čin, o němž by jinak náleželo souditi porotnímu soudu, koná se 
celé řízení před sborovým soudem první stolice podle předpisů o řízení o činech 
přikázaných tomuto soudu.

§ 33
Účinnost tohoto dekretu se stanoví ode dne vyhlášení na dobu do 31. prosince 

1948.

§ 34
Provedením tohoto dekretu se pověřují všichni členové vlády.

Dr. Beneš v. r. Fierlinger v. r. David v. r. Laušman v. r. Gottwald v. r. Ďuriš v. r.  
Široký v. r. Dr. Pietor v. r. Dr. Šrámek v. r. gen. Hasal v. r. Ursíny v. r. Hála v. r.  
gen. Svoboda v. r. Dr. Šoltész v. r. Dr. Ripka v. r. Dr. Procházka v. r. Nosek v. r.  

Majer v. r. Dr. Šrobár v. r. Dr. Clementis v. r., Dr. Nejedlý v. r. tiež za min. Masaryka 
Dr. Stránský v. r. gen. Dr. Ferjenčík v. r. Kopecký v. r. Lichner v. r.
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1   |  Národnostní mapa západního Slezska, 1935
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 2 |	Tzv.	Ahnenpass	(doklad	o	árijském	původu)	rodiny	Goldových	z	Neplachovic

 3 |	Továrník	Rudolf	Friedl	ze	Zlatých	Hor	při	bourání	československého	
pohraničního	sloupu	v	září	1938
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 4 |	Účastník	henleinovského	povstání	 
ve	Vidnavě	Emil	Mübus

 5 |		Hraniční	přechod	ve	Vidnavě	obsazený	povstalci
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 6	|	Felix	Pretsch	z	Vítkova,	stíhaný	 
za	členství	v	NSDAP	a	SA

 7	|	Evald	Reiter,	civilní	profesí	
entomolog,	byl	souzen	za	členství	
v	SS.	Soud	nakonec	upustil	 
od potrestání.
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 8	|	Nekvalitní	snímek	z	Liptaně	před	rokem	1938.	Vlevo	stojící	Alois	Steffan,	 
po	válce	popravený	za	účast	na	přepadení	místní	četnické	stanice.	 
Muž	vedle	Steffana	je	údajně	československý	četník	neznámého	jména.

 9	|	Vojáci	Rudé	armády	během	bojů	o	Opavu	na	jaře	1945
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 10	|	Příslušníci	Sboru	národní	bezpečnosti	po	válce
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 11	|		Skupina	příslušníků	československých	ozbrojených	
složek	a	civilistů	v	pohraničí	krátce	po	válce

 12	|		Většinu	československých	Němců	po	válce	čekalo	nucené	vysídlení.	
V	chaotických	poměrech	byli	někdy	do	transportů	nedopatřením	
zařazováni	i	retribuční	delikventi,	kteří	tak	unikli	soudu.
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 13	|		Zasedání	soudního	tribunálu	v	budově	opavského	městského	divadla,	
kde	probíhala	přelíčení	před	opravou	soudní	budovy	poškozené	bojovými	
operacemi	v	závěru	války.

 14 |		Snímek	z	jednání	soudního	tribunálu
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Shrnutí

Mimořádný lidový soud v Opavě byl jedním z justičních orgánů, pověřených stí-
háním nacistů a kolaborantů v českých zemích. Specifikum opavského soudu tkvělo 
v komplikované národnostní a územně-správní struktuře jeho obvodu.

V případě osob považovaných za Němce soud obvykle upřednostňoval vysídlení 
před trestním řízením. Zároveň však živelné vyhánění Němců v prvních poválečných 
měsících znemožnilo zadržení a  vyslechnutí řady provinilců a  potenciálních svěd-
ků. Přísně byli postihováni zejména účastníci henleinovského povstání ze září 1938. 
K  dalším závažným kategoriím obviněných se řadili příslušníci gestapa a  dozorci 
internačních zařízení. Většina členů gestapa však uprchla a soudně stíhán byl zejména 
pomocný personál, část procesů navíc proběhla u MLS v Olomouci. V případě dozorců 
se často ukazoval problém se shromažďováním svědectví o  jejich činnosti, jelikož 
mnozí během války působili v zahraničí. Přísné tresty čekaly také udavače a informá-
tory, především z řad příslušníků české enklávy na Opavsku. Dokumentované případy 
udávání mezi německou populací jsou relativně vzácné, vzhledem k  probíhajícímu 
odsunu Němců patrně nebyla vůle k jejich řešení. 

Početné kategorie souzených tvořili úředníci a straničtí funkcionáři. V drtivé vět-
šině se však jednalo o banální případy trestané nižší sazbou, pokud nedošlo k souběhu 
více trestných činů (nejčastěji udavačství či účast v povstání). Vzhledem k povaze ve-
řejného života v regionu za okupace se mezi souzenými prakticky nesetkáváme s novi-
náři. Oproti tomu soud poměrně bedlivě prošetřoval činnost učitelů.

Obnovení retribučních procesů po nástupu komunistického režimu v roce 1948 
vedlo ke znovuotevření malého počtu případů, vynesené „opravné“ rozsudky však ob-
vykle byly mírnější. V případě Opavska tedy nelze hovořit o zneužití retribuce jako 
mocenského nástroje komunistů. Přesto však retribuční praxe, umožňující vynášet 
přísné tresty na základě neprůkazných svědectví, v mnohém předznamenala metody 
komunistického soudnictví a  vytvořila v  československé společnosti jistou úroveň 
tolerance k daným praktikám.
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Summary

The Extraordinary People‘s Court in Opava was one of the judicial authorities in 
charge of prosecution of Nazis and collaborators in the Czech lands. The specificity 
of the Opava court lay in the complicated national and territorial and administrative 
structure of its district.

In the case of persons considered to be Germans, the court usually preferred 
displacement to criminal proceedings. At the same time, however, the spontaneous 
expulsion of the Germans in the first post-war months precluded detaining and ques-
tioning of a number of perpetrators and potential witnesses.

In particular, participants in the September 1938 Henlein (Sudeten German) up-
rising were severely punished.

Other serious categories of defendants included members of the Gestapo and 
guards of internment facilities. However, most members of the Gestapo fled and main-
ly the auxiliary staff were prosecuted, and some of the trials took place at the Extraor-
dinary People‘s Court in Olomouc. In the case of the guards, there was often a problem 
with gathering evidence of their activities, as many worked abroad during the war. 
Informants and informers, especially from members of the Czech enclave in the Opa-
va region, were also faced with severe punishments. As for the German population, 
documented cases of informing are relatively rare; due to the ongoing expulsion of the 
Germans, there was probably no will to deal with them.

Numerous categories of convicts included administrative staff and party officials. 
In the vast majority of cases, however, these were trivial cases punishable by a light 
penalty, unless more criminal offences coincided (most often informing or participat-
ing in an uprising). Due to the nature of public life in the region during the occupa-
tion, we practically do not encounter any convicted journalists.

In contrast, the court investigated the activities of teachers quite carefully.
The resumption of retribution processes after the advent of the communist regime 

in 1948 led to the reopening of a small number of cases, but the „corrective“ sentenc-
es imposed were usually more lenient. In the case of the Opava region, therefore, we 
cannot speak of the abuse of retribution as a power tool of the communists. Neverthe-
less, retribution practices, which enabled imposing severe punishments on the basis of 
inconclusive testimonies, in many ways foreshadowed the methods of the communist 
judiciary and created a certain level of tolerance to the given practices in the Czecho-
slovak society.
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Seznam zkratek

ABS Archiv bezpečnostních složek
Čs., čsl. československý
f.  folio
inv. č. inventární číslo
FS  Freiwilliger Schutzdienst
Gestapo Geheime Staatspolizei
kart. karton
KSČ Komunistická strana Československa
MLS Mimořádný lidový soud
Nar. Narozen(a)
NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
OKO Obrna kraje opavského
s.  strana
SA  Sturmabteilung
SD  Sicherheitsdienst
SdP Sudetendeutsche Partei
sign. signatura
SFK Sudetendeutsches Freikorps 
SNB Sbor národní bezpečnosti
s. o. Soudní okres
SOkA Státní okresní archiv
SS  Schutzstaffel 
StB  Stání bezpečnost
SZM Slezské zemské muzeum
v. r.  vlastní rukou
ZAO Zemský archiv v Opavě
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Plháková Ellen 41
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Reclík Horymír 61
Reffius Vojtěch 101
Regg (Reck) Hans 78, 79
Reinhartová Irmgard 104
Reinhold, pracovník gestapa 53
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Riedel Adolf 101
Riedel Evald 101
Richter Ludwig 22
Richter Otto 36
Rink Jan 76
Ripl Miroslav 66
Ritter (Rybka) Rudolf 97
Robenek Bedřich 81, 82
Rohrsetzer Josef 29
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Rolle Karl 27, 28
Rotter Oswald 46
Rossmanith 24
Rupp, pracovník gestapa 49, 61, 67
Rusňaková Štěpánka 95
Rychta Jan 98
Řezníček Josef 94
Řezníčková (Neiberová) Karla 94
Říčný Josef 49
Sander (Sandtner), četník 66
Sedlmeyer Hugo 24  
Seidelová Elfriede 78, 79
Seifert, mlynář 26, 27
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Seykora, 29
Schaarman Friedrich 31, 32
Schamarová Marie 75
Schenk Adolf 73, 74
Schiebel Franz 46
Schild Alfred 41, 42
Schlesingerová Pavla 78, 79
Schlushe Max 80
Schmuch Bruno 102
Schmuchová Blažena 101, 102
Schneider Michal 17
Schmidt Franz  29
Schmidt Friedrich 26
Schmidt Helmut 49, 57, 61, 64
Schnürchová Brunhilde 72, 73
Schreiberová Marie 78, 79
Schreier Erwin 103
Schreier Jindřich 103
Schreier (Schraier) Rudolf 49
Schreierová Julie 103
Schubert Arnošt 50
Slanina Jacob 49
Slivka František 86
Solnický Ladislav 25, 26
Sosna Jaromír 66
Staněk Tomáš 13, 17
Stanovský Ladislav 86
Stařičná Ivana 16
Stavař František 30
Steffan Johann 48
Steiner, doktor 22, 23, 25
Stölzel Friedrich 73
Stolba Ivo 84
Stoniš Josef 62
Straub Wilfried 24
Streit Franz 41
Strnadelová Hedvika 95
Stromský Jan 32

Stuchlík Jindřich 72
Šitavanc, JUDr. 65
Škrobánek Emanuel 46
Šmerda František 35, 105
Štefan Václav 61
Šustr František 43
Talašek Walter 94
Talašková (Řezníčková) Anna 94
Tanzer Otto 89, 90
Telička Josef 37
Teuer Adolf 74–76, 82
Thománek Jindřich 101
Tichý Jan 56
Titze Alois 25–29
Tkadlec, JUDr. 22–25
Tomášek Dušan 13
Továrek František 85, 86
Tratschke Johann 66, 67
Tresper Amand 76
Trojek 52
Trupar Maxmilián 62, 63
Türk, Ing. 87
Ulička (Ulitzka) Karel 97
Ulman Jiří 57, 58, 60–62
Urbanke Oskar 93
Urbisch Heinrich 104, 105
Urbischová Elisabeth 35, 104, 105
Utner Josef 31, 32, 116
Valeček Ferdinand 40
Valík Matěj 94
Vaněk Jan 85
Včelka Richard 56–6
Vedlich Jan 49
Vícha Josef 56
Vilkus, učitel 62
Vogt Josef 27
Vrabel Karel 58, 59
Wagner Heinrich 61
Wagner Robert 79
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Waldstätten Alfred von 85–87
Wallner (Vařecha) Max 84, 85
Weber Vilém 64
Weiss Josef 48–51
Werner Karl 24, 25, 29, 87
Werner Rudolf 101
Winke, pracovník gestapa 40
Winter Rudolf 76
Woitas, bojůvkář 28, 30
Wojaczek Otto 32
Wolf Jan 65
Wylecich (Vyležík) Leo 30
Zeisberger Emil 43, 44
Zetek Alois 60
Zibra Gustav 57
Zimmermann, bojůvkář 87
Zips Viktor 87, 88
Zopp Ferdinand 24
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