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Příloha č. 1 

16/1945 Sb. 

Dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945 o potrestání 

nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových 

soudech 

 
Změna: 22/1946 Sb.,  Změna: 149/1946 Sb., Změna: 117/1946 Sb., Změna: 245/1946 Sb.  , Změna: 
33/1948 Sb. 
Zrušen předpisem 33/1948 Sb. 

 
O přísnou spravedlnost volají neslýchané zločiny, kterých se dopustili nacisté a jejich zrádní spoluviníci na 
Československu. Porobeni vlasti, vraţdění, zotročování, loupení a poniţování, jehoţ obětí byl 
československý lid, a všechna ta stupňovaná německá zvěrstva, kterým bohuţel pomáhali anebo asistovali 
i zpronevěřivší se občané českoslovenští, z nichţ někteří zneuţili při tom i vysokých úřadů, mandátů nebo 
hodnotí, musí dojíti zaslouţeného trestu bez průtahu, aby nacistické a fašistické zlo bylo vyvráceno z 
kořene. Proto ustanovuji k návrhu vlády takto: 

Hlava I.  
Zločiny proti státu 

§ 1 

Kdo se v době zvýšeného ohroţení republiky (§ 18) dopustil na území republiky nebo mimo ně některého z 
těchto zločinů podle zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb.: úkladů o republiku (§ 
1), trestá se smrtí; kdo se dopustil přípravy úkladů (§ 2), ohroţení bezpečnosti republiky (§ 3), prorady (§ 4, 
č. 1), zrady státního tajemství (§ 5, č. 1), vojenské zrady (§ 6, č. 1, 2 a 3) a násilí proti ústavním činitelům (§ 
10, č. 1), trestá se těţkým ţalářem od dvaceti let aţ na doţivotí a za okolností zvláště přitěţujících smrtí. 

§ 2 

Kdo v době zvýšeného ohroţení republiky (§ 18) byl členem organizací: Die Schutzstaffeln der 
Nationalszialistischen Deutschen Arbewiterpartei (S.S.), nebo Freiwillige Schutzstaffeln (F. S.), nebo 
Rodobrany, nebo Szabadcsapatoku, nebo jiných zde nejmenovaných organizací podobné povahy, trestá 
se, nedopustil-li se činu přísněji trestného, za zločin těţkým ţalářem od pěti do dvaceti let a za okolností 
zvláště přitěţujících těţkým ţalářem od dvaceti let aţ na doţivotí. 

§ 3 

(1) Kdo v době zvýšeného ohroţení republiky (§ 18) propagoval nebo podporoval fašistické nebo nacistické 
hnutí, nebo kdo v oné době tiskem, rozhlasem, filmem nebo divadlem, nebo na veřejném shromáţdění 
schvaloval nebo obhajoval nepřátelskou vládu na území republiky nebo jednotlivé nezákonné činy 
okupačních velitelství a úřadů a orgánů jim podřízených, trestá se, nedopustil-li se činu přísněji trestného, 
za zločin těţkým ţalářem od pěti do dvaceti let, spáchal-li však takový zločin v úmyslu, aby rozvrátil mravní, 
národní nebo státní vědomí československého lidu, zejména československé mládeţe, trestá se těţkým 
ţalářem od deseti do dvaceti let, a za okolností zvláště přitěţujících těţkým ţalářem od dvaceti let aţ na 
doţivotí, nebo smrtí.  
(2) Kdo v téţe době byl činovníkem nebo velitelem v organizacích Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei (NSDAP) nebo Sudetendeutsche Partei (SdP) nebo Vlajka, Hlinkova nebo Svatoplukova 
Garda, nebo v jiných fašistických organizacích podobné povahy, trestá se, nedopustil-li se činu přísněji 
trestného, za zločin těţkým ţalářem od pěti do dvaceti let. 



§ 4 

Československý občan, který v době zvýšeného ohroţení republiky (§ 18) v zahraničí rozvracel hnutí, 
směřující k osvobození republiky Československé v její předmnichovské ústavě a jednotnosti, anebo jinak 
vědomě poškozoval zájmy republiky Československé, zejména kdo ohroţoval bezpečnost občanů, 
pracujících pro osvobození republiky doma, trestá se, nedopustil-li se zločinu přísněji trestného, těţkým 
ţalářem od pěti do dvaceti let. 

Zločiny proti osobám  
§ 5 

(1) Kdo v době zvýšeného ohroţení republiky (§ 18) dopustil se ve sluţbách nebo v zájmu Německa, nebo 
jeho spojenců, nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací, či členů, těchto zločinů:  
a) podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., zločinu veřejného násilí loupeţí lidí (§ 90), 
veřejného násilí nakládáním s člověkem jako s otrokem (§ 95), vraţdy (§§ 134 aţ 137), zabití (§§ 140 a 
141) a těţkého poškození na těle (§ 156),  
b) podle trestního zákona zák. čl. V/1878 zločinu vraţdy (§ 278), úmyslného zabití (§ 279), těţkého ublíţení 
na těle s následky smrtelnými (§§ 306 a 307) a loupeţe dětí (§ 317), trestá se smrtí.  
(2) Kdo v téţe době, za týchţ okolností a za týmţ účelem se dopustil těchto zločinů:  
a) podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., zločinu veřejného násilí neoprávněným 
omezováním osobní svobody člověka (§ 93), veřejného násilí vydíráním (§ 98), veřejného násilí 
nebezpečným vyhroţováním (§ 99) a těţkého poškození na těle (§§ 152 a 155),  
b) podle trestního zákona zák. čl. V/1878 zločinu bezprávného omezování osobní svobody člověka (§§ 323, 
324 a 325), těţkého ublíţení na těle (§ 301) a vydírání (§§ 350 a 353), trestá se těţkým ţalářem od deseti 
do dvaceti let. 

§ 6 

(1) Kdo v téţe době zvýšeného ohroţení republiky (§ 18) nařídil ve prospěch válečného úsilí Německa 
nebo jeho spojenců nucenou nebo povinnou práci, a ten, kdo při vydání a výkonu takového nařízení 
spolupůsobil, trestá se, nedopustil-li se zločinu přísněji trestného, za zločin těţkým ţalářem od pěti do 
deseti let.  
(2) Byl-l.i však takovým nařízením obyvatel republiky donucen pracovati v cizině, nebo za okolností, nebo 
na místech jeho ţivotu nebo zdraví nebezpečných, trestá se viník bez ohledu na účel práce těţkým ţalářem 
od deseti do dvaceti let. 

§ 7 

(1) Kdo sám nebo v součinnosti s jinými v době zvýšeného ohroţení republiky (§ 18) ve sluţbách nebo v 
zájmu Německa, nebo jeho spojenců, nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací či členů zavinil 
ztrátu svobody obyvatele republiky bez jiných následků, trestá se za zločin těţkým ţalářem od pěti do 
dvaceti let: Způsobil-li viník takto ztrátu svobody většího počtu obyvatel republiky, můţe soud uloţiti trest 
těţkého ţaláře od dvaceti let aţ na doţivotí, za okolností pak zvláště přitěţujících trest smrti.  
(2) Kdo v téţe době, za týchţ okolností, za týmţ účelem a týmţ způsobem způsobil obyvateli republiky 
těţké ublíţení na těle bez těţkých následků (odst. 3), trestá se za zločin těţkým ţalářem od deseti do 
dvaceti let, a za okolností zvláště přitěţujících ţalářem od dvaceti let aţ na doţivotí. Byl-li však takto 
postiţen větší počet osob, můţe soud uloţiti trest smrti.  
(3) Kdo v téţe době a za týchţ okolností, za týmţ účelem a týmţ způsobem způsobil soudním usnesením, 
rozsudkem, nařízením, nebo správním rozhodnutím jakéhokoliv druhu, výkonem rozsudku, nařízení, nebo 
správního rozhodnutí, nebo jinak smrt obyvateli republiky, těţké ublíţení na těle obyvateli republiky s 
následky označenými v § 156 trest. zák. č. 117/1852 ř. z. a v §§ 306, 307 trest. zák. zák. čl. V/1878, nebo 
jeho deportaci, trestá se za zločin smrtí. Zločiny proti majetku 

§ 8 

(1) Kdo v době zvýšeného ohroţení republiky (§ 18) se dopustil ve sluţbách, nebo v zájmu Německa, nebo 
jeho spojenců,nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací či členů těchto zločinů:  
a) podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., zločinu veřejného násilí zlomyslným 
poškozením cizího majetku (§ 85) s následky podle § 86, odst. 2, ţhářství (§ 166) za okolností a s následky 
podle § 167 písm. a), loupeţe (§ 190) za okolností a s následky podle § 195,  
b) podle trestního zákona zák. čl. V/1878 zločinu ţhářství (§ 424), loupeţe (§§ 344 a 345), za okolností a s 



následky podle § 349, odst. 1, bod 2 a odst. 2, trestá se smrtí.  
(2) Kdo v téţe době a za týchţ okolností a za týmţ účelem se dopustil těchto zločinů:  
a) podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., zločinu veřejného násilí násilným vpadnutím 
do cizího nemovitého statku (§ 83), veřejného násilí zlomyslným poškozením cizího majetku (§§ 85, 86 
odst. 1), ţhářství (§ 166) za okolností a s následky podle § 167, písm. b) aţ g), krádeţe (§§ 171 aţ 180), 
zpronevěry (§§ 181 aţ 183), podílnictví na krádeţi nebo zpronevěře (§§ú 185 a 186), loupeţe (§ 190) za 
okolností a s následky podle §§ 191 aţ 194, podílnictví na loupeţi (§ 196), podvodu (§§ 197 aţ 201, 203),  
b) podle trestního zákona zák. čl. V/1878 zločinu porušení domácnosti soukromými oSOAmi (§§ 330 a 
331), přečinu poškození cizího majetku (§§ 418 a 420), který se za okolností odst. 1 tohoto paragrafu 
kvalifikuje jako zločin, ţhářství (§§ 422 a 423), krádeţe (§§ 333 aţ 341), nakolik čin není trestný podle odst. 
1, písm. b) tohoto paragrafu, podílnictví (§ 370), podvodu (§ 379 ve znění § 50 trestní novely), za okolností 
podle § 383 odst. 2 s výjimkou § 382, trestá se těţkým ţalářem od deseti do dvaceti let a za okolností 
zvláště přitěţujících těţkým ţalářem od dvaceti let aţ na doţivotí. 

§ 9 

Kdo sám, nebo v součinnosti s jiným v době zvýšeného ohroţení republiky (§ 18) ve sluţbách nebo v zájmu 
Německa, nebo jeho spojenců nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací či členů způsobil 
soudním usnesením, rozsudkem, nařízením, nebo správním rozhodnutím jakéhokoliv druhu, nebo výkonem 
rozsudku, nařízení nebo správního rozhodnutí, ţe Československému státu nebo právnické či fyzické 
osobě bylo proti zákonu republiky odňato jich jmění zcela nebo zčásti, trestá se, nedopustil-li se zločinu 
přísněji trestného, za zločin těţkým ţalářem od deseti do dvaceti let, a za okolností zvláště přitěţujících 
ţalářem od dvaceti let aţ na doţivotí. 

§ 10 

Kdo v době zvýšeného ohroţení republiky (§ 18) zneuţil tísně, způsobené národní, politickou či rasovou 
persekucí, aby se obohatil na úkor státu, právnické či fyzické osoby, trestá se, nedopustil-li se činu přísněji 
trestného, za zločin těţkým ţalářem od pěti do deseti let. 

Udavačství  
§ 11 

Kdo v době zvýšeného ohroţení republiky ve sluţbách nebo v zájmu nepřítele, nebo vyuţívaje situace 
přivoděné nepřátelskou okupací jiného pro nějakou skutečnou nebo vymyšlenou činnost udal, trestá se za 
zločin těţkým ţalářem od pěti do deseti let. Zavinil-li však udavač svým udáním ztrátu svobody 
československého občana, trestá se těţkým ţalářem od deseti do dvaceti let. Mělo-li udání za přímý nebo 
nepřímý následek ztrátu svobody většího počtu lidí nebo těţkou újmu na zdraví, trestá se doţivotním 
ţalářem, mělo-li za následek něčí smrt, trestá se smrtí. 

Všeobecná ustanovení  
§ 12 

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

§ 13 

(1) Jednání trestné podle tohoto dekretu není ospravedlněno tím, ţe je nařizovaly nebo dovolovaly předpisy 
jiného práva neţ československého, nebo orgány, zřízené jinou státní mocí neţ československou, aniţ jest 
omluveno tím, ţe pachatel takové neplatné předpisy za ospravedlněné povaţoval.  
(2) Také neospravedlňuje pachatele, ţe konal svoji sluţební povinnost, jednal-li s obzvláštní horlivostí, 
překročuje tak ve značné míře normální rámec svých povinností, nebo byl-li činný v úmyslu napomáhat 
válečnému úsilí Němců (jejich spojenců), poškodit či mařit válečné úsilí Československa (jeho spojenců), 
nebo jedna-li z jiné zřejmě zavrţitelné pohnutky.  
(3) Neodolatelné donucení rozkazem představeného nezprošťuje viny nikoho, kdo se dobrovolně stal 
členem organizací, jejichţ členství ukládalo vykonat kaţdý, i zločinný rozkaz. 

§ 14 



Odsoudí-li soud pro zločin v tomto dekretu uvedený a neupustí-li od trestu (§ 16 odst. 2), vysloví zároveň.:  
a) ţe odsouzený pozbývá na určitou dobu, nebo navţdy občanské cti (§ 15);  
b) ţe odsouzený část trestu na svobodě nebo celý trest odpyká ve zvláštních nucených pracovních 
oddílech, které se zřídí zvláštním zákonem;  
c) ţe celé jeho jmění nebo část jeho jmění propadá ve prospěch státu. 

§ 15 

Pozbytí občanské cti [§ 14 písm. a)] znamená:  
1. trvalou ztrátu vyznamenání, řádů a čestných odznaků, veřejných sluţeb, hodností a funkcí, 
akademických hodností, jakoţ i ztrátu odpočivných a zaopatřovacích poţitků, platů z 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 věcech veřejných;  
5. ztrátu způsobilosti zastávati funkce ve sdruţeních (spolcích nebo jiných útvarech podrobných);  
6. ztrátu způsobilosti býti vlastníkem, vydavatelem, nebo redaktorem, nebo jakkoliv spolupůsobiti při 
vydávání, redakci periodického tiskopisu, jakoţ i nakládati, vydávati a uveřejňovati tiskopisy neperiodické;  
7. ztrátu způsobilosti konati veřejné přednášky nebo projevy;  
8. ztrátu způsobilosti k práci ve výchovných nebo uměleckých institucích nebo podnicích;  
9. ztrátu způsobilosti býti zaměstnavatelem nebo spoluzaměstnavatelem;  
10. ztrátu způsobilosti provozovati svobodné zaměstnání;  
11. ztrátu způsobilosti býti členem představenstva (správní rady) společností a společenstev;  
12. ztrátu způsobilosti býti vedoucím úředníkem v podniku soukromém. Kdo přestoupí zákazy v tomto 
paragrafu obsaţené, bude potrestán řádným soudem pro přestupek vězením od jednoho týdne do tří 
měsíců. 

§ 16 

(1) Trest na svobodě nelze sníţiti pod dolní hranici sazby a zaměniti jeho způsob za mírnější.  
(2) Soud můţe sníţiti trest i pod dolní hranici sazby a zaměniti jeho způsob za mírnější, v případech pak 
zvláštního zřetele hodných v odsuzujícím výroku upustiti od potrestání, je-li obecně známo, nebo lze-li bez 
průtahů prokázati, ţe obţalovaný jednal s úmyslem prospěti českému nebo slovenskému národu nebo 
Československé republice či jejím spojencům nebo jinému obecnému zájmu, nebo ţe se pozdější svou 
činností zaslouţil o osvobození republiky z nepřátelské moci, nebo o nápravu, nebo o zmenšení zla 
nepřítelem způsobeného a ţe po svém obrácení na cestě povinnosti uţ vytrval. Tohoto ustanovení však 
nelze pouţít, neúměrně obecný prospěch jím sledovaný. 

§ 17 

Zločiny trestné podle tohoto dekretu a výkon trestu se nepromlčují. 

§ 18 

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

§ 19 

Zločiny trestné podle tohoto dekretu buďteţ pokládány vţdy za zvlášť zavrţitelné ve smyslu § 1 odst. 1 
zákona o státním vězení ze dne 16. července 1931, č. 123 Sb. 

§ 20 

Nadrţování zločinům, trestným podle tohoto dekretu trestá se podle platných trestních zákonů s těmito 
změnami:  
1. U zločinů proti státu trestá se nadrţování stejně jako tyto zločiny;  
2. u týchţ zločinů je i nadrţování ukrýváním osob blízkých (§ 39, č. 4 zák. č. 50/1923 Sb. na ochranu 
republiky) trestné jako zločin a trestá se těţkým ţalářem od jednoho roku do deseti let, ukládá-li však na 



zločin sám tento dekret trest smrti, těţkým ţalářem od pěti do dvaceti let;  
3. u ostatních zločinů trestá se nadrţování těţkým ţalářem  
a) od deseti do dvaceti let, ukládá-li na zločin sám tento dekret trest smrti, nebo těţkého ţaláře v trvání více 
neţ dvaceti let,  
b) od jednoho roku do deseti let, ukládá-li na zločin sám tento dekret trest niţší. 

Hlava II. 
Mimořádné lidové 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. Sloţení a sídlo mimořádných soudů 

§ 22 

(1) Mimořádný lidový soud soudí v tříčlenných senátech, sloţených z předsedy, jímţ je soudce z povolání, a 
ze dvou soudců z lidu; skončilo-li však předchozí řízení (čl. I, § 2) rozsudkem, soudí mimořádný lidový soud 
v senátech pětičlenných, sloţených z předsedy, jímţ je soudce z povolání, a ze čtyř soudců z lidu.  
(2) Přednosty mimořádných lidových soudů, jejich náměstky a soudce z povolání ustanovuje ministr 
spravedlnosti ze soudců v činné sluţbě. Soudce z lidu jmenuje ministr spravedlnosti ze seznamů 
sestavených okresními národními výbory. 
(3) Přednostovi mimořádného lidového soudu nebo jeho náměstku náleţí, aby z osob, jmenovaných v odst. 
2, sestavil potřebný počet senátů s náhradníky.  
(4) Mimořádné lidové soudy se zřídí v sídlech krajských soudů, kaţdý senát mimořádného lidového soudu 
můţe však zasedati, ukáţe-li se toho potřeba, v kterémkoli místě soudního obvodu. 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 závaţných 
důvodů tuto povinnost zejména tím, ţe se bez dostatečné omluvy nedostaví k hlavnímu přelíčení, ač byl 
řádně obeslán, nebo ţe se bez souhlasu předsedy senátu před skončením hlavního přelíčení vzdálí, uloţí 
mu předseda jako pořádkový trest pokutu do 10 000 Kčs nebo vězení do osmi dnů a podle okolností téţ 
náhradu útrat zmařeného hlavního přelíčení. Proti tomuto nálezu můţe postiţený podati do osmi dnů 
námitky, o nichţ rozhodne s konečnou platností 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 ţalobce mimořádných lidových soudů jmenuje ministr spravedlnosti ze státních zástupců, ze 
soudců v činné sluţbě nebo z osob zapsaných v seznamu advokátů.  
(2) Veřejní ţalobci u mimořádných lidových soudů jsou podřízeni ministru spravedlnosti. Řízení před 
mimořádnými lidovými soudy 

§ 25 

(1) Pro řízení před mimořádnými soudy lidovými platí zásady řízení před soudy stannými, a to v úpravě, 
provedené v §§ 26 aţ 31 tohoto dekretu. Tam, kde dekret odkazuje na předpisy řízení řádného, jsou 
míněny předpisy platného trestního řádu.  
(2) Byl-li obţalovaný rozsudkem mimořádného lidového soudu osvobozen, nevylučuje se tím jeho stíhání 



před příslušným soudem řádným, případně před soudem státním podle zákona č. 68/1935 Sb. nebo před 
krajským soudem příslušným pro souzení vojenské zrady podle zákona č. 130/1936 Sb. a vl. nař. č. 
238/1937 Sb. Tento soud posoudí věc znova řízením řádným, přičemţ platí hmotně právní ustanovení 
tohoto dekretu (§§ 1 aţ 20), stejně jako kdyţ oSOA provinilá hned předem byla pohnána před soud řádný 
(§ 21). Návrh, aby se takto proti obţalovanému postupovalo, musí však býti podán nejpozději do tří měsíců 
ode dne osvobozujícího rozsudku. 

§ 26 

(1) Řízení před mimořádným lidovým soudem zahajuje se k návrhu veřejného ţalobce (§ 24). Těhotné ţeny 
nebuďteţ poháněny před mimořádný lidový soud, dokud tento jejich stav trvá.  
(2) Celé trestní řízení se koná zpravidla od počátku do konce před mimořádným lidovým soudem ve 
způsobu hlavního přelíčení, pokud moţno bez přerušení a musí býti skončeno do tří dnů od okamţiku, kdy 
byl obţalovaný před něj postaven. Nedospěl-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 ţalobce práva a povinnosti státního zástupce.  
(4) Jestliţe se obţalovaný nedostavil, anebo nemůţe dostaviti k soudu z jakýchkoli důvodů, můţe veřejný 
ţalobce navrhnouti, aby se hlavní přelíčení konalo v nepřítomnosti obţalovaného. V takovém případě musí 
soud zřídit obhájce z úřední moci. 

§ 27 

Řízení před mimořádným lidovým soudem je ústní a veřejné. Obţalovaný má právo zvoliti si sám obhájce 
nebo poţádati soud, aby mu zřídil obhájce, je-li nemajetný. Nepouţije-li obţalovaný svého práva, zřídí mu 
soud obhájce z moci úřední. Jak obţalovaný, tak soud mohou obhajobou pověřiti i osobu, nezapsanou v 
seznamu obhájců, která dosáhla doktorátu práv nebo sloţila tři státní zkoušky právnické, nejméně však 
státní zkoušku judicielní. 

§ 28 

(1) Hlavní přelíčení před mimořádným lidovým soudem zahajuje se po vyvolání věci a zjištění generalií 
výkladem veřejného ţalobce, které skutky jsou obţalovanému kladeny za vinu. Výslech obţalovaného a 
provádění důkazů řídí se obecně předpisy trestního řízení. Protokoly o výsleších spoluviníků a svědků a 
dobrá zdání znalců mohou se čísti vţdy, kdyţ předseda senátu povaţuje jejich čtení za účelné.  
(2) Řízení se zpravidla omezí na čin nebo činy, pro které byl obviněný před mimořádný soud lidový pohnán. 
Na činy, které nejsou trestné podle tohoto dekretu, nemá tudíţ býti brán zřetel. Budou-li stíhány později v 
řízení před mimořádným soudem lidovým, nebo před soudem řádným, případně státním, nebo před 
krajským soudem, příslušným pro souzení vojenské zrady, budiţ při výměře trestu vzat zřetel na trest na 
svobodě mimořádným lidovým soudem jiţ uloţený.  
(3) Řízení před mimořádným lidovým soudem nesmí býti zdrţováno zjišťováním nároků na náhradu škody 
trestným činem způsobené.  
(4) Zjištění spoluviníků nebudiţ sice opomenuto, avšak vynesení a výkon rozsudku se tím nemá oddalovat.  
(5) Po ukončení průvodního řízení zhodnotí veřejný ţalobce jeho výsledky a podá svůj konečný návrh. Na 
to udělí předseda slovo obţalovanému a jeho obhájci k přednesení obhajoby. Odpovídá-li veřejný ţalobce 
na její vývody, mají obţalovaný a jeho obhájce právo na poslední slovo. 

§ 29 

(1) Poté usnese se soud v neveřejné poradě na rozsudku, řídě se přitom příslušnými předpisy o řízení 
řádném, pokud tento dekret neustanovuje jinak. K usnesení, jímţ se sniţuje trest pod dolní hranici sazby 
nebo zaměňuje jeho způsob za mírnější nebo jímţ se upouští od potrestání (§ 16, odst. 2) je však potřebí 
čtyř hlasů, a soudí-li mimořádný lidový soud ve tříčlenném senátě (§ 22, odst. 1) je v takovém případě třeba 
jednomyslnoslnosti.  
(2) Opírá-li se výrok o vině u zločinu, na který tento dekret ukládá trest smrti, toliko o tři hlasy, anebo 
dospěl-li soud k názoru, ţe byly zjištěny takové okolnosti, ţe by trest smrti byl nepřiměřeně přísný, můţe 
soud uloţiti trest těţkého ţaláře od dvaceti let aţ na doţivotí a za předpokladů, označených v § 16 odst. 2, 
uţíti i tohoto ustanovení. Ustanovení odstavce 1, věty druhé platí i zde.  
(3) Rozsudek budiţ 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 prostředků. Ţádost o milost 
kýmkoliv podaná nemá odkladného účinku.  
(2) Trest smrti se vykoná do dvou hodin po vyhlášení rozsudku. Na výslovnou ţádost odsouzeného můţe 
býti lhůta prodlouţena o další hodinu. Konalo-li se řízení v nepřítomnosti obţalovaného, vykoná se trest 
smrti do 24 hodin po dopadení odsouzeného. Výkon trestu smrti buď však na přiměřenou dobu odloţen, 
ţádá-li to veřejný ţalobce z důleţitého veřejného zájmu.  
(3) Zmateční stíţnost 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 doţivotních trestech, 
pro zločiny trestné podle tohoto zákona neplatí. 
(2) Ustanovení zákona ze dne 11. března 1931, č. 48 Sb., o trestním soudnictví nad mládeţí, zůstávají v 
platnosti.  
(3) Má-li se o činech trestných podle tohoto dekretu konati řízení před řádným soudem a jde-li o čin, o němţ 
by jinak náleţelo souditi porotnímu soudu, koná se celé řízení před sborovým soudem první stolice podle 
předpisů o řízení o činech přikázaných tomuto soudu. 

§ 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. tieţ za min. 

Masaryka Dr. Stránský v. r. gen. Dr. Ferjenčík v. r. Kopecký v. r. Lichner v. r. 

 



Příloha č. 2: 

KORESPONDENCE DRAŽILA S EMANUELEM MORAVCEM 

3. prosince 1940 

Milý pane Moravec! 

Těším se vţdy na kaţdou středu a neděli. Ve středu dne 27.11 t.r. byl jsem zklamán – nebylo 

slyšet hlas, který sílí a povzbuzuje. 

Řekl jsem si „snad nám to vynahradí v neděli“. 

A tak přišla neděle, dne 1. prosince 1940. Vojenská hudba hrála „naše“ pochody, ale tak po 

vojensku, ţe si myslím, ţe tyto jste si sám přál. Moje pětilampovka byla zapnutá naplno a 

nevadilo mně, ţe se třese celý pokoj – cítil jsem, jak říz hudby rozproudil mnou krev a v tu 

chvíli jsem byl dvojnásob hrd na to, ţe jsem Čech a to takový „Moravcův“ Čech. 

I můj osmiletý kluk mi povídá: „Tatínku, teď bude mluvit Emanuel Moravec, viď.“ Zapomněl 

třeba pán, ale je to od srdce a pro nás jste více jak pán. 

Účel mého dopisu – chci Vám jen jako Váš vděčný posluchač za Vaše přednášky poděkovat. 

Ten, kdo četl upřímně „V úloze mouřenína“ je dobrým Čechem, je s Vámi úzce spjat a má 

Vás za všechno rád. Jak jsou pravdivá Vaše slova, ţe je těţší poráţku přiznat, neţ dosáhnout 

vítězství, jak mnoho je řečeno ve vašich slovech: „Nejsem otrokem, aby mně zůstalo jen 

právo na povstání a vzpouru. Je pravda, kdyţ jsem padl, abych dovedl nalézt půdu pod 

nohama, vyvedl z toho důsledky a poznal sám sebe“. 

Často slyším od „benešovců“ naráţky na Vás, ţe jste i Vy v tom gen. štábu byl, ţe jste i tu 

mobilizaci dělal apod.. Tito dostali také od Vás 1.12. odpověď. Chci Vás jen upozornit a snad 

jste si toho vědom, ţe „benešovci“ řeči nerozumí a kdyţ, pak je to skrytá faleš a místo 

slušného slova zaslouţili by si koncentrační tábor a nebo vystěhování za Benešem, aby se jim 

nestýskalo a aby český národ byl jiţ jednou řádně očištěn. 

Pro mé smýšlení jsem v Poličce označen za zrádce, to mě jen těší, platí to pro český národ 

více, jak „vrtichvost“, jak se benešovcům přezdívá. V Poličce mě benešovci hlídají a já zase 

dobře pozoruji je. 

Jsem skromným, ale chci být také alespoň tou jednou cihlou v tom evropském činţáku a za 

kaţdou práci jsem vděčný. 

Končím s hlubokou úctou k Vám. 

Vám oddaný Karel Draţil 



MORAVCOVA ODPOVĚĎ
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DRUHÝ DOPIS MORAVCOVI 

V Poličce dne 17. května 1941 

Dovoluji si Vám opět napsat dopis. 

Národ český jest stále varován, jak Vašemi přednáškami, tak rozhlasem z Mělníka, ale jak 

sám pozoruji, šuškalů přibývá, neţ-li ubývá. 

Všichni dobře víme, kdo jsou tito lidé. Zde se ale jedná o celý národ, ve kterém ţijí lidé, kteří 

nechtějí nést ţádnou vinu za činy nezodpovědných a podvratných ţivlů. Takový 

nenapravitelný ţivel v předpokladu, ţe jest ztracen a neumí se sám se sebou vypořádat, je tak 

zlomyslný, ţe si řekne: „Kdyţ já, tak ať ten druhý také“. Nechce zůstat sám a proto pracuje, 

aby byl v neštěstí celý národ. 
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Abychom všichni proti takovým lidem pracovali jen slovy, to nemá význam. Kdyţ si 

neumíme nyní sami udělat pořádek, můţe se stát, ţe k tomu dříve a nebo po válce přikročí 

Německo samo a nikdo nezná důsledky, které by pak zůstaly na bedrech celého národa i těch 

řádných Čechů, kteří vlastně dnes spolupracují proti tomuto podvratnému ţivlu. 

Národ potřebuje energické vedení a řádnou organizaci. Domníval jsem se, ţe toto bude 

představovat Národní souručenství, ale zklamal jsem se. Jak vypadá asi takové Národní 

souručenství v Poličce, chci Vám stručně vysvětlit. Národní souručenství v Poličce doslova 

okupovala bývalá Strana národně socialistická. Okresní vedoucí je pan ředitel Okresní něm. 

pojišťovny v Poličce Ant. Švasta, starostou města pan prof. Vencovský, oba „benešovci“  a 

k těm patří jejich kádr, samozřejmě lidé stejného smýšlení. Tajemníkem N.S. je p. Břicháček, 

který kdyţ potká na ulici Ţidovku, tak jí sekne poklonu, a na druhé straně kdyţ vidí člověka 

s jiným smýšlením, hledí na něho jako na zrádce. 

Znám všechny tyto velice dobře, znám jejich protiněmecké smýšlení a od takových lidí nelze 

čekat práci v duchu své doby. 

Snaţil jsem se dostat do N.S. k nějaké spolupráci, ale řeknu upřímně, ţe bych se štítil 

spolupracovat s „benešovcem“ a konečně bych se legálně mezi ně nedostal, neb ke kaţdé 

práci mají své spolehlivé lidi. 

Rozrazit toto N.S. tím, ţe by se utvořila jiná nová strana, kupříkladu strana fašistická, nebylo 

by správné, neb se tím národ jen zbytečně tříští. 

Národní souručenství, kdyby chtělo, kdyby mělo vedení, mohlo by pracovat, ovšem pod 

jedinou podmínkou, ţe by z tohoto útvaru byli vyřazeni z vedoucích míst všichni „benešovci“ 

a lidé jim podobní. 

Věc jest jednoduchá. Je třeba si udělat malou představu, co by se stalo a jak by to vypadalo, 

kdybyste Vy byl jmenován vedoucím Národního souručenství. Neumíte si ani představit tu 

hrůzu a strach „benešovců“. Vy sám snad ani nevíte, jakou máte popularitu. Je mnoho lidí, 

kteří si Vás velice váţí, jsou i ti, kteří na Vás nadávají, ale je třeba si uvědomit proč. To je 

vlastně strach. Ten respekt jest zde. V kaţdém městě byste našel jednoho muţe, který by si 

uměl najít k sobě pracovníky. Z vedoucích míst by se vyřadili „benešovci“ a ti ostatní by za 

nimi automaticky utíkali, kaţdý z nich by vyplul jako špatné semeno. V krátké době by N.S. 

fungovalo a byl by bezvadný pořádek. Pak bychom potřebovali nějaký „koncentrák“ pro ty 

naše šuškali a tím dokázali, ţe máme dobrou vůli a schopnost udělat si sami pořádek a sami se 

spravovat. Národ by byl zachráněn a Říše by byla s protektorátem spokojena. 



Je škoda, ţe se něco takového ještě nestalo a kdyţ nikdo se dosud nenašel, aby vystoupil a 

národ zachránil, učiňte tak alespoň v poslední hodině Vy. Chtěl bych vědět Váš názor a těším 

se na odpověď. 

S projevem hluboké úcty Vám oddaný Karel Draţil 
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2
 SOA Z: fond MLS Chrudim, Karel a Růţena Draţilovi, bez paginace. 



Příloha č. 3: 

Dopis Dražila prezidentu Benešovi  

ze dne 20. května 1945 

Pane prezidente! 

Jako prezident a nejvyšší představitel státu cítíte s národem, sdílíte s ním utrpení i radost. Vy 

budete řídit československý stát a jistě bude vaším přáním vidět šťastný a spokojený národ. 

Národ jest kaţdý z nás, někteří se zaslouţili, někdo se prohřešil. Pokud zavinil národní škodu, 

musí být potrestán. 

Jsou případy, kdy lidská závist a osobní msta, neinformovanost mohla vyvolat křivdy a 

bezpráví. 

Máme svobodu, kaţdý se raduje a jásá a přeci jsou Češi, kteří se strachují zítřka. Nemohli 

jsme za to, ţe v roce 1938 nás okupovali Němci. Dělník musel pracovat pro německý 

průmysl, občané museli poslouchat alespoň povrchně vládu, četník musel vykonávat svou 

sluţbu. Kdo sluţbu však přeháněl, ţe má na svědomí lidské utrpení a nebo ţivot, musí se 

zodpovídat soudu, ale je mnoho těch, kteří se tak zle neprohřešili anebo byli vázáni tak, ţe 

byli donuceni poslouchat a byli vyřazeni se radovat z osvobození. Válka přináší zlo a s ním i 

zlé lidi. Křivda bolí. Má být spravedlnost, z které vzniká důvěra a síla ve vše dobré a kterou 

Bůh splácí poţehnáním. 

Při příleţitosti velkých dějinných událostí mohla by hlava státu dát lehčím provinilcům 

amnestii. Pane prezidente, co lidí by Vám bylo nevýslovně vděčno, kolik by bylo radosti a 

šťastných rodin, kolik radostí z nového ţivota a práce. Nedejte zahynout těm, kdo bez vlastní 

viny upadli v neštěstí. 

Já sám jsem se také provinil. Byl jsem zaměstnán jako účetní u české firmy. V roce 1938 

demobilizoval jsem a viděl jsem, ţe podnik, dělníci stojí bez práce. Zboţí bylo všude 

nadbytek a nebylo jiného východiska, neţ navázat obchodní styk se Sudetami. Tím jsem 

dostal označení spolupracovníka s Němci, styk s těmi mně zůstal a byl jsem nazván 

„vlajkařem“. Nebyl jsem nikdy politicky organizován, neměl jsem ţádných výhod a odmítl 

jsem vţdy různé nabídky, kterými mě chtěli vázat. V roce 1942 byl podnik, ve které  jsem byl 

zaměstnán, uzavřen a já zůstal 4 měsíce bez zaměstnání. Nezbylo mně nic jiného neţ se 

uplatnit u německé firmy. 



Lidský dohad je veliký, aniţ by se znala podstata věci, je člověk označován za politicky 

činným a napadán. Někdy
3
 jsem mých styků nevyuţil, abych někomu ublíţil, naopak mohu 

dokázat, ţe jsem několika Čechům pomohl. Sám jsem však nejvíce trpěl. Poznal jsem sám na 

sobě, jakou cenu měl Čech u Němců a musel jsem mlčeti. Nikdo neuzná, ţe okolnosti mě 

postavily do bezradné situace. 

Dnes stojím s celou rodinou před lidmi v hanbě, označen jako špatný Čech. 

Chci se ospravedlnit, ale mám obavu, ţe můj zoufalý výkřik zanikne v revolučním ruchu a 

proto obracím se na Vás s prosbou, abyste nedal dopustit k bezpráví. 

Prosím Vás, zastaňte se nás, Vy jediný můţete, jste naším prezidentem – naším otcem a dobrý 

otec umí i odpustit. Kaţdý člověk můţe někdy chybovat. 

Bůh Vám vše v dobrém splatí. 

V nejhlubší úctě Karel Draţil 

 

Příloha č. 5 

UDÁNÍ4 

 

                                                 
3
 asi překlep, podle smyslu mělo být nikdy 

4
 SOA Z: fond MLS Chrudim, Karel a Růţena Draţilovi, bez paginace. 



Příloha č. 5 

ŽALOBA NA KARLA DRAŽILA 

Veřejný ţalobce u Mimořádného lidového soudu v Chrudimi ţaluje na Karla Draţila, naroz. 

23.12.1905 v Dolní Rokytnici, o. Jilemnice, vrchního účetního, řím. kat., ţenatého, Čecha, 

posledně bytem v Poličce čp.300, t.č. ve vazbě Okreního. soudu v Poličce, ţe v době okupace, 

tedy v době zvýšeného ohroţení republiky: 

1) oznámil buď známému konfidentu gestapa, nebo Gestapu přímo v Poličce nebo 

v Pardubicích: 

a) A. Netolickou v Poličce, ţe se vyjádřila, ţe za Němců nemůţeme počítati ani s jednou 

českou školou a ţe bude vše poněmčeno 

b) Vratislava Netolického v roce 1941, ţe vyzvídá na německých vojácích, jakou mají Rusové 

výzbroj, jak vypadá fronta apod. V roce 1942 téhoţ pro nezjištěné politické výroky, v roce 

1943, ţe má zatajeny pro válku důleţitý materiál a sice kůţi 

c) Karla Janče v r. 1942 a 1943, ţe hromadí zásoby 

d) Františka Vojtu v roce 1942, ţe poslouchá cizí rozhlas 

e) Ing. Antonína Plhoně, ţe má asi 40 masových lístků a poškozuje tak válečné hospodářství 

německé 

 

 

2) jako přesvědčený fašista po celou dobu okupace byl ve styku s konfidenty gestapa, jejich 

naháněči a se SD, které informoval o smýšlení obyvatelstva a všech věcech, důleţitých pro 

udrţení moci německých okupantů, nadával na prezidenta Beneše a Masaryka, jejich portréty, 

které spatřil v dílně spoluzaměstnance strhl a rozšlapal, obdivoval gestapáky a jejich činnost, 

projevoval víru v německé vítězství, internoval u učitelů a vytýkal závadné – z hlediska 

nacismu – chování dětí, projevoval touhu po dalším zatýkání českých lidí a uspokojení nad 

jejich pronásledováním, chválil Moravce, kterému dopisoval, doporučoval, aby zařídil ostřejší 

postup proti českým odpůrcům Říše, doporučoval zřízení koncentráku pro tyto, čímţ 

podporoval a propagoval nacistické a fašistické hnutí 

a tím spáchal 

ad 1./ zločiny udavačství podle §u 11 věta 1 

ad 2./ zločin proti státu podle §u 3 odst. 1 

V Chrudimi, dne 2. ledna 1946 

 



Příloha č. 6 

ŽALOBA NA RŮŽENU DRAŽILOVOU 

naroz. 24. srpna 1905, Češka 

Veřejný ţalobce Mimořádného lidového soudu v Chrudimi ţaluje Růţenu Draţilovou, ţe 

v době okupace, tedy v době zvýšeného ohroţení republiky: 

1) oznámila na gestapu nebo u jeho pomahačů a konfidentů v Poličce 

a) v roce 1942 Annu Vojtovou, ţe se vyjádřila, ţe to s Němci špatně dopadne 

b) Františka Borovského z Poličky v roce 1943, ţe při sportovním dnu Nacionálně 

socialistické strany něm. v Poličce plival z okna na německý průvod a německé vlajky a ţe 

tyto zesměšňoval a pokřikoval na ně 

v roce 1945, ţe je ve spojení s partyzány a ţe navázal styky s p. Podhajským z Borové za 

účelem styku s partyzány, pročeţ byl Borovský vyšetřován, aniţ byl uvězněn, ţe tedy v zájmu 

nepřítele udala jiného pro vymyšlenou činnost, aniţ způsobila ztrátu svobody 

c) v dubnu 1945 udala Josefa Čepka a jeho ţenu za poslech zahraničního rozhlasu 

d) 1945 udala Borovského pro poslech zahraničního rozhlasu 

 

2) jako stoupenkyně nacismu a fašismu se stýkala se svým muţem se členy gestapa, s jejich 

konfidenty a nadháněči a se členy SD a tyto informovala o věcech důleţitých pro německé 

okupanty k udrţení a zesílení jejich moci. 

Nazývala na veřejných místech prezidenta Beneše vrahem, vychvalovala nacistický reţim a 

jeho představitele, upozorňovala gestapo na knihy závadné z hlediska nacismu, vyslovovala 

touhu po dalším pronásledování Čechů a uspokojení nad zatýkáním, čímţ podporovala a 

propagovala nacistické a fašistické hnutí, čímţ spáchala 

ad 1./ zločin udavačství podle § 11 věta 1. 

ad 2 zločin proti státu podle § 3 odst.1 dekretu č. 16/45 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7 



DOPIS ČECHALA PREZIDENTU BENEŠOVI 

24. KVĚTNA 1955 

Váţený soudruhu prezidente! 

Dovoluji si Vám podat prosbu a věřím, ţe Vaším přičiněním a spravedlivým rozhodnutím 

dopomůţete mi, bych svoje stáří mohl klidněji strávit a k tomu bych potřeboval, aby mně byl 

přiznán důchod, který mně byl odebrán rozhodnutím soudu. 

Povaţuji za nutné, abych k mému případu podal krátce vysvětlení, jak k odebrání důchodu 

došlo. Od svých 10 roků jsem pracoval u sedláků, pak jsem odešel do továrny, kde jsem 

pracoval celý svůj ţivot. 

Oţenil jsem se a moje ţena byla německé národnosti, ačkoli jsem ihned po sňatku uváděl jí 

vţdy jako Češku a ona sama také se k české národnosti hlásila. Českou řeč ovládala plynule a 

bydleli jsme v úplně českém městě Poličce. 

V roce 1946 byla moje manţelka obviněna, ţe měla prý mít spolupráci s Němci a byla také 

v tomto směru vyšetřovaná. Po několik dnů byl zkoumán její zdravotní a duševní stav a do 9 

dnů zemřela. 

Po této události za 9 měsíců jsem byl vyšetřován, ţe jsem se měl vyslovit na Městském úřadě 

v Poličce před 2 neb více osobami, ţe jakousi věc udám na gestapu, tedy ţe jsem měl 

vyhroţovat gestapem. 

Váţený soudruhu prezidente, narodil jsem se jako Čech a po dobu okupace jsem se choval 

jako Čech a byl jsem stále zaměstnán v továrně mezi českými lidmi a jiţ opravdu nevím, ţe 

bych byl někomu gestapem vyhroţoval. 

Kdyţ pak přece v roce 1946 byl jsem před soudem a soudce mi řekl, proč jsem si Němku bral, 

tak jsem na to řekl: kdyby vstala, ţe bych si ji vzal zase, poněvadţ jsem v tom neviděl nic 

zlého a naše manţelství bylo vcelku šťastné. 

Já jsem soudu nabídl svědky, kteří byli přítomni mému jednání na Městském úřadě v Poličce 

a byl to stráţník Radiměřský, avšak tento svědek slyšen nebyl a mluvil u soudu jiný občan, 

který ani nebyl přítomen a tak mně, jiţ starého člověka, odsoudili na 5 roků a z toho důvodu 

mně byl odebrán důchod. Nechtěl jsem nikdy soud kritizovat a to, co udávám, jest pravda, 

poněvadţ jsem nikdy nikomu nevyhroţoval. 

Trest mně byl vysloven ve výši 5 let a odpykal jsem si ho v Chrudimi a byl jsem předčasně 

propuštěn za dobré chování. Vím také, ţe mi byla povolena obnova řízení, avšak tato obnova 

nebyla provedena a byl jsem zavolán k náčelníku věznice a propuštěn. 



Vcelku však podstatně jedná se mi o nynější vyrovnání důchodu, poněvadţ jsem po příchodu 

z věznice byl bez ţivotních prostředků, takţe jsem neměl ţádného bydliště a k přízni jsem se 

nemohl nastěhovat. 

Dovoluji si ještě podotknout, váţený soudruhu prezidente, ţe v době, kdy jsem byl 

v Chrudimi, postihla mě další ţivotní rána, ţe se mi zastřelil syn ve věku 20-ti let. 

Nyní však, kdyţ jste vyhlásil všeobecnou amnestii, měl jsem i já za to, ţe bude mi v plné výši 

vrácen i můj důchod, avšak po informaci dozvěděl jsem se, ţe na tyto věci se amnestie 

nevztahuje, a proto dovoluji si Vás touto cestou poţádat o spravedlivé rozhodnutí. 

Musím však dodat, ţe Státní úřad důchodového zabezpečení v Praze mi dal 2. února 1954 

výměr, ţe jest mi přiznána podpora, která by obsahovala 50% mého důchodu a to ve výši 190 

Kčs.  Zajisté kaţdý musí uznat, ţe z tohoto obnosu není moţné o při sebe skromnějších 

nárocích se uţivit, ale i vyplácení této podpory Státním úřadem důchodového zabezpečení 

bylo mi zastaveno dnem 2.2.1955. 

Zastavení podpory odůvodnil krátce SUDZ tím, ţe mám průměrně měsíčně 500 Kč a ţe tedy 

nemám nárok na další výplatu podpory. Jest pravdou, ţe jsem byl nucen hledat si zaměstnání, 

poněvadţ částka 190 Kč nemohla mi poskytnout ţivotní prostředky a já sám snaţil jsem se, 

abych mohl ještě, pokud mi  v mém stáří síly stačí, si přivydělat. 

Nyní však můj zdravotní stav jest jiţ takového rázu, ţe mám obavy i o mé zaměstnání jako 

výdejce STS a proto mám za to, ţe celý důchod by měl mně být přiznán a v mých letech, po 

dlouholetém působení jako tovární dělník v textilním sboru. Jsem narozen 23. 1.1889. 

Váţený soudruhu prezidente, jestliţe mi byla dle mého názoru odejmuta jako dělníku 

občanská práva a tím i můj nárok na důchod, na který jsem jako dělník po dlouhá léta platil 

pojistné a nyní jsem odkázán takřka na dobročinnost jiných občanů, pak doufám, ţe Vaším 

přičiněním nabudu opět občanská práva, poněvadţ jsem se proti českému národu a proti 

lidovědemokratické republice nikdy ničím neprovinil a jestliţe jako důchodce chtěl bych si 

nějaký obnos přivydělat, pak myslím, ţe není důvodu, aby mně nebyl důchod v plné výši, tj. 

380 Kč měsíčně přiznán. 

Spoléhám plně na Vaše spravedlivé 

rozhodnutí a věřím, ţe mi budou cestou 

milosti občanská práva vrácena. 

V Poličce dne 24.května 1955 

František Čechal 

 

Příloha č. 8 



OBŽALOBA NA FRANTIŠKA ČECHALA 

Veřejný ţalobce u Mimořádného lidového soudu v Chrudimi ţaluje na Františka 

Čechala, narozeného 23. ledna 1889 ve Svratce, české národnosti, bytem v Poličce, ţe asi 

koncem roku 1941 nebo začátkem roku 1942 v noci osobně učinil udání u české policie 

v Poličce, ţe v bytě Vladimíra Slezáčka v Poličce se shromaţďují Ţidé, ţe tam chodí se 

zavazadly, ţe se tam patrně obchoduje s něčím nedovoleným a ţe právě před chvílí tam opět 

přišel jeden Ţid, přičemţ ţádal o okamţité zakročení a prohlašoval, ţe učiní udání na Gestapu 

v Pardubicích, jestliţe policie nezakročí, následkem čehoţ byla provedena policií v bytě 

Slezáčkově prohlídka, při které byl zadrţen Josef Hermann z Pohory, který byl pak předveden 

na stráţnici a po prohlídce obsahu cestovního kufru a přezkoumání osobních dokladů byl 

propuštěn, 

tudíţ v době zvýšeného ohroţení republiky, v zájmu nepřítele a vyuţívaje situace, přivoděné 

nepřátelskou okupací, jiného pro skutečnou, případně vymyšlenou činnost udal,  

čímţ spáchal 

zločin udavačství podle §u 11/1 dekretu prezidenta republiky č. 16/45 Sb. A budiţ dle téhoţ 

ustanovení potrestán. 

Příloha č. 9 

OBŽALOBA NA FRANTIŠKA KUŘEHO 

Veřejný ţalobce u Mimořádného lidového soudu v Chrudimi ţaluje na 

Františka Kuře, nar. 2. prosince1911 v Poličce, truhlářského mistra, české národnosti, bytem 

v Poličce, ţe 

v Poličce v srpnu 1944, tedy v době zvýšeného ohroţení republiky, svým oznámením 

německému příslušníkovi Bohumíru Kouckému, ţe Jaroslav Kozel z Poličky, poslouchá cizí 

rozhlas,v zájmu Německa zavinil v součinnosti s Bohumírem Kouckým vyšetřování Jaroslava 

Kozla gestapem a jeho drţení v zajišťovací vazbě od 14.9. do 27.9.1944, tedy ztrátu osobní 

svobody obyvatele republiky bez jiných následků, 

čímţ spáchal 

zločin proti osobám dle § 7 odst.1 věta 1 dekretu č. 16/45 Sb, ve znění zákona č. 22/46 

  



Příloha č. 10 

OBŽALOBA NA JANA ANTESE 

Veřejný ţalobce u Mimořádného lidového soudu v Chrudimi 

ţaluje na 

Jana Antese, nar 3.5.1911 v Poličce, ţenatého, hasiče Škodových závodů v Poličce, české 

národnosti, 

ţe 

nezjištěného dne v březnu 1940 v Poličce prostřednictvím Bohumíra Kouckého, městského 

úředníka v Poličce, v zájmu říše německé udal Gestapu v Pardubicích Václava Mikuleho, 

úředníka v Poličce, pro poslech zahraničního rozhlasu, přechovávání zbraní, zasílání zbraní na 

různá místa, přechovávání cizích podezřelých osob, drţení různých vojenských věcí a styk 

s podezřelými a německému národu nepřátelskými lidmi, tedy v zájmu nepřítele pro činnost 

jednak skutečnou, jednak vymyšlenou a ţe tím spoluzavinil, ţe Václav Mikule byl gestapem 

vyslýchán a po dobu od 18.3. do 22.3.1940 na gestapu drţen a tak i ztrátu svobody 

československého občana,  

čímţ spáchal 

zločin dle § 7 odst. 1 věta 1 dekr. č. 16/45 Sb. 

1.2.1946 

Příloha č. 11 

OBŽALOBA NA BOHDANA PÁSKA 

Veřejný ţalobce v MLS v Chrudimi 

ţaluje na 

Bohdana Páska, naroz. dnes 13.5.1905 v Bystřici pod Pernštejnem, správce Občanské záloţny 

v Poličce, české národnosti 

ţe 

v Poličce v srpnu 1940 sdělil Němci Čeňku Kastnerovi, ţe Antonín Hlad, Karel Brynda, 

Václav Freimann, Josef Tvrzník a Jan Tesařík šíří o něm uráţlivé výroky protoţe navrhl 

městské radě dne 8.8. 1940, aby tato stanovila lhůtu 1 roku všemu městskému úřednictvu 

k naučení se německému jazyku, coţ vše Čeněk Kastner také hlásil v Pardubicích na gestapu, 

které pak věc vyšetřovalo, všechny shora uvedené osoby zatklo a po dobu 3 týdnů věznilo, 

tudíţ v době zvýšeného ohroţení republiky v zájmu Německa zavinil ztrátu svobody 5 

obyvatelů republiky, 



čímţ spáchal 

zločin proti osobám podle §u 7 odst. 1. retr. dekretu. 

18.10.1946 

 

Příloha č. 12 

  ŽALOBA NA KARLA HIRSCHLA 

Veřejný ţalobce u Mimořádného lidového soudu v Chrudimi ţaluje na  Karla Hirschla, nar. 

29.8.1912 v Blatnici u Nýřan, bývalého ředitele Muniční továrny v Poličce, německé 

národnosti, posledně bytem v Poličce, t.č. ve vazbě u Krajského soudu v Chrudimi 

Ţe 

v Poličce za německé okupace, tedy v době zvýšeného ohroţení republiky 

1/ byl členem SA, tedy členem organizace podobné povahy jak jsou uvedeny v §2 retr. 

dekretu 

2/ byl vedoucím „Abwehr“ /Abwerbeauftragter/ tj. vedoucí zpravodajské sluţby v muniční 

továrně, v kteréhoţto funkci podával souhrnné zprávy o náladě dělnictva v podniku německé 

tajné státní policii, dále byl ve styku s SD v Pardubicích, které rovněţ podával zprávy a 

konečně v muniční továrně nařizoval zvýšený pracovní výkon pro zvýšení válečné výroby, 

aniţ dbal bezpečnostních opatření platných pro muniční podniky, zejména zavedením 

prémiového systému, který je při muniční výrobě zakázán ţivnostenským řádem, čímţ vším 

podporoval nacistické hnutí. 

 3/ udal na Gestapu v Pardubicích dělníky Zdeňka Lorence, Františka Lorence, Františka 

Lidmilu, Zdeňka Navrátila a Jana Šnajdra pro sabotáţ ve Škodových závodech v Poličce, 

v důsledku čehoţ byli všichni uvedení zatčeni a vězněni a sice Zdeněk Lorenc, Zdeněk 

Navrátil a Jan Šnajdr 3 měsíce, František Lorenc 2 měsíce a František Lidmila přes 5 měsíců, 

tudíţ v zájmu Německa jiné pro nějakou skutečnou nebo vymyšlenou činnost udal, kteréţto 

udání mělo za následek ztrátu svobody většího počtu lidí, 

 čímţ spáchal 

ad1/ zločin proti státu dle §2 retr. dekretu 

ad2/ zločin proti státu dle §3/1 retr. dekretu 

ad3/ zločin udavačství dle §11/3 retr. dekretu a budiţ za to dle §11/3 r.d. potrestán 

 

Příloha č. 13 



OBŽALOBA NA EMILA SCHWALLERA 

Veřejný ţalobce u Mimořádného lidového soudu v Chrudimi  

ţaluje na  

Emila Schwallera, nar. 13.10.1896 v Jedlové, býv. dílovedoucí Škodových závodů v Poličce, 

německé národnosti, posledně bytem v Poličce čp. 542, t.č. ve vazbě u okresního soudu 

v Poličce, 

ţe 

 v Poličce za německé okupace, tudíţ v době zvýšeného ohroţení republiky 

1) byl Blockleiterem, tedy činovníkem NSDAP, 

2) byl členem SA, tedy členem organizace podobné povahy jako jsou uvedeny v § retr. 

dekretu, 

3) konal sluţbu ve Volssturmu, tady jako příslušník republiky za války konal sluţbu 

v nepřátelském vojsku, 

čímţ spáchal 

ad 1) zločin proti státu dle § 3/2 retr. dekretu 

ad 2) zločin proti státu dle § 2 retr. dekretu 

ad 3) zločin proti státu dle § 1 retr. dekretu /§ 6 č.1 z č.50/23 Sb./. 

 

Příloha č. 14 

ŽALOBA NA IGNÁCE FLÖDLA 

9.července 1946 

Veřejný ţalobce u Mimořádného lidového soudu v Chrudimi 

ţaluje na 

Hynka Flödla, nar. 10.7.1902 v Peči, s.o. Dačice, býv. dílovedoucího, německé národnosti, 

posledně bytem v Poličce čp.540, t.č. ve vazbě u Okresního soudu v Poličce, 

 ţe 

v Poličce za německé okupace, tudíţ v době zvýšeného ohroţení republiky 

1/ byl členem NSKK, tedy členem podobné organizace, jako jsou uvedeny v §2 retr. dekretu 

2/ místním vedoucím NSV, tedy činovníkem organizace podobné povahy jak jsou uvedeny v 

§3/2 retr. dekretu 

čímţ spáchal 

ad1/ zločin proti státu dle §2 retr. dekretu 



ad 2/ zločin proti státu dle § 3/2 retr dekretu 

    Na obviněného buď uvalena řádná vazba vyšetřovací dle §175 č.2 tr.ř. 

 

Příloha č. 15 

ŽALOBA NA EMILA BIDMONA 

Veřejný ţalobce u Mimořádného lidového soudu v Chrudimi 

ţaluje na 

Emila Bidmona, nar. 29.5.1896 v Jedlové, býv. úředníka Škodových závodů v Poličce, 

německé národnosti, posledně bytem v Poličce 542, t.č. v zaj. vazbě u Okresního soudu 

v Poličce, 

ţe 

v Poličce za německé okupace, tudíţ v době zvýšeného ohroţení republiky 

1) byl členem SA, tudíţ organizace podobné povahy jako jsou uvedeny v § 2 retr. dekretu 

2) byl pokladníkem, tudíţ činovníkem NSDAP 

3) propagoval a podporoval nacistické hnutí, zejména tím, ţe byl členem Abwehru (tj. 

zpravodajské sluţby) Škodových závodů, spolupůsobil s vedoucím Abwehru při podávání 

zpráv a udání na gestapo a jiné úřady, sám podával vedoucímu Adwehru nebo jeho zástupci 

zprávy o chování a náladě osazenstva a vedl tzv. černou knihu, do které zapisoval chování a 

charakteristiku Čechů zaměstnaných ve Škodových závodech, zejména ohledně 

nespolehlivosti a bezpečnosti 

čímţ spáchal 

ad 1) zločin proti státu dle § 2 retr. dekretu 

ad 2) zločin proti státu dle § 3/2 retr. dekretu 

ad 3) zločin proti státu dle § 3/1 retr. dekretu 

 

 

Příloha č. 16 

OBŽALOBA NA LUDVÍKA SCHULZE 

Veřejný ţalobce u Mimořádného lidového soudu v Chrudimi ţaluje na Ludvíka Schulze, 

narozeného 2. září 1907, bývalého kriminálního asistenta gestapa, německé národnosti, bytem 

v Pardubicích, ţe v Pardubicích, v Poličce a okolí za německé okupace, tedy v době 



zvýšeného ohroţení republiky, podporoval nacistické hnutí zejména tím, ţe jako kriminální 

asistent gestapa a velitel „Jagdkomanda“ v Poličce choval se hrubě při výsleších vůči 

československým občanům, surovým způsobem je mlátil, vyhroţováním a všemoţným 

týráním je donucoval k doznání a prozrazení dalších spolupracovníků, přičemţ mnohým 

z vyšetřovaných osob způsobil buď sám nebo spolu s jinými členy gestapa nebo Jagdkomanda 

zranění na těle, zejména jako vedoucí Jagdkomanda v Poličce si počínal v Poličce a jejím 

okolí velmi brutálně a v mnohých obcích vyhroţoval občanům zastřelením nebo vypálením 

jejich obce, nebudou-li splněny všechny jeho rozkazy, takţe se stal postrachem celého kraje a 

to vše v úmyslu, aby rozvrátil mravní, národní a státní vědomí československého lidu a to za 

okolností zvláště přitěţujících 

čímţ spáchal  

zločin proti státu podle §u 3/1 retribučního dekretu 

zločin proti osobám podle §u 5/1a retribučního dekretu 

 

Příloha č. 17 

OBŽALOBA NA BOHUMÍRA KOUCKÉHO 

je obviněn, ţe 

v Poličce za německé okupace, tudíţ v době zvýšeného ohroţení republiky 

1) byl Blockleitrem, tudíţ činovníkem NSDAP 

2) v srpnu 1944 udal u německé policie v Litomyšli Karla Matějíčka z Poličky pro poslech 

zahraničního rozhlasu, v důsledku čehoţ byl Karel Matějíček zatčen a 6 dní vězněn 

3) ţe v Poličce za okupace, tudíţ za zvýšeného ohroţení republiky, podával zprávy gestapu, 

opatřoval zbraně a oděvy pro nacistické hnutí 

 

čímţ spáchal 

ad 1) zločin proti státu podle §3 odst. 2. retr. dekretu 

ad 2) zločin udavačství podle §11//2 retr. dekretu 

ad3) zločin proti státu podle § 3 odst. 1. retr. dekretu 

 

 



SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH 

Obrazová příloha č.1: Růţena Draţilová po zatčení 

zdroj: Městské muzeum a galerie Polička, Fotky 1945, inv.č. Hfh_613. 

 

Obrazová příloha č.2: Fotografie pardubického Gestapa, úplně vpravo, muţ v civilu, je 

Ludvík Schulz 

zdroj: SOkA S: fond Lochman Jaroslav, inv. č. 202, kt. 9. 

 

Obrazová příloha č.3: Emil Schwaller 

zdroj: SOA Z: fond MLS Chrudim, Emil Schwaller. 

 

Obrazová příloha č.4: Karel Hirschl 

zdroj: SOA Z: fond MLS Chrudim, Karel Hirschl. 

  



Obrazová příloha č.1 

 

Růţena Draţilová po zatčení 

 

Obrazová příloha č.2 

 

Fotografie pardubického Gestapa, úplně vpravo, muţ v civilu, je Ludvík Schulz 

 



Obrazová příloha č.3 

 

Emil Schwaller 

Obrazová příloha č.4 

 

Karel Hirschl 

 

 


