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Úvod 

Předložená studie se věnuje problematice tzv. malé retribuce v poválečném 

Československu, kterou prováděly trestní nalézací komise (dále jako „TNK“), k jejichž 

zřízení došlo na základě jednoho z tzv. Benešových dekretů
1
.  Konkrétně jsem svoji pozornost 

zaměřil na analýzu činností TNK na Semilsku v letech 1946 až 1948 a jejich komparaci. 

V práci se vzhledem k omezenému rozsahu věnuji spíše sociálním problémům spjatým s tzv. 

malou retribucí, a to ženské a národnostní otázce.  Historiografie se doposud zabývala hlavně 

problematikou tzv. velké retribuce
2
. V současnosti díky výzkumnému záměru nejen liberecké 

katedry historie vznikla celá řada prací souvisejících s retribucí
3
. I tento text částečně vychází 

z obhájené bakalářské práce a připravované diplomové práce. Na rozdíl od tzv. velké 

retribuce byla této problematice ze strany historiků věnována zatím pouze omezená 

pozornost
4
. Hlavní těžiště výzkumu spočívalo v analýze spisů uložených ve fondech 

                                                           
1
 JECH, Karel – KAPLAN, Karel: Dekrety prezidenta republiky 1940 – 1945, 2. oprav. a dopl. vyd. Praha, Ústav 

pro soudobé dějiny 2002, ISBN 80-7239-115-1.  

2
 Např. BORÁK, Mečislav: Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud 

v Ostravě (1945 – 1948), 1. vyd. Šenov u Ostravy, Tilia 1998, ISBN 80-86101-07-X. FROMMER, Benjamin: 

Národní očista: retribuce v poválečném Československu, 1. vyd. Praha, Academia 2010, ISBN 978-80-200-

1838-0.  KOČOVÁ, Kateřina: Činnost mimořádných lidových soudů. MLS Česká Lípa, Liberec a Litoměřice, 

Disertační práce HÚ FHS UHK, Hradec Králové 2006. STANĚK, Tomáš: Retribuční vězni v českých zemích: 

1945 – 1955, 1. vyd. Opava, Slezské zemské muzeum 2003, ISBN 80-86224-33-3. 

3
 Např. ČERVINKOVÁ, Zdeňka: Trestní nalézací komise Trutnov, Diplomová práce KHI FP TUL, Liberec 

2012. HAMPLOVÁ, Zuzana: Trestní nalézací komise Nymburk, Bakalářská práce KHI FP TUL, Liberec 2011. 

KMOCH, Pavel: "Malá retribuce" v českých zemích a Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy, Diplomová 

práce KHI FP TUL, Liberec 2012. MIKŠOVSKÁ, Barbora: Trestní nalézací komise v Poděbradech, Bakalářská 

práce KHI FP TUL, Liberec 2012. SÝKOROVÁ, Veronika: Mimořádný lidový soud Mladá Boleslav 1945-1947, 

Bakalářská práce KHI FP TUL, Liberec 2005. 
4
 Např. JANSA, Luděk: Malý retribuční dekret v Brně 1945 – 1948, Magisterská diplomová práce Historický 

ústav FF MUNI, Brno 2011. JARKOVSKÁ, Lucie: Odplata, či spravedlnost? Mimořádné lidové soudy  

1945–1948 na Královéhradecku, 1. vyd. Praha, Prostor 2008, ISBN 978-80-7260-206-3. MACHALA, Jan: 

Retribuce podle „malého dekretu“ (1946–1948). Státní okresní archiv Kroměříž. Archivní ročenka 2002, s.  

77-91. MACHALA, Jan: Projevy antisemitismu v případech projednávaných Trestní nalézací komisí 

v Holešově, in: Židé a Morava. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 9. listopadu 2005, 

Kroměříž, Muzeum Kroměřížska 2006, ISBN 80-85945-46-0. Poválečná justice a národní podoby 

antisemitismu: postih a provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích a v některých 

zemích střední Evropy, Praha, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky 2002, ISBN 80-86224-

39-2. Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech 
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Okresního národního výboru (dále také jako „ONV“) Jilemnice, ONV Semily a TNK 

při ONV Turnov ve Státním okresním archivu Semily. Využity byly i další pramenné zdroje 

(př. soudobý tisk
5
 či právní příručky

6
). Takto získané poznatky jsem komparoval 

s informacemi z odborné literatury.  

 

2. Trestní nalézací komise 

Trestní nalézací komise byly zřizovány u okresních národních výborů a staly 

se nástrojem vykonávání dekretu prezidenta republiky č. 138/1945 Sb., o trestání některých 

provinění proti národní cti (tzv. malý retribuční dekret). Spadaly pod ministerstvo vnitra 

vedené KSČ, první směrnice řídící jejich činnost byly vydány tímto ministerstvem dne 

26. listopadu 1945 a postupně byly novelizovány třemi dodatky. Mimořádné lidové soudy 

a Národní soud spadaly pod ministerstvo spravedlnosti ovládané národními socialisty.  

TNK měly čtyři členy. Směrnice doporučovaly, aby alespoň jeden člen komise měl 

dokončené právnické vzdělání, nicméně nemusel být soudcem. Členy do komise dosazovaly 

ONV. To vedlo ke stavu, že v komisi nemusel zasedat nikdo znalý práva, retribuci tudíž 

vykonávali lidé, kteří nikdy nepřišli do styku s právními předpisy. Členy TNK měli být 

osoby, které se v průběhu okupace vyznamenaly.
7
  

Směrnice nařizovaly zřídit u místních národních výborů bezpečnostní komise, které 

shromažďovaly došlá udání, jež pak předkládaly okresnímu národnímu výboru. Pokud 

se jednalo o trestný čin, ONV spis postoupil příslušnému soudu, anebo případ vyšetřil, 

shledal-li podstatu provinění proti národní cti.
8
 Výsledky šetření předal trestní nalézací 

komisi. Doba tzv. zvýšeného ohrožení republiky začala 21. května 1938 a skončila 

31. prosince 1946. Otázku vyvolává stanovení konce tzv. doby zvýšeného ohrožení republiky. 

Proč až takhle pozdě, když druhá světová válka v Evropě skončila 8. května 1945 kapitulací 

Německa? Jednalo se snad o jeden z prvních kroků Komunistické strany Československa při 

cestě za převzetím moci či snad chtěla mít vláda obnoveného Československa jistotu, 

                                                                                                                                                                                     
mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948, Praha, Ústav pro soudobé dějiny 

Akademie věd České republiky 2002, ISBN 80-86224-35-X. 

5
 Využil jsem především informací z deníku Stráž severu z roku 1946.  Stráž severu, 1946, SOkA Liberec. 

6 FUSEK, Jaroslav: Provinění proti národní cti, Praha 1946. STACH, Jindřich: Provinění proti národní cti 

a jejich trestání podle dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, čís. 138 Sb., Brno 1946. 

7
 Směrnice ministerstva vnitra ze dne 26. 11. 1945 č. B 2220 – 23/11-45-I/2. 

8
 Tamtéž. 
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že v republice zůstanou pouze „uvědomělí“ Češi a Slováci? Ve druhém případě by se staly 

trestní nalézací komise vhodným prostředkem, jak tohoto cíle dosáhnout.   

Dle tzv. malého retribučního dekretu měli být souzeni pouze českoslovenští státní 

občané české, slovenské či jiné slovanské národnosti.
9
 Výjimkou byla provinění zneužívání 

vedoucí funkce a terorizování. Trestný čin musel vzbudit veřejné pohoršení, které mělo být 

zjištěno (ověřeno) výslechy svědků, např. z místa pracoviště. Řízení mělo být zastaveno 

v případě, že obžalovaný jednal pod nátlakem či ve prospěch jednotlivce, českého národa 

či republiky. Podle tzv. malého retribučního dekretu se skutky promlčovaly ve lhůtě šesti 

měsíců ode dne účinnosti samotného dekretu.
10

  

Trestní nalézací komise mohly vynášet následující tresty: veřejné pokárání formou 

vývěsky, peněžitou pokutu v maximální výši jednoho milionu korun československých, 

vězení v maximální délce jednoho roku a různé kombinace těchto trestů.
11

 

V prvním dodatku ke směrnicím ministerstva vnitra ze dne 26. listopadu 1945 jako 

stěžejní bod vstupoval v platnost další typ provinění, a to vědomě či z hrubé nedbalosti 

učiněné nesprávné prohlášení o státní a národní spolehlivosti osoby, která se provinila proti 

Československé republice či českému a slovenskému národu.
12

 Druhý dodatek z 28. listopadu 

1946 upravoval podobu trestní nalézací komise, kdy její počet zvýšil na pět členů. Okresní 

národní výbor volil členy tak, aby v komisi byli zastoupeni paritně členové všech politických 

stran Národní fronty. V komisích měli zasedat lidé, kteří se v minulosti vyznamenali bojem 

proti nacismu. To může vést k polemice, zda jsou takoví lidé schopni zůstat objektivní 

pod tíhou zážitků např. z pobytu v koncentračních táborech.
13

 Třetí dodatek stanovil, 

že pokud se obžalovaný hlásil v době zvýšeného ohrožení republiky k německé či maďarské 

národnosti, bylo možno před TNK zahájit trestní řízení bez ohledu na státní příslušnost 

obžalovaného.
14

 

                                                           
9 Jindřich STACH, Provinění proti národní cti a jejich trestání podle dekretu presidenta republiky ze dne 

27. října 1945, čís. 138 Sb., Brno 1946. 

10
 KUKLÍK, Jan: Mýty a realita tzv. "Benešových dekretů": dekrety prezidenta republiky 1940-1945, 1. vyd. 

Praha, Linde 2002, ISBN 80-7201-352-1, s. 387. 

11
 Směrnice ministerstva vnitra ze dne 26. 11. 1945 č. B 2220 – 23/11-45-I/2. 

12
 Ministerstvo vnitra: Č. B-222O-23/11-45-I/2, Dodatek ke směrnicím ministra vnitra ze dne 26. listopadu 1945. 

13
 Ministerstvo vnitra: Č. B-222O-23/11-46-I/2, Druhý dodatek ze dne 28. listopadu 1946 ke směrnicím ministra 

vnitra ze dne 26. listopadu 1945. 

14
 Ministerstvo vnitra: Č. B-222O-23/12-46-I/2 Třetí dodatek ze dne 7. ledna 1947 ke směrnicím ministra vnitra 

ze dne 26. listopadu 1945. 
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Vykonávání členství v trestních nalézacích komisích bylo prohlášeno občanskou 

povinností. Za její porušení mohl následovat trest ve formě peněžitého sankce až do výše 

5 000 Kčs nebo trest až pětidenního vězení.
15

 Porušování výkonu členství v TNK mohlo být 

způsobeno neochotou soudců z lidu vykonávat tuto činnost, jejich absencí či např. 

dostavováním se na schůze v podnapilém stavu. Lze předpokládat, že lidé už byli z dlouho 

trvající retribuce unaveni.
16

  

Za problematickou lze považovat neurčitost tzv. malého retribučního dekretu, 

a to především v nepřesné klasifikaci provinění. Nikde nebyla jasně definována provinění 

proti národní cti, což poskytlo značný prostor pro zahrnutí celé škály přestupků. Také hranice 

míry „přesahující nezbytnost“, převážně uplatňovaná u styků s Němci, nebyla určena, a tudíž 

rozhodnutí o provinění zůstávala na bedrech jednotlivých trestních nalézacích komisí. Stejný 

problém se projevil i u členství ve fašistických organizacích, kdy samotné členství povětšinou 

nebylo trestáno, ale účast na schůzích těchto organizací už ano. 

Tzv. malý retribuční dekret obsahoval i dvousloví „veřejné pohoršení“, které ale dále 

nerozvíjel. V praxi to znamenalo, že pokud dotyčný svým chováním vzbudil nevoli svého 

okolí (i kdyby jedince), provinil se proti národní cti a hrozilo mu potrestání podle retribučního 

dekretu. Toto pohoršení se často snažili členové komisí vysledovat ve svědeckých 

protokolech. Opět ale rozhodovala etická hranice jednotlivce. Co pohoršilo jednoho, 

nemuselo vzbudit žádnou reakci u jiných. V dnešním světě, kdy neexistuje prakticky žádné 

tabu a „omezení“, jsou taková provinění jako milostný poměr či nepřístojné výroky 

k nepochopení. O (ne)vážnosti výroků svědčí i to, že většina z nich se odehrála v hospodě 

či v rozrušeném stavu. 

Trestní nalézací komise měly rozhodovat o vině pouze u Slovanů. Vláda chtěla 

vytvořit národnostně homogenní stát Čechů a Slováků, jehož příslušníky budou státně 

spolehliví a loajální občané. Zatímco valná většina Němců byla odsunuta v letech  

1945 – 1946, kolaboranti, zrádci a jejich pomahači měli být potrestáni mimořádnými 

lidovými soudy a trestními nalézacími komisemi. Na kolik se podařilo tento záměr naplnit 

zůstává otázkou.  

                                                           
15 

BORÁK, Mečislav: Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud  

v Ostravě (1945 – 1948), 1. vyd. Šenov u Ostravy, Tilia 1998, ISBN 80-86101-07-X, 
 
s. 38. 

16
 Jednalo se o všeobecný problém týkající se i mimořádných lidových soudů viz KOČOVÁ, Kateřina: Činnost 

mimořádných lidových soudů. MLS Česká Lípa, Liberec a Litoměřice, Disertační práce HÚ FHS UHK, Hradec 

Králové 2006. 
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3. Komparace TNK na Semilsku  

 Trestní nalézací komise v oblasti Semilska vykazovaly převážně mnoho společných 

rysů, stejně jako ostatní působící po celém Československu. Při analýze jejich činnosti 

se objevily také rozdíly nejen mezi komisemi jako takovými, ale i takové, které neodpovídaly 

celorepublikovému kontextu. Tato část studie se věnuje komparaci zahrnující pouze první 

retribuce, jelikož během druhé retribuce se změnila politická situace, která se s velkou 

pravděpodobností odrazila i na činnosti trestních nalézacích komisí. 

Na Semilsku působily celkem tři TNK Pro všechny je charakteristický velký nepoměr 

mezi počtem obviněných z provinění proti národní cti a celkovým počtem odsouzených 

za údajné přestupky podle dekretu číslo 138/1946 Sb. Tento znak můžeme vysledovat 

i u dalších trestních nalézacích komisí, jedná se o jeden z hlavních celorepublikových 

charakteristických rysů tzv. malé retribuce. Obyvatelstvo poválečného Československa 

využívalo možnosti toho, že za falešné obvinění nebude následovat žádný právní postih, 

a v kombinaci s poválečnou náladou se tak trestní nalézací komise staly prostředkem 

k odplatě za příkoří zažívané za německé okupace a války. Všechny výše uvedené faktory 

způsobily, že u mnoha lidí převládly horší povahové vlastnosti, které se odrazily v jejich 

poválečném chování. Trestní nalézací komise byly nahlíženy jako svůj prostředek k vykonání 

osobní pomsty, uspokojení touhy „po krvi“ či jako prosté vyrovnání rodinných 

či sousedských rozepří. Nejvíce případů řešila TNK Turnov, a to 386. Z celkového počtu 

projednávaných případů bylo 308 trestních řízení zastaveno. Členové TNK Semily vynesli 

z celkem 314 kauz 198 osvobozujících trestních výměrů a TNK Jilemnice posuzovala 

261 případů a 215 zastavila. Vyjádřeno v procentech, nejmírnější komisí byla TNK Jilemnice 

(82 % zastavených případů), pak TNK Turnov (necelých 80 %) a nakonec TNK Semily 

(63 %).
17

 Pro možnost porovnání, TNK Nymburk odsoudila k výkonu trestu z celkového 

počtu 309 případů 80 osob
18

, TNK Benešov u Prahy vynesla odsuzující rozsudek 

                                                           
17

 SOkA Semily, fond ONV Jilemnice, kartony 1-12. SOkA Semily, fond ONV Semily, kartony 69-9. SOkA 

Semily, fond TNK, karton 1-24. 

18
 HAMPLOVÁ, Zuzana: Trestní nalézací komise Nymburk, Bakalářská práce KHI FP TUL, Liberec 2011.  
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pro 83 údajných viníků ze 427 projednávaných kauz.
19

 Členové TNK Poděbrady 

ve 104 případech z celkového počtu 650 rozhodli o údajné vině.
20

 

Z hlediska typologie provinění nelze říci, že by u nějaké komise výrazně převážilo 

jedno nad druhým. U TNK Turnov se vyskytovalo více osob obviněných z údajného  

členství ve fašistických organizacích, a to hlavně z důvodu, že zde působilo Sdružení svazu 

válečníků – kamarádství v Turnově.  Pro všechny tři komise jsou společné případy 

projednávající žádosti o německou národnost či německou státní příslušnost. To lze vysvětlit 

tím, že všechny TNK působily v pohraničí, kde se situace lišila od vnitrozemí, v kterém 

se tato provinění objevovala zřídka. Komise se zabývaly i udavači, kteří nebyli souzeni 

před mimořádnými lidovými soudy. Většina udání neměla žádné následky nebo vedla 

k výslechům ze strany německých úřadů, popřípadě měla za následek vězení, ale nikdy 

nezpůsobila ničí smrt. Mnoho údajných provinění měla podobu společenské a hospodářské 

spolupráce s Němci, nevyjímaje intimní styky s opačným pohlavím.
21

     

První rozdílnost tvoří odlišný postup TNK Turnov a TNK Jilemnice při porovnání 

činnosti v jednotlivých letech prvního retribučního období (1946 a 1947) oproti TNK Semily. 

Z analýzy archivních fondů komisí v Turnově a Jilemnici vyplývá, že jejich členové 

nepodlehli dobové náladě, a případy projednávané v roce 1946 posuzovali víceméně 

spravedlivě. Za stejná provinění byly ukládány tresty, komise jednaly systematicky 

a pravděpodobně si vedly statistiku. Tuto tezi potvrzuje i to, že vyšetřovací komise působící 

při TNK Jilemnice postupovala pouze ty případy, v nichž shledala možnost provinění proti 

národní cti. Mnoho případů zastavila pro bezpředmětnost, neprokázanou skutkovou podstatu 

či kvůli národnosti, popřípadě státní příslušnosti. Trestní nalézací komise Jilemnice shledala 

vinnými proti národní cti 20 osob z celkového počtu 202 stíhaných, Trestní nalézací komise 

Turnov vynesla 20 odsuzujících rozsudků z celkových 238 případů.
22

   

Postup obou komisí se změnil v následujícím roce, kdy sice klesl počet projednaných 

případů, ale zároveň se snížil poměr mezi odsuzujícími a osvobozujícími rozsudky. Členové 

                                                           
19

 KMOCH, Pavel: "Malá retribuce" v českých zemích a Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy, 

Diplomová práce KHI FP TUL, Liberec 2012. 

20
 MIKŠOVSKÁ, Barbora: Trestní nalézací komise v Poděbradech, Bakalářská práce KHI FP TUL, Liberec 

2012. 
21

 SOkA Semily, fond ONV Jilemnice, kartony 1-12. SOkA Semily, fond ONV Semily, kartony 69-9. SOkA 

Semily, fond TNK, karton 1-24. 

22
 Tamtéž. 
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TNK Jilemnice odsoudili 12 osob z celkových 45 osob. Podle TNK Turnov se provinilo 

56 obžalovaných proviněním proti národní cti z celkového počtu 147 kauz. Lze uvažovat, 

že komisím se nejen zkrátila doba na projednání všech případů, ale je možné, že komise čelily 

stížnostem proti své činnosti (nízký počet potrestaných v minulém roce), což mohlo mít 

za následek i potencionální personální přeobsazení komisí. Opačný postup lze vysledovat 

u Trestní nalézací komise Semily. Její členové v prvním roce retribuce vynesli více 

odsuzujících trestních výměrů než osvobozujících. O vině rozhodli u 106 případů, zastavili 

jich „pouhých“ 81.
23

   

Míra a typy provinění pro jednotlivé komise jsou víceméně stejné. Na základě toho lze 

vyčíst, že členové TNK Semily buď byli přísnější, nebo se v této oblasti výrazněji prosadil 

požadavek vyrovnání se s potencionálními viníky. Tomuto faktu nasvědčuje i vysoká míra 

koncentrace odbojářů a partyzánů. Na jaře 1944 se zde zformovala ze zbytku odbojové 

organizace Obrana národa nová organizace, kterou vedl Karel Cerman, a která za pomoci 

parašutistů navázala kontakt s Londýnem, a zároveň se zde v průběhu roku 1944 začaly 

vytvářet partyzánské oddíly.
24

 V roce 1947 postupovala Trestní nalézací komise Semily 

mírněji, vynesla 14 odsuzujících rozsudků z celkového počtu 106 případů. Tomuto průběhu 

malé retribuce odpovídá postup jiných trestních nalézacích komisí působících po celém 

Československu.
25

 

Z hlediska trestů za údajná provinění proti národní cti lze vysledovat určitou souvislost 

mezi zaměstnáním viníka a typem, popřípadě výší trestu. Nejvyšší celkovou částku vyměřili 

členové Trestní nalézací komise Turnov, a to v hodnotě přes 800 000 Kčs. Tento typ trestu 

se ve spisech objevil celkem 44krát. Největší peněžité pokuty obdrželi převážně obchodníci, 

továrníci, autodopravci, národní správci atd. V těchto případech se pohybovaly částky 

od 10 000 Kčs a výše, až do půl milionu. V prvé řadě se jednalo převážně o zaměstnání, 

u kterých se předpokládal vyšší příjem, v druhé řadě o typ lidí, kteří raději zaplatí peněžitou 

pokutu. V případě nedobytnosti členové komisí stanovovali i náhradní trest v podobě vězení. 

U rolníků se výše peněžité pokuty pohybovala v řádech stovek a tisíců, samozřejmě 

se objevily i výjimky. TNK Jilemnice za první retribuční období vynesla pouhých 5 trestů, 

                                                           
23

 Tamtéž. 

24
 MÁLKOVÁ, Žaneta: Odbojová činnost v okrese Semily v letech 1939–1945. Diplomová práce KHV FF 

Univerzita Pardubice, Pardubice 2009. 

25
 SOkA Semily, fond ONV Jilemnice, kartony 1-12. SOkA Semily, fond ONV Semily, kartony 69-9. SOkA 

Semily, fond TNK, karton 1-24. 
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které zahrnovaly i pokutu, a to v celkové výši 21 000 Kčs. Je pravda, že mezi obžalovanými 

převládali převážně rolníci, zemědělci, dělníci a lidé vyučení řemeslu, a manuálně pracující. 

Pokutu obdrželi lesní hajný, provazník, výrobní mistr a žena v domácnosti. Celková suma 

se u TNK Semily vyšplhala na 384 000 Kčs. Kopíruje to stejnou situaci jako u předešlé 

komise. V rozmezí částky od sto korun do deseti tisíc se pohybovali rolníci, dělníci, ženy 

v domácnosti, prodavačky, obuvníci, hostinští, dílovedoucí a řemeslníci (např. truhláři 

či hodináři). Vyšší částku vyměřili členové této komise úředníkům (až 100 000 Kčs), 

velkoobchodníkům a majitelům živností. Trest tato komise vynesla celkem čtyřicetkrát.
26

 

Veřejná pokáráním nejčastěji trestaly údajné viníky komise v Turnově (celkem 53) 

a Semilech (celkem 55), zatímco členové TNK Jilemnice použili tento trest pouze v případě 

16 domnělých viníků. TNK Jilemnice nejčastěji vynášela trestní výměry v podobě vězení 

či kombinací obsahující tento trest. Jednalo se o 22 případů a celkovou délku přes 51 měsíců 

za první retribuční období. Trestní nalézací komise potrestala vězením 36 provinění proti 

národní cti v celkové délce přes 97 měsíců. Obžalovaní u TNK Semily strávili ve vězení 

přes 11 let díky 51 výměrům.
27

  

Shrneme-li uložené tresty, TNK Jilemnice za svoje působení vynesla nejvíce trestů 

v podobě vězení, dále pak veřejných pokárání a nejméně v podobě peněžitých pokut. TNK 

Turnov nejčastěji používala jako trest veřejné pokárání, poté pokutu a nakonec trest vězení. 

TNK Semily se shodovala s TNK Turnov ohledně veřejného pokárání, ale potrestání ve formě 

vězení použila vícekrát než peněžitou pokutu. Jak bylo řečeno typ trestu a jeho výši určovala 

i skladba obžalovaných, a to především jejich povolání, národnost a v neposlední řadě 

i pohlaví. 

 

4. Ženy a tzv. malá retribuce na Semilsku  

V současné době se v české i světové historiografii prosazují témata zabývající 

se sociální problematikou, mezi nimi např. postavení ženy a dítěte v minulosti a současnosti. 

Proto jsem se rozhodl, že i já se pokusím na základě analýzy fondů trestních nalézacích 

komisí zhodnotit postavení žen a jejich roli v tzv. malé retribuci, a to s ohledem na semilský 

okres. V této kapitole jsem se pokusil rekonstruovat jejich případy, ale často jsem se setkal 

s tím, že jejich spisy byly buď součástí mužských rodinných příslušníků (otcové, manželé 

či synové) nebo obsahovaly minimum informací, často jen výpověď a trestní nález.  

                                                           
26

 Tamtéž. 

27
 Tamtéž. 
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Trestní nalézací komise Jilemnice posuzovala vinu celkem u 43 žen z celkového počtu 

261 projednaných případů. Udání z provinění proti národní cti u žen tvořilo tedy necelých 

16,5 %. U 36 případů členové komise řízení zastavili, zatímco 6 žen shledali vinnými 

za přestupek podle dekretu číslo 138/1945 Sb. Pokud tedy před komisí v Jilemnici stanula 

žena, byla zde necelá 14 % šance, že bude shledána vinnou a potrestána. Nejčastěji se podle 

udání měly ženy dopustit udavačství (12 případů) a v menší míře podpory nacionálního 

socialismu (3 případy), hanlivých výroků směřovaných proti Čechům nebo československým 

státním příslušníkům (2 případy), společenských styků s Němci (2 případy) a horizontální 

kolaborace (2 případy).
28

 

Z hlediska trestů lze vypozorovat, že opravdu členové TNK Jilemnice v případě žen 

postupovali mírnější cestou než u mužů. Na druhou stranu zde byla větší pravděpodobnost 

odsouzení než u mužů. Výše trestu byla v porovnání s muži za stejná provinění také nižší. 

Analýza postavení žen u TNK Jilemnice částečně potvrdila Borákovu tezi, že ženy 

se častokrát provinily údajným udavačstvím. Na druhou stranu minimum z nich shledali 

členové TNK Jilemnice vinnými pro tento přestupek. Případy žen řešené u TNK Jilemnice 

jsou typickým dokladem, jak moc ženu ovlivňoval manžel, potažmo celá rodina. Jak vyplývá 

z předchozí části, v minimálně třech případech žena pykala za chování svých příbuzných. 

Manžel Šimůnkové
29

 působil jako udavač a ona byla obviněna z udavačství též. TNK jako 

prostředek k vyřešení rodinného sporu použil Pičman
30

, který udal svoji matku. Posléze 

se ulekl následků a odmítl vypovídat.
31

    

Členové TNK Semily rozhodovali o vině či nevině u 60 žen. Z tohoto počtu se 31 žen 

podle protokolů hlásilo k české národnosti a ve 14 případech se jednalo o ženy německého 

původu. V roce 1946 komise posuzovala provinění proti národní cti u 35 žen, o rok později 

u dvaceti čtyř. Následující dva roky řešila udání na dvě ženy. Členové TNK Semily 23 žen 

potrestali odsuzujícím trestním výměrem (z toho 3 ženy německé národnosti), zatímco 

u 37 jednání zastavili. Nejčastější provinění proti národní cti žen souzených u této komise 

                                                           
28

 SOkA Semily, fond ONV Jilemnice, kartony 1-12. 

29
 Jmenovanou obvinila Marie Janatová, kterou Šimůnková údajně udala četníkům kvůli tomu, že dala dvěma 

polským zajatcům chleba. Nicméně svědci potvrdili, že udání se dopustil její manžel, kterého MLS v Jičíně 

za udavačství 6. března 1946 odsoudil k osmi letům žaláře. SOkA Semily, fond ONV Jilemnice, karton 11. 

30
 Syn obvinil matku z udavačství, ale osoby, které uvedl, nemohly potvrdit fakt, že by se tohoto jednání 

obviněná skutečně dopustila. Následně syn stáhl svoje obvinění a komise řízení 11. dubna 1946 zastavila. SOkA 

Semily, fond ONV Jilemnice, karton 9. 

31
 SOkA Semily, fond ONV Jilemnice, kartony 1-12. 
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mělo podobu terorizování osob české národnosti (10 případů), následované žádostmi 

o německou státní příslušnost (8 případů). Sedm žen se údajně dopustilo společenského styku 

s Němci přesahujícího míru nutnosti, stejný počet udavačství a vyhrožování. V typologie 

provinění se objevily i chválení tehdejšího režimu (4 případy), urážení (2 kauzy) a odvolávání 

se na Gestapo (3 projednávané případy). 
32

 

Nejčastěji komise vynášela potrestání v podobě veřejného pokárání (14), vězení (11) 

a nakonec peněžité pokuty (9). Nejkratší vězení trvalo 19 dnů a nejdelší rok. Celkové délka 

se vyšplhala na 3 roky a několik dnů. Nejnižší pokutu vyměřila ve výši 100 Kčs a nejvyšší 

30 000 Kčs. Celková suma uložených peněžitých sankcí měla hodnotu 43 600 Kčs. I členové 

TNK Semily se zabývali případy, které se rozhodně netýkaly provinění proti národní cti. Jako 

příklad lze jmenovat sousedský spor kvůli rušení nočního klidu a údajného udavačství 

či osobní nesnášenlivost a zášť, kdy osoba neváhala žádat ve svém obvinění o odsun své 

nepřítelkyně
33

, i přes její českou národnost. V tomto případě členové komise případy 

zastavovali. Nebylo neobvyklé, že se ženy o svém obvinění dozvěděly až po skončení války. 

U této komise se vyskytly tři případy, kdy se dotyčné ženy údajně provinily žádostí 

o německou státní příslušnost. Po prošetření komise zjistila, že za ně jednal jejich rodinný 

příslušník. Za dvě ženy žádost podali v době nezletilosti jejich rodiče
34

 a za poslední ženu 

jednal její syn bez jejího vědomí. Lidé během okupace sledovali mladé dívky, zda se nestýkají 

přespříliš s německými vojáky či muži německé národnosti obecně. Po skončení války 

obdržel Okresní národní výbor v Semilech několik udání, která obviňovala ženy z intimních 

styků s Němci. Většina z nich se ukázala bezpředmětná, jako např. případ Mazánkové
35

 

                                                           
32

 SOkA Semily, fond ONV Semily, kartony 69-9.  

33
 Emílie Nováková obvinila Anežku Rennerovou z několika provinění proti národní cti, a přestože komise řízení 

zastavila, tak neváhala, a obrátila se Zemský národní výbor v Praze s požadavkem odsunutí Rennerové. Ta se 

sice provdala po šestileté známosti za dělníka německé národnosti Emila Rennera, ale podržela si českou 

národnost.  SOkA Semily, fond ONV Semily, karton 5. 

34
 Tento osud potkal Helenu Brunclíkovou, kterou její otec při sčítání v roce 1930 přihlásil k německé 

národnosti, a Věru Vencovskou, za kterou žádost podala její matka v době nezletilosti. Obě ženy ovládaly 

češtinu a provdaly se za československé státní příslušníky. Členové komise oba případy shodně zastavili. SOkA 

Semily, fond ONV Semily, kartony 69 a 70. 

35
 Jmenované se kladlo za vinu, že se dobrovolně stýkala s Němci a její manžel mu měl donášet. Na základě 

vyšetřování komise zjistila, že Němce do bytu jim přidělil obecní úřad v Semilech a donášení vyvrátili svědci. 

24. dubna 1946 bylo řízení zastaveno. SOkA Semily, fond ONV Semily, karton 3. 
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či Holcové
36

. Lze říci, že členové TNK Semily se snažili případy žen řádně prošetřit (např. 

i lékařské prohlídky, kdy obviněná nakonec trpěla schizofrenií), ale u odsouzených žen 

postupovali stejně přísně jako u mužů, o čemž svědčí výše stanovených trestů.
37

 

Trestní nalézací komise v Turnově posuzovala případy 74 žen (15%), z čehož 

odsoudila pouze 15, tj. 20.2%, u zbylých 50 (79.8%) bylo řízení buď zastaveno, 

nebo neproběhlo (pouze předvolání). V případě mužů vynesla TNK v Turnově čtyřikrát více 

odsuzujících rozsudků. V roce 1946 komise odsoudila 2 ženy (13.3%) z celkového počtu, 

v druhém roce působení 13 žen (86.7%). Z 50 osvobozujících rozsudků vynesli členové 

komise 20 (40%) v roce 1946, 13 (26%) v roce 1947 a 17 žen (34%) obdrželo pouze 

předvolání. O tom, jak se TNK postavila vůči těmto případům, svědčí i to, že v některých 

případech nebyl vytvořen samostatný spis obžalované, ale trestní výměr byl vložen do spisu 

manžela. Z provinění převažovaly hlášení se k německé národnosti (2), udavačství (2) a styky 

s Němci (5), od spolupráce přes společenské styky až po horizontální kolaboraci, popsanou 

níže. Po jednotlivcích byly ženy obviněny z údajného terorizování Čechů, hanlivého 

vyjadřování a přijetí německé státní příslušnosti.
38

  

Trestní nalézací komise v Turnově musela prošetřovat řadu udání, která byla spíše 

osobního charakteru a reflektovala rodinné problémy. Ve 4 případech vzešla obvinění 

od bývalých či současných manželů obviněných žen. Tato situace naznačuje, jak moc 

ovlivnila poválečná doba chování některých jedinců, kteří neváhali využít TNK jako osobní 

prostředek pro vyřešení manželských sporů. Ve všech případech se měly ženy dopustit 

udavačství, popřípadě vyhrožování. Členové TNK Turnov je prošetřili a odhalili skutečnosti, 

které poněkud situaci změnily ve prospěch manželek. V jednom případě manžel obviněné 

uprchl z totálního nasazení, čímž ohrozil nejen sebe, ale i svoji manželku a děti a existenčně 

je nezajistil. Nakonec ještě obvinil manželku z toho, že mu vyhrožovala udáním. Ona sama 

musela po celou dobu žít s obavou o svoji budoucnost a budoucnost dětí. V dalším případě 

byla jedna žena vyslýchána Gestapem po zatčení svého manžela. Pod nátlakem se přiznala 

                                                           
36

 Podle udání navázala milostný styk s Němcem Petrem Köhlerem. Po prošetření členové zjistili, že ho pouze 

učila česky a sháněla mu potravinové lístky. Obviněná zemřela 18. února 1946 a komise řízení zastavila necelý 

rok po její smrti. SOkA Semily, fond ONV Semily, karton 1. 

37
 SOkA Semily, fond ONV Semily, kartony 69-9.  

38
 SOkA Semily, fond ONV Turnov, kartony 1-24.  
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a tehdy již bývalý manžel ji po válce obvinil z udavačství.
39

 Za těchto okolností jednali 

členové na tehdejší dobu velmi rozumně, projevili pochopení s jednáním obviněných a kauzy 

zastavili.  Za ženy někdy jednali jejich manželé a buď s, nebo bez jejich vědomí, je přihlásili 

do fašistických organizací, jako se to stalo Boudové
40

 či Müllerové. Vypovídá to o tehdejším 

postavení žen, které víceméně byly v otázkách politické situace podřízeny svým mužům. 

Uvědomíme-li si tehdejší revoluční náladu, postup členů TNK Turnov vůči těmto případům 

byl benevolentní a poměrně spravedlivý. Pokud svědkové nemohli fakticky dokázat vinu či se 

objevilo tvrzení proti tvrzení, řízení byla často zastavena. Ženy, které komise odsoudila 

za údajná provinění proti národní cti, obdržely v porovnání s muži mírnější tresty, jednalo-li 

se o obviněné české národnosti. V případě žen-Němek nebyl rozdíl tolik markantní.
41

 

K provinění, převážně spjatého s ženskou otázkou, patří i horizontální kolaborace. 

„Collaboration horizontale“ se poprvé neobjevuje v poválečné době, ale s její aplikací se lze 

setkat již v období německého nacionálního socialismu. Zjednodušeně řečeno se jedná 

o zakázaný styk s člověkem „pronásledovaným“ státní politikou. V éře nacionální 

socialismu
42

 se jednalo o osobu označenou jako Žid/Židovka, po válce o lidi označené jako 

Němci. Krátce po skončení druhé světové války a uzavření míru se hněv lidí smíšený 

s projevujícím nacionalismem obrátil nejen proti Němcům, ale všemu německému. Jakýkoliv 

styk, ať už společenský či hospodářský se podle malého retribučního dekretu chápal jako 

veřejné pohoršení.
43

 Např. v letech 1943 až 1946 ve Franci bylo více než dvacet tisíc žen 

podezřelých z kolaborace s Němci ostříháno dohola přesto, že žádný trestní ani civilní soud 

                                                           
39

 Jejího manžela na konci července 1944 (v době rozvodového řízení) zatklo Gestapo kvůli poslechu 

zahraničního rozhlasu. Gestapo si pozvalo do kanceláře i výše jmenovanou, která se pod nátlakem a na základě 

předložených protokolů přiznala k poslechu a byla společně s manželem potrestána. Po válce ji už bývalý manžel 

obvinil z udavačství. Po prošetření komise 13. března 1947 řízení zastavila. SOkA Semily, fond ONV Turnov, 

karton 12. 

40
 Ve své výpovědi uvedla, že do organizace Český svaz válečníků v Turnově ji nejspíše přihlásil manžel, který 

platil členské příspěvky za oba. Neúčastnila se schůzí. Komise řízení zastavila 5. prosince 1946. SOkA Semily, 

fond ONV Turnov, karton 2. 

41
 SOkA Semily, fond ONV Turnov, kartony 1-24.  

42
 Okrajově se tohoto tématu týká kniha Sexualizované násilí. AMESBERGEROVÁ, Helga – AUEROVÁ, 

Katrin – HALBMAYROVÁ, Brigitte: Sexualizované násilí: ženské zkušenosti z nacistických koncentračních 

táborů, 1. vyd. v českém jazyce. Praha, BB art 2005, ISBN 80-7341-585-2. 

43
 LOZOVIUKOVÁ, Kateřina – KMOCH, Pavel. Zakázaná láska. Trestní postih milostných vztahů v letech 

1935–1948. FontesNissae. 2011. S. 113-133.  
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nevydal takový rozsudek a ostříhané ženy často spáchaly sebevraždu. Lynčování nebylo 

trestem za sexuální vztah s nepřítelem, ale sexuálním trestem za styk s ním.
44

 

Horizontální kolaborace se primárně pojí s ženami-pachatelkami. Lze konstatovat, 

že u mužů se tyto přečiny přehlížely a tolerovaly. Jednalo se o pachatelky domnělé i skutečné. 

Po válce se objevila řada udání, že ta či ona se stýkala s Němcem. Před potvrzením viny 

se tyto ženy staly obětí lidového násilí. Ve Frýdku musely ženy, které údajně projevily 

nemístnou náklonnost k Němcům, měsíc uklízet ulice (samozřejmě bez nároku na finanční 

odměnu) s nápisem „Stýkala jsem se s Němci a štítím se práce“.
45

 Pojem horizontální 

kolaborace neznamená pouze sexuální styk, už samotné procházky, schůzky v kavárnách 

či hostincích či vzájemné navštěvování spadaly pod toto provinění. Těchto momentů si lidé 

všímali, ženy byly pod pečlivým dohledem. Minimum svědků mohlo dosvědčit, že obviněný 

se skutečně intimně sblížil s osobou německé národnosti. V případě žen mohlo nepřímo 

o tomto provinění vypovídat těhotenství. Představitelkami horizontální kolaborace jsou např. 

prvorepublikové filmové hvězdy odsouzené za společenské styky s Němci.
46

 

Z analýzy TNK v semilském okresu vyplynulo, že nejsmířlivěji k ženám přistupovali 

členové komise v Jilemnici, kteří z celkového počtu žen vynesli odsuzující rozsudek pouze 

šestkrát, tedy ve 14 % projednaných případů. Trestní nalézací komise v Turnově posuzovala 

vinu u nejvíce žen, ale odsoudila jich 15 (20 %). Členové TNK Semily shledali vinnými proti 

národní cti nejvíce žen, přes 38 % z celkového počtu. Jak jsem již v textu zmiňoval, hlavním 

důvodem bylo podlehnutí dobové náladě, jelikož v roce 1947 už vynesli pouhých 

5 odsuzujících výměrů. S jistotou lze říci, že u žen všechny tři komise vyšetřování pojaly 

seriózněji než u opačného pohlaví, o čemž svědčí přihlédnutí k daným okolnostem (např. 

ekonomická situace, kdy manžel obviněné byl totálně nasazen mimo domov nebo ve válce), 

dále požadavek prokazatelných svědectví či nařízení zdravotních prohlídek.
47

  

                                                           
44

 CHATEAU, Ladislava. Francie 1944: nadšení a lynčování. Listy [online]. 2005, č. 5. [vid. 27. 10. 2012]. 

Dostupné z: http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=055&clanek=050509. 

45
 FROMMER, Benjamin. Národní očista: retribuce v poválečném Československu.  1. vyd. Praha: Academia, 

2010. ISBN 978-80-200-1838-0. S. 272.  

46
 BAAROVÁ, Lída: Útěky. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 2009. ISBN 978-80-87391-21-1. 

CIBULKA, Aleš: Nataša Gollová: život tropí hlouposti. 1. vyd. Lidice: Sláfka, 2002. ISBN 80-86631-00-1.  

MANDLOVÁ, Adina: Dneska se už tomu směju. 1. vyd. Praha: Československý filmový ústav, 1990. ISBN 80-

7004-058-0.  

47
 SOkA Semily, fond ONV Jilemnice, kartony 1-12. SOkA Semily, fond ONV Semily, kartony 69-9. SOkA 

Semily, fond TNK, karton 1-24. 
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Na Semilsku byly ženy nejčastěji obviňovány z udavačství (29 případů), 

ale u jednotlivých komisí tato udání výrazně nepřevažovala. V případě sousedských 

či pracovních sporů nejčastěji právě ženy podávaly stížnosti, za cílem využití trestních 

nalézacích komisí jako osobního prostředku k vyřešení situace, popřípadě pomstě. I když 

členové komise neshledali obviněného člověka vinným, samotné trestní řízení vedlo 

ke zdiskreditování a ohrožení pověsti. Nejednalo se však pouze o sousedské spory, 

ale i o spory rodinné, často mezi manželi navzájem. Zde paradoxně udávali své současné 

či bývalé manželky jejich muži. Většinou se ale jednalo o otázky výživného na děti, 

v takových případech komise řízení zastavovaly. Dále se ženy údajně provinily styky s Němci 

(26 případů), a to převážně společenskými a intimními neboli horizontální kolaborací. 

Zatímco u mužů se v udáních mluvilo hlavně o hospodářském styku s osobami německé 

národnosti, u žen se okamžitě jednalo o společenský, ne-li hned styk milostný. Vždy 

existovalo mnoho svědků, kteří dosvědčili, jak se obviněná veřejně bavila s Němcem, 

procházela se s ním či společně navštívili kavárnu, z čehož vyvodili, že museli mít i poměr. 

V tomto ohledu se komise na Semilsku lišily od zbytku Evropy, a pokud neexistoval jasný 

a přesvědčivý důkaz a i vyslýchaní Němci (jimž nehrozil žádný trest) svědčili ve prospěch 

obviněné, tak případ zastavily. Z celkových osmi provinění tohoto typu členové komisí 

vynesli polovinu odsuzujících rozsudků, a i u těch lze pochybovat o skutečné vině dotyčných 

žen.
48

  

Třináct žen se údajně provinilo vyhrožováním, a to převážně prostřednictvím Gestapa 

či německých úřadů. Většina z nich svůj záměr nikdy neuskutečnila, „pouze“ využívala 

strachu lidí z německých orgánů. K vyhrožování docházelo právě často mezi sousedy 

a rodinnými příslušníky. K početnému, a nejen „ženskému“ provinění proti národní cti 

se řadily žádosti o německou státní příslušnost nebo přihlášení se k německé národnosti. 

Musíme si uvědomit, že obyvatelé pohraničí, pokud zde zůstali, se ocitli v úplně jiné situaci 

a odlišném postavení než Češi ve vnitrozemí. Zaprvé: národnost nebyla pro mnoho lidí 

signifikantním znakem, se kterým by se ztotožňovali, a zadruhé: cílem lidí bylo přežít, a proto 

volili tu nejjednodušší cestu. V žádostech o státní německou příslušnost v několika případech 

sehráli roli ženini příbuzní, kteří žádost za ni vyplnili. Převážně se jednalo o mužské členy 

rodiny, v jednom případě žádost podala matka za svou nezletilou dceru. To lze vysvětlovat 

reakcí matky na dobovou situaci a zajištění bezpečnosti dcery. V dalších případech jednali 

                                                           
48

 Tamtéž.   
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za ženy automaticky jejich manželé nebo synové. I to poukazuje na tehdejší „podřadné“ 

postavení ženy, které bylo odepřeno právo na vlastní rozhodnutí.
49

  

Jedenáct žen se mělo dopustit provinění projevování podpory Německa. Tyto projevy 

mohly mít mnoho podob, ať už se jednalo o posílání dětí do německých škol, vyzdobení bytů 

symboly Německa a fotografiemi německých vůdců, či mluvení a dorozumívání 

se v němčině. Posuzování těchto projevů jako trestných odráží charakter poválečné doby, kdy 

vše německé bylo považováno za špatné a zhoubné. Na druhou stranu v těchto případech stát 

prostřednictvím komisí zasahoval do ryze osobních záležitostí, jako je vzdělávání dětí 

či aranžování domácnosti. Za zmínku ještě stojí údajné členství ve fašistických organizacích, 

které bylo prošetřováno pouze u TNK Turnov. Zde členové komise postupovali stejně jako 

u mužů. Pokud se obviněné neúčastnily schůzí, neodebíraly časopisy či noviny organizace, 

a neplatily členské příspěvky, řízení bylo zastaveno. Nebylo neobvyklé, že ženy 

do fašistických organizací za války opět přihlásili jejich mužové.
50

  

Na druhou stranu si musíme uvědomit, že ženy se chtěly pravděpodobně vyhnout 

trestu, a tak se úmyslně stavěly do role oběti, za kterou jednají jiní. Pravdu již nelze zjistit, 

jelikož spisy takové informace neposkytují. V každém případě komise vůči ženám 

postupovaly mírněji i v případě uloženého trestu, kdy v prvé řadě volily potrestání v podobě 

veřejného pokárání a peněžité pokuty. Tyto uvedené závěry platí pro ženy české národnosti.  

 

5. Osoby německé národnosti a tzv. malá retribuce na Semilsku  

Jednu z rozhodujících rolí v rámci retribuce obecně sehrála národnost, jejíž určení 

provázelo několik problémů a komplikací, a to převážně fenomén etnické indiference
51

, 

historické okolnosti a dekrety vztahující se k občanství a německé otázce
52

. Vyšetřovací 

                                                           
49

 Tamtéž. 

50
 Tamtéž.   

51
 Příslušníci skupin nechápou etnickou či národní příslušnost jako primární identifikační znak, a tudíž 

odpovídají podle kontextu, v němž byla otázka položena. Řídí se např. podle řeči, víry či politické příslušnosti. 

Více viz LOZOVIUK, Petr: Evropská etnologie ve středoevropské perspektivě. 1. Vyd. Pardubice: Univerzita 

Pardubice, 2005. ISBN 80-7194-752-0.  

52
 Dekret prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., který Němce prohlásil za státně nespolehlivé obyvatelstvo, což 

vedlo k následné degradaci a zásahům do každodenního života a dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., 

na jehož základě ztratili všichni někdejší českoslovenští státní občané německé národnosti toto občanství k datu, 

kdy získali německou státní příslušnost nebo se dobrovolně přihlásili k Němcům. Více viz ARBURG,  
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komise často stáli před problémem určení národnosti obviněných, kteří měnili svoji národnost 

s přihlédnutím k okolnostem. Osoby označené za Němce podléhaly zařazení do sběrných 

středisek a následnému transferu. Předpokládám, že Němci ze Semil, Turnova a Jilemnice 

byli internováni v Oblastním středisku Liberec
53

, které patřilo k nejvýznamnějším sběrným 

střediskům. Radikalizaci nacionálních nálad zaměřených proti osobám německé národnosti 

prohlubovaly projevy československých politiků
54

od přelomu dubna a května 1945. 

Do společnosti pronikl silný nacionalismus, který v českém prostředí získal protiněmeckou 

podobu a ve slovenské společnosti protimaďarskou a odrážel se ve všech složkách 

společnosti. Nejtvrdší perzekuční zákrok vůči osobám německé národnosti představoval 

tzv. divoký odsun, který proběhl bez mezinárodní úmluvy a z počátku také bez zákonného 

podkladu ze strany české vlády.  Na těchto vysidlovacích akcích se podílela hlavně 

československá armáda ve spolupráci se vznikajícími národními výbory. Postupimská 

konference konající se od 17. července do 2. srpna 1945 nakonec uznala za žádoucí provést 

„spořádané a lidské“ vysídlení německého obyvatelstva z Polska, ČSR a Maďarska, 

ale zároveň vyzvala pozastavit vysidlovací akce. Ke 2. srpnu 1945 ministerstvo národní 

obrany vydalo Směrnice pro odsun německého obyvatelstva. Tzv. divoký odsun postihl 

přibližně 800 000 osob německé národnosti a doprovázely ho excesy
55

 páchané na Němcích. 

Tzv. organizovaný odsun probíhal pod taktovkou Kontrolní rady v roce 1946 a v letech 1947 

až 1948 došlo k tzv. dodatečnému odsunu, kterým se slučovaly rodiny. Ke konci roku 1948 

se na území Československa nacházelo přibližně 185 000 německých příslušníků. Zvláštní 

postavení v rámci německého obyvatelstva měli tzv. specialisté, antifašisté, a smíšená 

manželství.
56

 

                                                                                                                                                                                     
Adrian – STANĚK, Tomáš: Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951. 1. Vyd. Středokluky: 

Zdeněk Susa, 2011. ISBN 978-80-86057-67-5.  

53
 Existovalo v letech 1945 až 1952. V Liberci vznikl i mimořádný lidový soud. Pro více informací viz 

LOZOVIUKOVÁ, Kateřina: Němci v Liberci po druhé světové válce, in: ARBURG, Adrian a kol.: Německy 

mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1. Vyd. Brno: Brno: Matice moravská pro Výzkumné 

středisko pro dějiny střední Evropy, 2010. ISBN 978-80-86488-70-7.  

54
 Např. projevy prezidenta Edvarda Beneše 12. května 1945 v Brně a o čtyři dny později v Praze.  

55
 Pro více informací viz STANĚK, Tomáš: Poválečné "excesy" v českých zemích v roce 1945 a jejich 

vyšetřování. Praha, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky 2005, ISBN 80-7285-062-8. 

56
 Více informací viz ARBURG, Adrian – STANĚK, Tomáš. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 

1945–1951. 1. Vyd. Středokluky: Zdeněk Susa, 2011. ISBN 978-80-86057-67-5. S. 77-119. 
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Trestní nalézací komise Jilemnice posuzovala provinění proti národní cti u 48 osob 

údajné německé národnosti. Značnou roli zde sehrála vyšetřovací komise, která podstupovala 

TNK případy, kde existovala možnost potrestání údajného pachatele s ohledem na národnost, 

zatímco zbylé sama zastavovala a osoby německé národnosti předávala do internačních 

středisek. Nebylo výjimkou, že členové Trestní nalézací komise Jilemnice případy zastavovali 

zpětně, kdy buď obvinění zemřeli během vyšetřovací vazby, nebo se už nenacházeli 

v Československé republice. Nejen to, ale absence některých životopisných údajů, výpovědí 

a dalších faktů, ztěžovaly možnost podrobnějšího zkoumání těchto případů. Komise vynesla 

odsuzující trestní výměr pouze u čtyř případů, zbylé z nich zastavila, protože údajná jednání 

obviněných nemohla potrestat vzhledem k jejich národnosti. Většina osob pocházela 

z německých rodin a k německé národnosti se hlásila již v době První republiky. Objevilo se 

i několik případů smíšeného manželství, kdy si dotyčný vzal za partnera Čecha/Češku. Údajní 

Němci se nejčastěji měli dopustit členství v SdP a následně NSDAP, projevovat své německé 

smýšlení a odpor vůči českému obyvatelstvu a týraní, popřípadě terorizování Čechů. Právě 

3 odsuzující výměry se týkaly posledně jmenovaného provinění a jeden podání žádosti 

o německou státní příslušnost. Členové TNK vynesli dohromady trest vězení v délce 5 a půl 

měsíce, 2 veřejná pokárání a jednu peněžitou pokutu ve výši 5 000 Kčs. Několik obviněných 

zemřelo ve vyšetřovací vazbě nebo spáchali sebevraždu kvůli obavám z budoucnosti.
57

 

Zatímco u obviněných Němců před komisí v Turnově nelze na základě spisů určit další osud 

těchto osob (pravděpodobně zařazení do transportu a následný odsun), tak osoby německé 

národnosti, jejichž případy TNK Jilemnice zastavila, byly odeslány do internačních 

středisek.
58

 

Trestní nalézací komise Semily řešila provinění proti národní cti u 27 osob údajně 

německé národnosti. Jednalo se o třináct mužů a čtrnáct žen. V 21 případech komise řízení 

zastavila, ať už z důvodu neprokazatelnosti nebo nemožnosti potrestat daného jedince kvůli 

typu provinění, zatímco šest obviněných potrestala za údajná provinění proti národní cti. 

Z hlediska potrestaných se 3 osoby provinily údajným hlášením k německé národnosti (zde 

komise nedělala rozdíl mezi hlášení se k německé národnosti a podání žádosti o německou 

                                                           
57

 Během vyšetřovací vazby spáchala sebevraždu např. Jan Doubek, který údajně v roce 1938 vstoupil do SdP 

a po jejím zániku se stal členem NSDAP. Od roku 1940 pracoval jako listonoš a během výkonu své profese měl 

vyzvídat a získané informace předávat vedení strany. 11. dubna 1946 TNK případ zastavila. SOkA Semily, fond 

ONV Jilemnice, karton 3. 

58
 SOkA Semily, fond ONV Jilemnice, kartony 1-12. 
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státní příslušnost), dva případy se týkaly terorizování
59

 osob české národnosti a jeden Němec 

se provinil údajným aktivním členstvím ve Vlajce.
60

 

TNK Turnov rozhodovala o vině či nevině u 35 osob německé národnosti, z toho 

21 mužů a 14 žen.   Dalších 21 osob obdrželo pouze předvolání, u 13 vynesli členové komise 

rozsudek. Zatímco 7 případů zastavila, tak u 6 osob německé národnosti vynesla odsuzující 

rozsudek. Z údajných provinění převažovaly styky (8), hlavně společenské, s Němci, členství 

v NSDAP a německých organizacích (7), dále žádost o německou národnost (3) a také 

nesociální jednání s dělníky, vyhrožování, udavačství a hanlivé výroky
61

. Z hlediska trestů 

převažovala veřejná pokárání (6) a peněžité pokuty, jejichž celkový součet se vyšplhal 

na 35 500 Kčs. Komise vynesla pouze jediný trest v podobě vězení, a to na deset měsíců.
62

 

Už samo o sobě bylo problematické určit, kdo je či není Němec. Po vzniku 

Protektorátu Čechy a Morava odešlo mnoho českých rodin do vnitrozemí, ale některé zůstaly. 

V roce 1939 proběhlo sčítání obyvatel a každý jedince musel určit, k jaké se hlásí národnosti.  

V dnešní době pro nás národnost nehraje rozhodující roli v životě, často o ni ani neuvažujeme 

a neztotožňujeme se s ní.  Pro tehdejší občany hrála důležitou roli, rozhodovali se ale nikoliv 

z vnitřního přesvědčení, ale z praktických důvodů a s ohledem na situaci. Důvodů existovalo 

mnoho, ať už strach, snaha o vlastní prospěch, neznalost, touha po klidu a mnoho dalších. 

Podle smlouvy uzavřené mezi Berlínem a Prahou 20. listopadu 1938, jež se týkala 

i státoobčanských otázek, mohly osoby české národnosti v Sudetech do 29. března 1939 podat 

opční prohlášení a ucházet se tak o česko-slovenské státní občanství resp. fakticky o jeho 

zachování. Ostatní, tedy neoptující Češi, získali německou státní příslušnost, ale nestali 

se říšskými občany.
63

 V mnoha případech komise ztotožnily národnost s příslušností. 

                                                           
59

 Členové TNK Semily 16. dubna 1946 vynesli odsuzující výměr v podobě vězení v délce trvání deset týdnů 

a veřejného pokárání v kauze Liny Svárovské, která si údajně stěžovala na své sousedy a tím vyvolala zásah 

Gestapa a jejich nucené vystěhování.   SOkA Semily, fond ONV Semily, karton 7. 

60
 SOkA Semily, fond ONV Semily, kartony 69-9. 

61
 V tomto případě stačilo, aby svědecká výpověď potvrdila z původního výroku „Českou pakáž odstěhovat 

na Sibiř“ slovo pakáž, a TNK Turnov odsoudila Irmu Kyptovou 22. ledna 1947 k dvoutýdennímu veřejnému 

pokárání a pokutě ve výši 12 000 Kčs. SOkA Semily, fond TNK, karton 11. 

62
 SOkA Semily, fond TNK, karton 1-24. 

63
 Více informací viz ARBURG, Adrian – STANĚK, Tomáš. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 

1945–1951. 1. Vyd. Středokluky: Zdeněk Susa, 2011. ISBN 978-80-86057-67-5. S. 156-157.  
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Celkově se komise na Semilsku zabývaly 110 případy osob německé národnosti, ale 

za údajná provinění potrestaly pouze 16 z nich. Nízké číslo nevypovídá o tom, že by udání 

byla falešná. Obvinění Němci se nejčastěji měli provinit členstvím v NSDAP nebo jiných 

německých organizacích, povýšeným chováním a styky s Němci, nicméně komise je podle 

směrnic za tato provinění nemohla potrestat. Od ledna 1947 přibylo odsuzujících trestních 

výměrů, a to díky třetímu dodatku, který umožnoval trestat za přihlášení se k německé 

národnosti bez ohledu na státní příslušnost. 

Spisy uložené v archivních fondech se obecně osobám německé národnosti nevěnují, 

a tudíž nelze ani se stoprocentní jistotou určit jejich následující osud. Osobně se domnívám, 

že po odpykání trestu či spíše splacení pokut byli Němci vysídleni.  

 

Závěr 

Z hlediska celistvosti poskytuje nejvíce informací fond ONV Jilemnice, v němž 

se zachovaly i jmenovací dekrety členů vyšetřovací a trestní nalézací komise včetně jejich 

stranické příslušnosti, zatímco zbylé dva fondy kromě obecných vyhlášek a směrnic obsahují 

pouze jednotlivé případy.   

Na základě detailní analýzy archivního materiálu lze konstatovat, že trestní nalézací 

komise působící na Semilsku vykazovaly podobnosti i rozdílnosti. Tím nejzákladnějším 

společným znakem nejen pro ně, ale pro všechny celorepublikové komise, je nízký počet 

odsouzených z poměrně vysokého počtů projednávaných případů. Jelikož se jedná o materiál, 

který reflektuje tehdejší dobu a její náladu, lze zároveň pochybovat o vině i u potrestaných 

osob.  TNK Turnov z celkového počtu 386 případů zastavila 318 kauz, TNK Semily rozhodla 

o nevině u 198 osob z celkových 314 projednávaných případů, a členové TNK Jilemnice 

posuzovali 261 provinění proti národní cti, ze kterých v 215 případech vynesli osvobozující 

rozsudek. Nejmírnější komisí byla TNK Jilemnice, pak TNK Turnov a nakonec TNK Semily. 

Od komisí působící ve vnitrozemí se ty na Semilsku liší vyšším počtem případů řešící 

provinění proti národní cti v podobě žádostí o německou národnost či o německou státní 

příslušnost. U TNK Turnov se hojně vyskytovala provinění v podobě členství ve fašistických 

organizacích, a to díky místnímu Sdružení svazu válečníků – kamarádství v Turnově. 

Zajímavým faktem zůstává, že členové TNK Turnov a Jilemnice nepodlehly dobové náladě 

a v roce 1946 vynesly méně odsuzujících rozsudků, čímž se odlišily nejen od TNK Semily, 

ale i dalších celorepublikových komisí. Tuto situaci mohla ovlivnit i vyšší míra odbojové 

činnosti v Semilech a požadavek potrestání domnělých a potencionálních viníků.  
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Z genderového hlediska sice převažovali muži, ale rozhodně nelze opomínat postavení 

žen. Podle dochovaných spisů se ženy nejvíce dopouštěly provinění proti národní cti v podobě 

udavačství a styků s Němci, s čím souvisí i horizontální kolaborace. Členové komisí často 

řešili sousedské a rodinné spory, které neměly souvislost s tzv. malým retribučním dekretem. 

V rodinných sporech se převážně jednalo o manžele, popřípadě bývalé manžele. Lze 

konstatovat, že nejenom ženy využívaly komise jako prostředek k pomstě a vyrovnání dluhů. 

Z celkové analýzy vyplynulo, že nejmírněji postupovala TNK Jilemnice, následování TNK 

Turnov a nakonec TNK Semily. Obecně členové jednotlivých komisí ke stanovení „ženské 

viny“ přistupovali seriózněji.   

Jedním z rozhodujících kritérií při rozhodování TNK byla i národnost, podle které 

se určovalo, zda je možné člověka stíhat za určitá provinění. Samotné určení národnosti bylo 

problematické a členové komisí v tomto ohledu mnohdy tápali. Komise na Semilsku 

se zabývaly vinou či nevinou u 110 osob údajné německé národnosti, ale jen v 16 případech 

vynesly odsuzující rozsudek. Rozhodující však nebyla nevina pachatelů, ale typy provinění, 

které nemohli členové TNK trestat (např. členství v NSDAP, styk s Němci atd.). 

Tato studie se věnovala komparaci činnosti komisí působících na Semilsku 

s občasnými výpady k celostátní úrovni. Pozornost byla věnována analýze postavení žen 

a osob německé národnosti a jejich následné komparaci před jednotlivými TNK. Ve výzkumu 

pokračuji ve své diplomové práci, kde hlouběji analyzuji jednotlivé kauzy a snažím se úžeji 

vymezit jednotlivé shody a neshody v postupu jednotlivých komisí jak za první retribuční 

období, tak i za druhé. Také se hodlám věnovat případům, které komise předaly mimořádným 

lidovým soudům a osobám, které se odvolaly k Zemskému národnímu výboru v Praze, 

popřípadě Krajskému národnímu výboru v Liberci. 
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Resumé: 

Tato studie se věnuje problematice tzv. malé retribuce v poválečném Československu, 

kterou prováděly trestní nalézací komise, k jejichž zřízení došlo na základě jednoho z dekretů 

prezidenta republiky. Jejich činnost následně upravovaly směrnice a dodatky vydané 

ministerstvem vnitra. Práce se věnuje komparaci činností trestních nalézacích komisí 

působících na Semilsku, tedy TNK Jilemnice, TNK Semily a TNK Turnov. Jsou porovnány 

počty projednaných případů, rozsudky, provinění a tresty. Komise vykazují jak společné, tak 

i odlišné znaky. Jelikož se v současnosti do popředí dostává i sociální otázka, je pozornost 

věnována také postavení žen a osob německé národnosti před komisemi. S ženskou otázkou 

se pojí fenomén horizontální kolaborace. Jako primární zdroj posloužily fondy uložené 

ve Státním okresním archivu týkající se tzv. malé retribuce. 

 

 


