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V rámci tohoto procesu stanulo po 
skončení války v českých zemích před 
tzv. retribučními soudy, zřízenými 
podle dekretů prezidenta republiky 
č. 16 a 17/1945 Sb. II, více než 30 tisíc 
osob.1 Celkem 708 (737 v celém Čes
koslovensku) z nich bylo odsouzeno 
k nejvyššímu trestu, který byl také 
vykonán.2 Většinu z popravených 
bychom zřejmě mohli zahrnout do 
kategorie „kolaborant“. Ze zbývají
cích jen několik přesahovalo svým 
významem úzký regionální nebo 
maximálně „československý“ rá
mec. Mohli bychom sem zařadit např.  
K. H. Franka jako člena říšsko němec
ké vlády – německého státního minis
tra pro Čechy a Moravu, zastupujícího 
(od 4. června 1942 do 20. srpna 1943) 
říšského protektora Kurta Daluegeho, 
několik členů Reichstagu, SSBriga

deführera a generálmajora Waffen
SS Bernarda Vosse, několik dozorců 
a dozorkyň z koncentračních táborů 
nebo jednoho z architektů konečného 
řešení, SSGruppenführera a generála 
WaffenSS Waltera Schmitta. Proto
typem „řadového“ válečného zločince 
odsouzeného českými mimořádnými 
lidovými soudy k trestu smrti však 
byli příslušníci německé tajné státní 
policie, Gestapa.

Hrůza šířící se celou okupovanou 
Evropou, kterou zde Gestapo během 
válečných let rozsévalo, byla dosta
tečným důvodem k preventivnímu 
zatčení jakéhokoliv jeho bývalého pří
slušníka. Gestapáci si toho byli vědomi 
a snažili se ukrýt především v chaosu 
poraženého Německa, zejména na 
území obsazeném západními velmo
cemi. Britové, Francouzi a především 

Američané však ve většině případů 
velmi striktně dodržovali mezispoje
necké dohody a závazky a zadržené 
gestapáky vydávali do zemí, které 
o ně požádaly. Spolupráce mezi ame
rickými a československými složkami 
byla v době před únorovým převratem 
naprosto bezproblémová. 

Tato studie je věnována životním 
osudům dvou těchto „řadových“ vá
lečných zločinců, bývalých příslušní
ků referátu II BM (měl v náplni český 
nekomunistický odboj a  opozici) 
pražské řídící úřadovny Gestapa, 
Wilhelmu Wollnerovi a Friedrichu 
Dennertovi, vydaným k potrestání 
do Československa americkými úřa
dy z Německa a Rakouska, kteří byli 
v roce 1947 odsouzeni Mimořádným 
lidovým soudem v Praze za válečné 
zločiny k trestu smrti a popraveni. 

1  Dějinám retribučního soudnictví v českých zemích věnovala naše historiografie v posledních dvou desetiletích značnou pozornost. 
Poprvé se jí v rozsáhlé monografii zabýval Mečislav Borák (BORÁK, Mečislav: Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR 
a Mimořádný lidový soud v Ostravě 1945–1948. Tilia, Šenov u Opavy 1998) a po něm řada dalších. 

2  LIŠKA, Otakar a kol.: Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918–1989. ÚDV, Praha 2006. Celkový počet odsouzených k smrti 
byl o něco vyšší, protože zahrnoval i odsouzené v nepřítomnosti a také ty, jimž prezident republiky Edvard Beneš udělil milost.

Dvě cesty na šibenici

V lednu 1942 se v Londýně sešli zástupci devíti okupovaných evropských států, 
mezi nimi i Československa, aby zformulovali svůj postoj k poválečnému potrestání 
nacistických válečných zločinců a kolaborantů. Společně přijali tzv. Svatojakubskou 
deklaraci, která se později stala základem principů, podle nichž byli váleční zločinci 
stíháni a na něž přistoupily i spojenecké velmoci a řada dalších zemí.

j iŘí  plachý

Životní osudy příslušníků pražského Gestapa Wilhelma Wollnera  
a Friedricha Dennerta

Hlavičkový papír řídící úřa-
dovny Gestapa v Bredovské 
ulici (dnes ulice Politických 
vězňů) v Praze      Foto: ABS
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Wilhelm Georg Wollner se narodil 
12. července 1913 v západočeské Aši.3 
Byl pátým dítětem topiče Hanse Chris
tiana Wollnera a Margarethy, rozené 
Fedrové.4 

Ašský výběžek představoval v té 
době díky historickému vývoji jediné 
kompaktní území českého království, 
kde nebylo dominantní katolické ná
boženské vyznání. Také Wollnerovi se 
hlásili k evangelické církvi augsbur
ského vyznání a v jejím chrámu byly 
pokřtěny i jejich děti.5 Ve 30. letech 
bydleli v Herrengasse 47.

Wilhelm vychodil ve svém rodném 
městě pětitřídní německou obecnou 
školu, dva ročníky měšťanky, dva 
roky živnostenské pokračovací školy 
a jednoletý kurz v textilním učilišti. 
Následně pracoval jako tkadlec. 

V létě roku 1930 se jako sedmnácti
letý přihlásil dobrovolně k odvodu. Byl 
to nejnižší věk, který československý 
branný zákon připouštěl. Přestože poz
ději uváděl, že jej k tomu vedla láska 
k Československé armádě (Lust und 
Liebe zum tschecho-slowakisch Mili-
tär6), důvody tohoto rozhodnutí byly 
zřejmě daleko prozaičtější. V roce 
1930 se začínala také v Českosloven
sku projevovat velká hospodářská 
krize a exportně orientovaný textilní 
průmysl v pohraničí ji pocítil jako je
den z prvních. Naproti tomu armáda 
nabízela stabilní postavení s možností 
společenského vzestupu – podle svě
dectví jeho kolegů pomýšlel již tehdy 
na dráhu poddůstojníka, resp. rotmis
tra z povolání. Vzhledem k tomu, že 

od dětství hrál na trubku a na housle, 
nastoupil 5. srpna 1930 k hudbě cheb
ského Pěšího pluku 33 „Doss Alto“. Po 
ukončení základního výcviku sloužil 
znovu u hudby a počátkem října 1931 
jej přeložili k 1. rotě. V té době byl již 
poddůstojníkem (na svobodníka byl 
povýšen 16. srpna 1931). Od listopa
du téhož roku se stal frekventantem 
plukovní poddůstojnické školy. Ještě 
před jejím ukončením dostal v únoru 
1932 povolení zůstat v armádě jako dé
lesloužící poddůstojník. Následně jej 
znovu přeložili, tentokrát k odloučené 
5. rotě II. pěšího praporu do Falkno
va nad Ohří (dnes Sokolov), kde pak 
strávil následujících několik let. V květ
nu 1932 dosáhl hodnosti desátníka  
a 1. října téhož roku četaře. Byl zařazen 

jako zástupce velitele čety a instruktor 
výcviku. V této funkci se zřejmě velmi 
dobře osvědčil – postupně působil jako 
instruktor nováčků, vojáků druhého 
ročníku, náhradní zálohy i záložníků. 
Od září 1935 do března 1936 byl dokon
ce výpomocným instruktorem v divizní 
Škole na výchovu důstojníků pěchoty 
v záloze, dislokované v Berouně. 

V armádě však nesloužil po celé toto 
období – přestože mu byl v únoru 1933 
závazek prodloužen, odešel 5. listo
padu téhož roku do zálohy. Vzhledem 
k tomu, že po roce, 1. prosince 1934, 
znovu nastoupil na své staré místo, 
se zdá, že do civilu nebyl poslán za 
trest. V srpnu 1936 mu bylo dokonce 
svěřeno velení čety a byl vyslán do 
několika kurzů.

3  V Aši žilo v roce 1880 celkem 13 209 obyvatel. Všichni byli německé národnosti. Byla okresním městem, sídlilo v ní tehdy třináct tex
tilních továren, dva pivovary, plynárna a mnoho mechanických tkalcoven, barvíren a bělidel. Zvláštní státoprávní postavení mělo 
Ašsko jako manské území v rámci České koruny až do roku 1770. Ottův slovník naučný, II. díl. J. Otto, Praha 1889, s. 934. 

4  Hans Christian Wollner pocházel z Aše (jeho otec byl tkadlec), Margaretha Fedrová se narodila v nedalekém Vernéřově (dnes součást 
Aše). Její otec byl kočí. SOA Praha, f. Mimořádný lidový soud (dále jen MLS) Praha, k. 649, sp. zn. Ls XX 7246/46, Rodný a křestní list 
Vilém Jiří Wollner (opis), l. 430. 

5  Ve svém pozdějším životopise, který sepsal během vyšetřování, Wollner uvedl, že se hlásí k římskokatolickému vyznání. Kopie křest
ního listu však dokládá, že byl od narození až do roku 1940 členem evangelické církve, a také předválečné vojenské doklady jej uvádě
jí jako evangelíka. V letech 2. světové války se jako správný nacista nehlásil k žádné konfesi a sám se označoval za „v Boha věřícího“ 
(Gottglaubig). Tamtéž.

6  SOA Praha, f. MLS Praha, k. 649, sp. zn. Ls XX 7246/46, Wilhelm Wollner, Lebenslauf. Tätigkeit. Rechtfertigung. Prag, am 13. 7. 1946,  
s. 140–201, konkrétně l. 141.

Wilhelm Wollner v době základní vojenské služby jako člen hudby Pěšího pluku 33 „Doss Alto“.
Foto: SOA Praha
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Koncem října 1936 jej přeložili k elit
nímu Hraničářskému praporu 5 do 
Chebu. To lze interpretovat různě. 

Hraničářské prapory tradičně patřily 
(vedle letectva) k útvarům, k nimiž 
byli povoláváni především branci 

české národnosti. To vedlo některé 
politiky SdP k obvinění vojenských 
úřadů z diskriminace českosloven
ských Němců. Aby se zabránilo ro
dícímu se skandálu, byli k 1. říjnu 
1936 (často vůbec poprvé v historii) 
k hraničářským praporům ve větší 
míře povoláni i němečtí branci. Právě 
četař Wilhelm Wollner se jako bratr 
známého radikála stal instrukto
rem nováčků (ale i mužstva druhého 
ročníku) 1. roty. Koncem roku 1936 
mu nadřízení znovu bez problémů 
prodloužili služební závazek. Již po 
několika měsících však zase (opět 
pravděpodobně z vlastní vůle) po
žádal o  jeho předčasné ukončení  
a 16. květ na 1937 odešel do zálohy.

Jako voják Čs. armády byl Wollner 
vždy hodnocen velmi kladně. Pplk. 
pěch. Josef Skalák na něj např. v květ
nu 1935 napsal následující posudek: 
Živý, upřímný, ctižádostivý, velmi snaži-
vý a pilný. Jako cvičitel: rázný, energický, 
voj.[enské] vystoupení velmi dobré. Při 
boj.[ovém] výcviku: trochu překotně se 
rozhoduje, dobrý postřeh. Velmi dobrý 
velitel družstva a dobrý zástupce velitele 
čety. Způsobilý jako výkonný rotmistr…7

Během své služby ve Falknově si zde 
našel vážnou známost. I proto podle 
vlastních slov odešel na jaře 1937 z ar
mády do civilu. Krátce nato, 24. října 
1937, uzavřel s Barbarou Spinnlerovou 
sňatek. Manželé se nejdříve usadili 
v Aši, kde Willhelm nastoupil jako 
vrátný v místní nemocnici. 

Poválečný soud si nedal práci s tím, 
aby se pokusil zrekonstruovat Woll
nerovu činnost během osudného září 
1938. Podle jeho vlastního tvrzení 
v létě 1938 s prací v Aši skončil a na
šel si místo agenta u Pojišťovny sv. 
Floriana v Chebu, kam se také s man
želkou přestěhovali. Podle policejního 
záznamu však změnil bydliště až po 
Mnichovu, konkrétně 10. října 1938. 
Jde o věc nikoliv nepodstatnou. Ašský 
výběžek byl jedním z míst, které se 
sudetoněmeckým vzbouřencům po
dařilo 22. září 1938 obsadit. Následně 
ho obsadili také příslušníci SS a SA. 

7  Vojenský historický archiv Bratislava, Sbírka kmenových listů, Wilhelm Wollner, nar. 1913, Kmenový list (KL) č. 6/1930 Doplňovacího 
okresního velitelství (DOV) Cheb. 

■  Adam Georg Wollner (1903–1948)
Ze sourozenců zřejmě nejvíce ovlivnil Wilhelma Wollnera jeho o deset let starší bratr Adam 
Georg. Tento vyučený zámečník a horlivý člen ašského Turnvereinu, německé nacionalistické 
tělovýchovné organizace, byl od roku 1932 až do jejího rozpuštění v říjnu 1933 členem 
sudetoněmecké nacistické strany Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP). 

Již v listopadu 1933 se připojil k nově založené Sudetendeutsche Heimatsfront (SHF) Konrada 
Henleina, za kterou, resp. za Sudetendeutsche Partei (SdP), do níž se SHF před volbami 
transformovala, byl v květnu 1935 zvolen poslancem pražského parlamentu. Mimo jiné byl zpočátku 
místním, od roku 1934 okresním a od 10. března 1935 i krajským vedoucím SdP v Chebu a „zástupcem 
dělnictva“ v hlavním vedení SdP.a Uvnitř strany patřil k radikálnímu protičeskoslovenskému křídlu. 
Několik dní po vyhlášení Karlovarských požadavkůb na jaře 1938 vystoupil během prvomájových 
oslav v Chebu s proslovem, v němž mimo jiné prohlásil: Henlein a my všichni se smíme přihlásit 
k nacionálnímu socialismu, neboť za námi stojí celou svou vahou 
Říše. S našimi stížnostmi a požadavky zamíříme nejen do Ženevy, 
ale i do Berlína.c 

Po Mnichovu se stal poslancem Reichstagu. Krátce zastával 
funkci okresního vedoucího NSDAP v Karlových Varech. V letech 
1939–1940 byl župním inspektorem NSDAP v Sudetech. Během 
tažení do Francie jej v hodnosti SS-Hauptsturmführera jmenovali 
zvláštním velitelem Waffen-SS u Todtovy organizaced. Ve stejné 
funkci pak krátce působil, již jako SS-Sturmbannführer, i na východní 
frontě (17. ledna – 31. března 1942). V té době byl zároveň okresním 
vedoucím NSDAP v Plzni. V této vlivné pozici zůstal až do června 
1944. Od července téhož roku vedl Gauorganizationsamt v Liberci. 
Zastával také funkce zástupce inspektora pro protileteckou obranu, 
pověřence pro stavbu vojenských postavení a další.e

V dubnu 1945 dostal od K. Henleina poslední „bojový“ úkol. Měl v západních Čechách vybudovat 
záškodnickou organizaci označovanou jako Freikorps Adolf Hitler. Shromáždil kolem sebe asi dvě stě 
mužů a žen, s nimiž odjel do bavorského Hofenfelsu, kde 17. dubna zahájili výcvik. To se však již blížila 
americká armáda (20. dubna obsadili Američané jeho rodnou Aš) a záškodníci se museli stěhovat do 
Třemošné severně od Plzně. Dvě sudetoněmecké roty byly rozděleny do družstev, regionálně pokrývajících 
(zřejmě podle místa určení svého budoucího působiště) území od Železné Rudy po Liberec. Poslední 
výcvikový prostor záškodníků byl těsně před koncem války v Kladské u Mariánských Lázní.f Po skončení 
války se ukryl v americké okupační zóně v Bavorsku. Svého mladšího bratra přežil jen o několik měsíců 
– zemřel 24. července 1948 v hessenském Marburgu an der Lahn. 

a   BIMAN, Stanislav: Kdo byl kdo v říšské župě Sudety. Biografická příručka A–Z. CD nosič. Státní oblastní 
archiv v Litoměřicích, Litoměřice 2008, heslo Georg Wollner. 

b   Ke Karlovarským požadavkům viz http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/karlovarske-pozadavky-23-24-4-1938 
(citováno k 21. 5. 2014).

c   BRANDES, Detlef: Sudetští Němci v krizovém roce 1938. Argo, Praha 2012, s. 128. 
d   Todtova organizace vznikla v roce 1938, zabývala se výstavbou vojenských objektů. Zpočátku byla určena pro 

Němce neschopné vojenské služby, avšak v průběhu války se v podstatě stala jednou z forem totálního nasazení.
e   BIMAN, Stanislav: Kdo byl kdo v říšské župě Sudety. Biografická příručka A–Z, heslo Georg Wollner. 
f   KURAL, Václav – RADVANOVSKÝ, Zdeněk a kol.: „Sudety“ pod hákovým křížem. Albis International, Ústí 

nad Labem 2002, s. 340.

Repro: Kdo byl kdo v říšské župě Sudety. Biografická příručka A–Z
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Československé jednotky ze strate
gických důvodů těžko hájitelné úze
mí již nedobývaly zpět. Naproti tomu 
v Chebu byly nepokoje vyvolané SdP 
potlačeny. 

Možnost, že se na těchto událostech 
podílel i Willhelm Wollner, například 
jako člen Sudetoněmeckého dobrovol
nického sboru, je mimořádně vysoká. 
Zářijové mobilizace se každopádně 
nezúčastnil. Po válce se naopak snažil 
vzbudit dojem, že byl jako „čechofil“ 
po Mnichovu pronásledován8, což 
se však jeví jako značně nepravdě
podobné, přestože například uváděl, 
že musel čelit nenávisti svých spolu
občanů a že jej již v roce 1932 matka 
žádala, aby pro jistotu nejezdil do Aše 
v uniformě.9 V roce 1939 mluvil opač
ně – před svými českými známými se 
chlubil, že v té době dodával informa
ce vojenského charakteru svému bra

trovi, odkud pak putovaly přímo do 
Německa. Bližší pravdě byla asi druhá 
varianta. Každopádně po Mnichovu 
byl vyznamenán Sudetoněmeckou 
osvobozovací medailí, k čemuž by 
zřejmě nedošlo, kdyby byl podezřelý 
z politické nespolehlivosti. 

V polovině ledna 1939 jej povolali 
na šestitýdenní vojenské cvičení  
k 72. pěšímu pluku Wehrmachtu do 
Norimberka. Hodnost četaře dosa
žená v Čs. armádě mu byla bez po
tíží uznána za odpovídající hodnost 
Unter offizier.10 Po návratu do civilu 
jej čekala největší a vpravdě osudová 
změna v dosavadním životě. Začátkem 
března 1939 se stal, pravděpodobně 
na přímluvu bratra, který v té době 
vykonával funkci okresního vedoucího 
nacistické strany v Karlových Varech, 
příslušníkem Gestapa. Přechodně 
nastoupil na karlovarskou služebnu, 

avšak již za dva týdny změnil půso
biště – zúčastnil se okupace českých 
zemí a již zůstal v Praze.

■   

Friedrich Dennert se narodil o necelé 
dva roky dříve než Wollner, 28. srp
na 1911, ve Friedenau na předměstí 
Berlína. Pocházel ze středostavovské 
rodiny. Jeho otec Dr. Friedrich Dennert 
pracoval jako knihovník, matka Emma, 
rozená Knoecke, byla v domácnosti. 
Friedrich vychodil obecnou školu 
a nižší reálku v BerlíněZehlendorfu 
a po ní absolvoval blíže nespecifiko
vaný jednoroční kurz.11 

Na Velikonoce 1927 nastoupil do 
učení jako praktikant do berlínské 
továrny na výrobu motorů R. Stock 
a spol. (R. Stock & Co., Spiralbohrer, 
Werkzeug und Maschinenfabrik A.G.) 
v BerlíněMarienfelde.12 Strávil zde čty
ři roky a získal kvalifikaci potřebnou 
k dalšímu studiu na BeuthSchule, 
Höhere technische Lehranstalt der 
Stadt Berlin, které zahájil v roce 1931. 
V té době se chtěl stát inženýrem.13

Do jeho plánů však nepříznivě za
sáhla velká hospodářská krize. Jeho 
otec přišel v roce 1932 o místo a bezpro
středně poté musel Friedrich ze školy 
odejít. Podařilo se mu najít si práci au
tomechanika a řidiče nákladních aut 
u berlínské firmy Uhlmann. Od června 
1933 pak působil u dopravní společ
nosti Berliner Verkehrsgesellschaft 
(BVG), zajišťující berlínskou měst
skou hromadnou dopravu. Nejdříve 
se zapracovával jako mechanik a řidič 
omnibusu, později nastoupil místo 
v technické službě. V BVG měly před 
převzetím moci nacisty silnou pozici 
komunistické odbory, které zde však 
úzce spolupracovaly s NSDAP, např. při 

8  SOA Praha, f. MLS Praha, k. 649, sp. zn. Ls XX 7246/46, Wilhelm Wollner, Lebenslauf. Tätigkeit. Rechtfertigung. Prag, am 13. 7. 1946,  
s. 140–201, konkrétně l. 144.

9  Tamtéž, l. 142.
10  Tamtéž, l. 144.
11  Šlo o vzdělání označované v německých zemích jako Obersekunda.
12  K této společnosti viz http://www.albertgieseler.de/dampf_de/firmen1/firmadet16901.shtml (citováno k 21. 5. 2014).
13  Jde o předchůdce dnešní Beuth Hochschule für Technik Berlin, nesoucí jméno po Christianu Peteru Wilhelmu Beuthovi (1781–1853).  

Viz http://www.beuthhochschule.de/2063/ (citováno k 21. 5. 2014).

Četař délesloužící Wilhelm Wollner s vojáky a poddůstojníky 1. roty Hraničářského praporu 5 
v Chebu. Foto: SOA Praha
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organizaci jedné z největších stávek ve 
Výmarské republice v listopadu 1932. 

Sám Dennert později tvrdil, že byl 
v té době nestraník a že před vzrůsta
jícím vlivem nacistů v BVG ze zaměst
nání odešel. Zní to značně nepravděpo
dobně, vzhledem k tomu, že jeho novým 
působištěm se od podzimu 1934 stala 
Schutzpolizei (Ochranná policie), k níž 
nastoupil jako čekatel. Podle jiných do
kumentů byl naopak již tehdy členem 
NSDAP. Byl zařazen jako řidič služebny 
v BerlíněCharlottenburgu a podílel se 
i na výuce svých kolegů. V roce 1935 
utrpěl během služby zranění, v jehož 
důsledku u něj propukla tuberkulóza 
kostí. Několik měsíců strávil v nemoc
nici. Po uzdravení nastoupil na nové 
místo. Od 1. ledna 1936 se stal přísluš
níkem tajné státní policie, Gestapa.

Později se snažil dokázat, že přemís
tění od Schutzpolizei bylo výsledkem 
jeho zhoršeného zdravotního stavu. 
Tvrdil také, že se službou u Gestapa 
nebyl spokojen a že se několikrát 
neúspěšně snažil odejít. Svá tvrzení 
korunoval výrokem, že do Prahy byl 
v dubnu 1939 přeložen za trest. Nic 
z toho nezní příliš pravděpodobně. 
V Berlíně byl zařazen rovnou k řídící 
úřadovně (Leitstelle), na referát II P, 
který měl na starosti tiskový dohled 
a činnost spolků. Byl mimořádně důle
žitý – měl za úkol potlačovat poslední 
zbytky občanské společnosti a plura
litních názorů. Podle vlastního vyjá
dření vykonával Dennert dozor nad 
dovozem zahraničního tisku. Denně 
byly zásilky obsahující „závadné“ 
knihy, noviny a časopisy na berlínské 
hlavní poště a na letišti vylučovány 
z další přepravy a předávány Gestapu 
ke zničení. 

Krátce před vypuknutím sudetské 
krize na podzim 1938 byl Dennert „pře
místěn k dálnopisu“.14 Jakého charak
teru byla jeho práce v těchto měsících, 
se při poválečném vyšetřování bohužel 
podrobně nezkoumalo. V té době údajně 
žádal o přeložení na technické oddělení. 
Poté, co byla jeho žádost zamítnuta, měl 

(opět údajně) podat žádost o propuštění. 
Místo toho přišlo v dubnu 1939 přeložení 
k nově zřízené řídící úřadovně v Praze.

ve Službách pražSkého  
geSTapa

Wilhelm Wollner se tedy v Praze ob
jevil hned v prvních dnech okupace 
a již zde zůstal. V nově konstituované 
řídící úřadovně pražského Gestapa 
(StapoLeitstelle Prag) byl od počátku 
zařazen na oddělení II BM, kde měl 
„na starosti“ stíhání letákových akcí 
a poslech cizího rozhlasu. 

V Praze si našel byt v Přemyslovské 
ulici číslo 9 na Vinohradech. Jeho žena 
jej do nového působiště následovala 
a narodily se jim zde dvě děti – v roce 
1940 syn Manfred a o čtyři roky poz
ději dcera Renata. 

Jak potvrdily desítky poválečných 
výpovědí, ve svém zaměstnání patřil 
Wollner k vyšetřovatelům zajišťujícím 
si doznání hrubou silou. Přestože se 
někdy snažil použít „psychologičtěj
ší“ metody, spočívající především ve 

výhrůžkách a poskytování doby „na 
rozmyšlenou“, dřív než výslech „sku
tečně začne“, opíraly se jeho pracovní 
výsledky především o bestiální týrání 
zatčených. Jeho „parťákem“ při mučení 
byl často gestapák Rudolf Hartel. Woll
ner úřadoval ve II. patře Petschkova 
paláce (v kanceláři č. 129) a dosáhl 
úřední hodnosti vrchní kriminální 
asistent. Kromě členství v NSDAP byl 
samozřejmě členem SS, kde dosáhl 
hodnosti SSHauptscharführera (od
povídající armádní hodnosti štábního 
rotmistra). 

Během své služby měl Wollner 
několik větších případů, při nichž 
zatýkal a vyšetřoval desítky čes
kých vlastenců. Jednalo se přede
vším o odhalování distribuční sítě 
ilegálního časopisu V boj! Ten byl 
v letech 1939–1941 nejvýznamněj
ším periodikem českého nekomu
nistického podzemí. Začal vycházet 
v květnu 1939 a dosáhl poměrně vel
kého nákladu až několika tisíc kusů. 
Měl i regionální mutace, takže byl 
mimořádně rozšířený. Vydávalo jej 

14  SOA Praha, f. MLS Praha, k. 662, sp. zn. Ls XVII 7424/46. Obecně k jeho životu – ŘNB v Praze, Státní bezpečnost odd. V, Stb 3a, v Praze 
dne 7. listopadu 1946, Friedrich Dennert, Lebenslauf, l. 35–38. 

Potvrzení o poškození obleku vrchního kriminálního asistenta Wilhelma Wollnera, k němuž 
došlo 3. prosince 1942 během blíže nespecifikované domovní prohlídky. Wollner byl tehdy na 
několik týdnů „zapůjčen“ služebně Gestapa v Plzni.  Foto: SOA Praha
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Družstvo v prvním sledu, ilegální 
skupina složená především z býva
lých legionářů, majících kontakty 
k Politickému ústředí, Petičnímu 
výboru Věrni zůstaneme i k Obraně 
národa. Gestapu se na podzim 1939 
podařilo jeho redakci rozbít. Časopis 
však znovu začaly vydávat dvě na 
sobě nezávislé skupiny. První, tzv. 
spořilovskou, vedla významná před
stavitelka českého nekomunistické
ho odboje Inka Bernášková (v roce 
1942 popravená), druhou tvořili pří
slušníci Obrany národa. Spořilovskou 
skupinu zlikvidovalo Gestapo v září 
1940. Vojákům a Ústřednímu vedení 
odboje domácího (ÚVOD) se podařilo 
kontinuitu časopisu udržet až do pod
zimu 1941. Wollner se podílel na za
tčení a výsleších více než pěti desítek 
českých vlastenců, kteří patřili mezi 
spolupracovníky vydavatelů nebo 
tento časopis distribuovali. Velkou 
skupinu odbojových pracovníků od
halilo Gestapo především mezi úřed
níky banky Slavia a Živnostenské 
banky.15 Jejich výslechy byly vedeny 
mimořádně krutě. Na výzvu v časo
pise Svazu osvobozených politických 
vězňů se soudu po válce sešla řada 
písemných výpovědí, které nezávisle 
na sobě potvrzovaly Wollnerovu bru
talitu. Jako jednu ukázku za všechny 
uveďme část poválečné výpovědi Jana 
Hrubého, úředníka banky Slavia, 
mající téměř reportážní charakter:

Zatčen 2. října 1942. Ihned prvý vý-
slech, který byl poměrně ještě méně 
bolestivý.

5. října druhý výslech, který počal: 
Brýle dolů. Ihned na uvítanou jsem byl 
svázán do kozelce, ruce pod zadnicí 

staženy řetězem a dostal jsem širokou 
gumou přes hlavu s podotknutím, abych 
se lépe rozpomněl. Když toto nepomohlo, 
začala v pravém slova [smyslu] vřava, 
nadávání, kopání, mlácení přes hlavu 
a kopání do přirození.

6. října další výslech po konfrontaci 
s Havlůjem. Ten den jsem byl zkopán 
Wollnerem, Rudim a „Frajlí“ tak, že jsem 
přišel na Pankrác a nemohl seděti hezky 
dlouho. Otevřené rány pak byly jodovány 
dr. Makovičkou na revíru.

7. října ještě výslech, snad ne tak spros-
tý jako 6. X., ale nadávek bylo mnoho. […]

Nadávek jako: český pse, šrámkovče, 
prasata a jiných sprostých nadávek, ty 
jsem ani nebral do sluchu. Všechny výsle-
chy byly konány tak jako prvý, svázán do 
kozelce, ruce spoutány želízky pod zadni-
cí a Wollner, Rudi stáli nade mnou. […]16

Další ze zatčených zaměstnanců to
hoto peněžního ústavu, Kamil Kuchler, 
na závěr výpovědi, v níž líčil podobné 
zážitky, shrnul: Wollnera jsem poznal 
jako surového gestapáka se všemi sklo-
ny a znaky primitivní německé duše. Bil 
zákeřně a surově, záměrně do spánků 
a uší a snažil se překvapiti svou oběť 
užíváním nejsprostších slov a řvaním. 
Obviňuji ho, že on to byl, na jehož pří-
kaz jsem po odpykání trestu nastoupil 
vražednou cestu přes konc.[entrační] 
tábor[y] Gross Rosen, Sachsenhausen, 
Schlieben a Buchenwald, aby mne jen 
zázrakem z transportu smrti zachránila 
postupující americká armáda.17 V tom 
posledním se příliš nemýlil – někteří 
z těch, kteří byli německými soudy 
za „menší“ prohřešky posláni jen do 
věznic a káznic a po skončení trestu 
putovali z příkazu Gestapa do kon
centračních táborů, se již nevrátili. 

Např. z jedenadvacetičlenné skupiny 
spolupracovníků Družstva v prvním 
sledu, kteří distribuovali V boj!, poza
týkané v letech 1939–1940, zahynuli 
tři – Čeněk Pečený zemřel ve vazbě 
lidového soudu v Norimberku v dubnu 
1944, Jiří Pečený při náletu na Drážďa
ny v únoru 1945 a jistý Stehlík přišel 
o život během pochodu smrti v dubnu 
1945. V rámci tohoto případu bylo dále 
zatčeno devět ilegálních pracovníků 
židovského původu, z nichž všichni 
zahynuli ve vyhlazovacích táborech.18

Wollner se jako člen zatýkací skupiny 
podílel mj. na dopadení radiotelegra
fisty Františka Peltána a vedoucího 
radioskupiny ilegální organizace 
ÚVOD Rudolfa Mareše, k němuž došlo 
11. července 1942 v Kinského zahradě 
v Praze (Peltán byl při této akci smr
telně zraněn a svému zranění podlehl 
o devět dní později). V létě 1942 se na 
Turnovsku účastnil zatýkání spolupra
covníků této organizace, při níž měl být 
dopaden i doc. RNDr. Vladimír Krajina, 
jedna z vůdčích postav českého neko
munistického odboje.19 Tomu se však 
podařilo uprchnout, byť po něm gesta
páci, včetně Wollnera, zahájili palbu.20

Počátkem roku 1944 se u Wollnera 
začaly objevovat silné psychické obtí
že, které vyvrcholily tím, že nervově 
onemocněl. V době od 20. února do  
6. března 1944 byl dokonce v pracov
ní neschopnosti. Příčiny onemocnění 
nejsou známé, nicméně bylo jasné, že 
již dále nemůže působit v exekutivě 
Gestapa. Jeho nadřízení pro něj našli 
místo velitele pracovního výchovné
ho tábora v Břežanech (dnes součást 
obce Lešany, okr. Benešov), zřízeného 
koncem roku 1943 na okraji vysídle

15  K zatčení bankovních úředníků viz např. SOA Praha, f. MLS Praha, k. 649, sp. zn. Ls XX 7246/46, II BM 3 – 679/41, Prag, den 19. April 1941. 
Bericht. Betriff: Verbreitung der illegalen Hetzschrift „ V boj“, l. 67–69.

16  Tamtéž, neoznačeno, nedatováno, l. 89. V citaci dokumentu byly opraveny pravopisné chyby.
17  Tamtéž, neoznačeno, Praha 5. 4. 1946, Věc: Výslech Kamila Kuchlera, úředníka banky Slavie gestapákem Willi Wollnerem, l. 106–107.
18  Tamtéž, neoznačeno, nedatováno, Věc: Wilhelm Wollner, bývalý komisař gestapa v Pečk.[ově] paláci, skupina „V BOJ“, rozšiřování letá

ků (1939–1940), l. 126–127.
19  Nakonec byl však v únoru 1943 zatčen a až do konce války vězněn. Po válce působil jako generální tajemník Čs. strany národně socia

listické a poslanec. Po únoru 1948 odešel do exilu, v němž v roce 1993 zemřel.
20  K tomu viz např. SOA Praha, f. MLS Praha, k. 649, sp. zn. Ls XX 7246/46, Oblastní úřadovna Stb v Mladé Boleslavi, protokol sepsaný dne 

28. 3. 1947 v kanceláři gen.[erálního] tajemníka [ČSNS] prof. dr. Vladimíra Krajiny, nar. 30. 1. 1905, […] ve věci zatýkání členů illeg.[ální] 
org.[anisace] ÚVOD v Kacanovech, které provádělo pražské gestapo, l. 465–472.
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ného území SSTruppenübungsplatz 
Böhmen. Tábor byl určen pro propuš
těné z věznic a koncentračních táborů, 
kteří zde měli absolvovat „výchovný 
kurz pro práci v průmyslu“, a dále pro 
ty, kteří se provinili proti všeobecné 
pracovní povinnosti (např. uprchlíky 
z totálního nasazení v Německu). Tá
bor měl své pobočky ještě v dalších 
obcích výcvikového prostoru: v Bu
kovanech, Tvoršovicích a Krhanicích. 
Počet vězňů se pohyboval mezi pěti sty 
až tisícem a značně převyšoval tábo
rovou kapacitu. Hygienické podmínky 
internovaných byly otřesné. Prošlo jím 
na deset tisíc osob. Režim zde měl být 
volnější než v koncentračním táboře, 
avšak Wollner zavedl hned po svém 
příchodu „tvrdou disciplínu“.21

Svědectví o tom podal po válce i je
den z bývalých příslušníků strážního 
oddílu protektorátního četnictva, který 
mu podléhal: Wollner, jako velitel pracov-
ního výchov.[ného] tábora v Břežanech, 
byl znám vůči našim českým lidem, kteří 

v tomto táboře byli internovaní po dobu 
2 až 12 týdnů pro delikt zběhnutí z práce 
nebo sabotování práce v Německu, jako 
člověk povahově surový a bezohledný […] 
Stávalo se dosti často, že tento Wollner 
nechal na rozkaz nastoupiti některé naše 
internované lidi brzo ráno, asi o 4 hod., 
na dvůr tábora, kde sám byl přítomen, 
a lidi museli na jeho rozkaz cvičiti v klu-
su, k zemi apod. a toto cvičení prováděti 
těsně do doby odchodu na pracoviště 
a večer po práci se toto opakovalo. […] 
Wollner měl a přisvojoval si velkou moc, 
kterou nechal navenek viděti, a obyčejně 
když byl ve špatné náladě a nebo když 
obdržel špatné zprávy o situaci na frontě, 
byl velice zlostný a tuto zlost si obyčejně 
vyléval na našich internovaných českých 
lidech různými způsoby…22 

■

Jak již bylo uvedeno, Friedrich Dennert 
přišel do Prahy v dubnu 1939. Nastou
pil na oddělení II F Gestapa. Zde měl 

v náplni práce „zjišťování pověsti“ 
různých osob (např. pro soudy). V lis
topadu téhož roku byl přemístěn k od
dělení II BM, kde měl na starosti české 
spolky (referát 2, jehož byl vedoucím). 
Tady působil až do léta 1943. V roce 
1944 jej, tak jako řadu jiných úřední
ků bezpečnostních složek v Protek
torátu, přeložili do Maďarska, které 
v březnu toho roku obsadily německé 
jednotky.23

U Gestapa dosáhl úředního titulu 
„kriminální zaměstnanec“ a hodnosti 
SSOberscharführera (odpovídající 
zhruba armádnímu rotmistrovi). By
dlel v malostranské Nosticově ulici 
číslo 4. V té době byl ženatý a měl tři 
děti, ale jeho manželství nebylo zřejmě 
šťastné. Po válce, kdy byl vydán do 
ČSR, uváděl, že je vdovcem.

Během výslechů až na výjimky 
nepoužíval fyzické násilí. Výsledků 
dosahoval např. demotivací vyšet
řovanců – tvrdil jim, že už je stejně 
všechno ztraceno, že Gestapo všech
no ví od dalších zatčených, slovům 
vyšetřovaných dával do protokolu jiný 
význam nebo protokol rovnou dikto
val podle vlastního uvážení. Pokud 
bylo nutné přikročit k zostřenému 
výslechu, nechával zatčené tlouct 
jinými. Sám většinou jen nezúčast
něně přihlížel. Jeho rukama také 
procházelo nepoměrně méně osob, 
než tomu bylo u Wollnera a jiných. 
Nepatřil zřejmě ani k fanatickým 
nacistům a ze svého služebního za
řazení se snažil vytěžit co nejvíce. 
Bývalý konfident pražského Gestapa 
František Mařík po válce vypově
děl: Dennert se vyhýbal dle možnosti 
práci a službě a přenechával ji svým 
podřízeným. V tom smyslu také zařídil 
kancelář v Senovážné ulici. Z toho[to]  
5-ti pokojového bytu, který měl slouži-
ti jako kancelář, používal čtyři pokoje 
k milostným pletkám, jak pro sebe, tak 
i pro své známé. Jak jsem se dozvěděl, 

21  Viz http://www.obeclesany.com/vismo/dokumenty2.asp?id_org=8038&id=3441&n=brezany%2Dhistorie&p1=2061 (citováno k 21. 5. 2014). 
22  SOA Praha, f. MLS Praha, k. 649, sp. zn. Ls XX 7246/46, přípis strážmistra SNB Nový Bydžov Františka P(?)artla (první písmeno v příjme

ní nejde řádně přečíst – pozn. aut.), datovaný v Novém Bydžově dne 6. 6. 1946, pro [Mimořádný] Lidový soud PrahaPankrác, l. 226.
23  SOA Praha, f. MLS Praha, k. 662, sp. zn. Ls XVII 7424/46. Obecně k jeho životu – ŘNB v Praze, Státní bezpečnost odd. V, Stb 3a, v Praze 

dne 7. listopadu 1946, Friedrich Dennert, Lebenslauf, l. 35–38.

Podobenka Friedricha Dennerta v poválečné kartotéce čs. vyšetřujících orgánů  Foto: ABS
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holdovalo se tam též lesbické lásce. 
Poznal jsem tehdá již podle takových 
úředníků, že se říše Hitlera pomalu, ale 
jistě rozpadává.24

Především v první fázi svého půso
bení u referátu II BM 2 se podílel na 
likvidaci českého spolkového života: 
v prvé řadě se jednalo o rozpuštění le
gionářských, vojenských a střeleckých 
organizací a spolků, Národních gard, 
později i Sokola a dalších. Během jeho 
poválečného vyšetřování byly podrob
něji dokumentovány okolnosti likvida
ce skautské organizace Junák v říjnu 
1940.25 V rámci toho byl vypracován 
jeden z prvních seznamů padlých 
a umučených skautských funkcioná
řů, obsahující 248 jmen. Z jejich smrti 
nemohl být logicky viněn výlučně 
Dennert, nicméně bylo prokázáno, 
že v jeho gesci bylo zatčení několika 
funkcionářů, kteří se snažili ukrýt 
skautský majetek před zabavením. 
Majetkové záležitosti ostatně hrály 
podstatnou roli. Inventář českých 
organizací, mající často hodnotu 
až desítek milionů korun, propadal 
Německé říši. Téměř tři desítky let 
budovaná síť skautských kluboven, 
jejich vybavení, tábornické náčiní, ale 
i domy, pozemky a peněžní aktiva tak 
měly v budoucnu posloužit především 
jako zázemí pro Hitler jugend v Pro
tektorátu.

Během druhého stanného práva, 
tzv. heydrichiády, pak Dennert vydal 
protektorátní policii příkaz, aby zatkla 
některé prominentní osobnosti, např. 
generálního tajemníka Národního 

souručenství Dr. Jana Hrušku, pre
zidenta Nejvyššího účetního a kont
rolního úřadu Dr. Vladimíra Horáka, 
velkostatkáře a politika agrární strany 
Ing. Jindřicha Žilku a další.26 V té době 
zároveň zasedal u německého stanné
ho soudu. Z této pozice poslal na smrt 
desítky českých vlastenců. K smrti jím 
byla odsouzena např. známá česká 
politička, předválečná senátorka za 
národně socialistickou stranu a no
vinářka Františka Plamínková, která 
bývá označována za první českou 
feministku. Popravčí četa ukončila 
její život na kobyliské střelnici dne  
30. června 1942.

Přes tuto angažovanost však Den
nert zůstával v podstatě mužem v po
zadí a jeho jméno by po skončení války 
možná dokonce uniklo pozornosti čs. 
pátrací služby. Za to, že se nakonec 
stal jedním z válečných zločinců, jehož 
vydání z amerického okupačního pás
ma bylo v Československu netrpělivě 
očekáváno, vděčí především úkolu, 
kterým byl pověřen po vyhlazení Lidic 
v červnu 1942. Sedm lidických žen bylo 
tehdy v jiném stavu. Čtyři z nich, které 
měly rodit v nejbližších dnech, odvezli 
nejprve do kladenské nemocnice a pak 
do tajného „útulku“, který pro ně zří
dilo pražské Gestapo v Dykově ulici 
č. 20 na pražských Vinohradech, kde 
porodily. Děti jim záhy odebrali a ženy 
putovaly přes pankráckou věznici do 
koncentračního tábora Ravensbrück. 
Dvě další ženy byly odvezeny do kon
centráku již v červnu 1942, ale když se 
blížil jejich čas, převezli je do Prahy, 

kde v Dykově ulici porodily. Ošetřoval 
je zde německý personál.27 Poslední, 
sedmé dítě, František Horník, se na
rodilo v Ravensbrücku 28. října 1942 
a bylo nacisty okamžitě usmrceno.

„Dohledem“ nad touto „tajnou po
rodnicí“, která byla později využita 
stejným způsobem nejméně pro další 
tři těhotné ženy popravených českých 
odbojářů a která fungovala do polo
viny února 1943, byl pověřen právě 
Friedrich Dennert.28 Již během války 
se pro svobodné národy staly Lidice 
symbolem nejbarbarštějšího německé
ho řádění a jakýkoliv podíl příslušníků 
německých bezpečnostních složek na 
jejich tragickém konci byl velmi pečli
vě prověřován. V prvních poválečných 
měsících nebyla navíc ještě plně objas
něna tragédie lidických dětí – některé 
z těch, které byly díky svým „rasovým 
dispozicím“ dány na poněmčení, byly 
objeveny. Existovala naděje, že válku 
jich přežilo daleko více. 

Osud těch, které odňaly matkám 
v Dykově ulici, mohl přinejmenším 
zpočátku vzbuzovat otázky. Děti byly 
zapsány do matrik pod německými 
jmény. Právě v době, kdy se jednalo 
o Dennertově extradici, po nich čes
koslovenské bezpečnostní orgány 
 horečně pátra ly. Počátkem května 
1946 nakonec dvě z nich objevily. 

Věra Müllerová, narozená 5. září 
1942, byla z Dykovy ulice po šesti 
týdnech předána do nalezince II. ně  
mecké dětské kliniky na Karlově ná
městí a odtud koncem srpna 1943 na 
zvláštní izolované oddělení dětského 

24  Tamtéž, neoznačeno, nedatováno, hlášení kap. Mařík a Mahler (Maler, Malcher) k Dennertovi, l. 82.
25  Krátce před okupací zbytku českých zemí došlo ke sloučení několika dosud samostatných skautských organizací do jediné. Činnost 

Junáka byla obnovena v roce 1941 na půdě Velké Británie.
26  SOA Praha, f. MLS Praha, k. 662, sp. zn. Ls XVII 7424/46, např. Záznam ze dne 2. 6. 1942, Dr. Hrbek Pres. B. K. S., l. 182 a Oblastní úřadov

na Stb, referát B/3 v Praze, 5. dubna 1947 k čj. 5353/46, Protokol sepsaný se škpt. Josefem Novotným, nar. 21. 7. 1912, l. 185.
27  Jednalo se např. o porodní asistentku Michaelu Dolejší (nar. 26. září 1900 v Korutansku) nebo hlavní ošetřovatelkou Aloisii Kührovou 

(nar. 18. listopadu 1900 ve Lhotě, okr. Litovel), které po válce obsáhle vypovídaly. Původně šlo o útulek pro sociálně slabé a opuštěné 
ženy. Pražské Gestapo si zařízení pronajalo prostřednictvím pražské organizace Nacionálně socialistické péče o blaho lidu (Natio
nalsozialistische Volkswohlfahrt). Viz např. tamtéž, Protokol sepsaný dne 10. května 1946, oddělení Stb u Ředitelství národní bez
pečnosti v Praze s Michaelou Dolejší, nar. 26. 9. 1900, l. 61; tamtéž, ŘNB v Praze, Protokol sepsaný dne 17. dubna 1946 u Oddělení 
Stb/Š s Aloisií Kührovou, nar. 18. 11. 1900, l. 74–75. K lidickým dětem pak např. tamtéž, ŘNB v Praze, oddělení Stb/Š, v Praze dne  
18. dubna 1946, Záznam za účelem pátrání po zavlečených lidických dětech, l. 67. 

28  Tamtéž, Rozsudek, 2. 5. 1947, l. 201–203.

PD_02_2014.indb   96 26.06.14   11:46



Dvě cesty na šibenici

paměť a dějiny 2014/02 97

domova v PrazeKrči. Krátce po osvo
bození, počátkem června 1945, ji dali 
do péče rodiny ředitelky mateřské 
školy ze Zbraslavi, paní Ptáčkové. 
Zde byla také na základě údajů z krč
ské nemocnice 1. května 1946 pátrací 
službou objevena a předána matce, 
která přežila věznění v koncentrač
ním táboře. Jaroslava Koreckého se 
podařilo najít v rodině úředníka Ota
kara Kříže ve Stránčicích. Na rozdíl 
od Věry Müllerové zde vyrůstal až do 
své plnoletosti. Krevní testy, kterým 
se počátkem 60. let podrobil, dokázaly, 
že je skutečně lidickým dítětem. 

Další čtyři děti se konce války ne
dočkaly. Věnceslava Kohlíčková ze
mřela 1. září 1942, Karel Hanžl o ne
celé tři týdny později, 20. září. Oba 
údajně na poruchu výživy. Anna 
Straková podlehla 2. března 1943 
zápalu plic a Marie Pešková 2. červ
na 1943 zřejmě hnisavému zánětu 
pohrudnice. Všichni zemřeli v nale
zinci II. německé dětské kliniky na 
Karlově náměstí. 

Dennertova výpověď již do ob
jasnění jejich osudu nemohla vnést 
mnoho nového. Příslušníci pátého, 
státobezpečnostního oddělení Ředi
telství národní bezpečnosti v Praze 
uzavřeli pátrání závěrečnou zprávou 
datovanou 3. května 1946. Dennert 
tak pouze doznal svoji roli ve vede
ní tajné porodnice v Dykově ulici 
a skutečně organizátorskou roli při 
zřizování útulku pro děti zatčených 
a příslušníků československé zahra

niční armády na pražské Jenerálce 
v srpnu 1942. Vedení tohoto útulku 
převzalo již v listopadu téhož roku 
oddělení II G (neoprávněné držení 
zbraní a třaskavin, přečiny podle 
zákona o tzv. záludných útocích na 
stát). Jenerálkou prošlo na pět desítek 
dětských vězňů. Dne 14. dubna 1944 
byli převezeni do internačního tábora 
ve Svatobořicích. Dalších devatenáct 

dětí do tří let se počátkem roku 1945 
nacházelo v bývalých Masarykových 
domovech v PrazeKrči.29 

Jak bylo již uvedeno, Dennertovo 
angažmá v Praze skončilo v březnu 
1944 v souvislosti s německou okupací 
Maďarska, kam byl přeložen. Jeho čin
nost v Maďarsku nebyla po skončení 
války mimořádným lidovým soudem 
vůbec prošetřována.

na popravišTě

Wilhelmu Wollnerovi se ještě před kon
cem války podařilo z Břežan i s rodinou 
zmizet. Dostal se do Bavorska, ale již 
28. července 1945 jej v šumavském 
městečku Neukirchen beim Heiligen 
Blut nedaleko československých hranic 
zatkla americká CIC.30 Byl dodán do 
internačního tábora (Detention and 

29  K tomu srov. HAVLÍKOVÁ, Jana – HOŘÁK, Martin: Pronásledování nezletilých dětí českých obětí a odpůrců nacismu v letech 1939–1945. 
In: PLACHÁ, Pavla (ed.): „Nepřichází-li práce k Tobě…“ Různé podoby nucené práce ve studiích a dokumentech. Českoněmecký fond bu
doucnosti – Kancelář pro oběti nacismu, Praha 2003, s. 112–123. MACKOVÁ, Jolana – ULRYCH, Ivan: Osudy lidických dětí (vzpomínky, 
svědectví, dokumenty). VEGAL, Nymburk 2003.

30  SOA Praha, f. MLS Praha, k. 649, sp. zn. Ls XX 7246/46, Arrest Report, July 28, 1945, Wollner Wilhelm, l. 13.

Sdělení Čsl. komise pro válečné zločiny v Salcburku z 1. dubna 1946 o vypátrání Friedricha 
Dennerta Foto: SOA Praha

 Jméno a příjmení Datum narození Jméno zapsané v matrice
 Věnceslava Kohlíčková 19. června 1942 Anna Carol
 Karel Hanžl 23. června 1942 Marius Victor
 Věra Müllerová 5. září 1942 Antonie Dressler
 Marie Pešková 25. září 1942  Erica Graf
 Anna Straková 5. prosince 1942 Martha Egger
 Jaroslav Korecký 11. prosince 1942 Georg Ferenc

liDické DěTi naroZené v Tajné poroDnici pražSkého geSTapa v praZe
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Internment Camp) v Dachau nedale
ko Mnichova. Odtud jej téměř přesně 
rok po skončení války, 11. května 1946, 
vydali na žádost Čsl. komise pro stíhá
ní válečných zločinců ve Wiesbadenu 
(Czechoslovak War Crimes Investi
gating Team) k potrestání do Česko
slovenska. Jeho vyšetřování skončilo  
5. února 1947, kdy na něj státní zástup
ce (veřejný žalobce) u Mimořádného li
dového soudu v Praze podal obžalobu.31 

■

Podobným způsobem se vyvíjely i osu
dy Friedricha Dennerta. Po návratu 
z Maďarska počátkem roku 1945 ne
nastoupil na své původní místo v Pra
ze, ale byl přidělen služebně Gestapa 
v západočeských Klatovech. Odtud se 
mu v posledních dnech existence třetí 
říše podařilo uprchnout, nicméně již 
29. května 1945 jej v hornorakouské 
obci Waldzell jako bývalého gesta
páka zatkli příslušníci CIC náležející  
k 65. pěší divizi americké armády. 
Prozatím ho odvezli do vězení v Linci.

V Československu jej začali hledat 
až o několik měsíců později. Czecho
slovak War Crimes Investigating Team 
plukovníka Bohuslava Ečera32 po něm 
zahájil v západních okupačních zónách 
Německa pátrání 26. října 1945, zřejmě 
v souvislosti s postupným objasňová
ním osudu lidických dětí. V polovině 
února 1946 se na ně zároveň z Prahy 
obrátili zástupci Komise pro zjišťování 
válečných zločinů při Svazu osvobo
zených politických vězňů. Vyslovili 
přitom domněnku, že z Klatov mohl 

Dennert odjet do obce Sankt Johann 
u Lince. Z Wiesbadenu proto dopis 
přeposlali Czechoslovak War Crimes 
Office v Salcburku. To byl krok správ
ným směrem. Zdejší vyšetřovatelé 
koncem března 1946 Dennerta našli 
a zařídili jeho převoz do internačního 
tábora Camp Marcus W. Orr nedaleko 
hlavního města Solnohradska. Zároveň 
zahájili jednání o jeho vydání.

Jako téměř ve všech případech 
jim Američané vyšli ochotně vstříc. 
Přesné datum Dennertova vydání do 
ČSR není známé, nicméně zachoval se 
příkaz z 19. října 1946 k jeho eskortě 
z Plzně do Prahy. Plzeňská věznice 
sloužila jako tranzitní místo pro vá
lečné zločince vydávané do republiky 
západními spojenci. Trávili v ní něko
lik dní nebo maximálně týdnů (v tomto 
případě je možné, že zde byl Dennert 
vyslýchán ještě ke svému klatovskému 
angažmá na samém konci války). 

V Praze putoval nejdříve do vazby 
pátého oddělení Ředitelství národní 
bezpečnosti (tedy StB, která se v té 
době vyšetřováním válečných zločin
ců zabývala), avšak již 30. října 1946 
byl převezen do soudní vazby Mimo
řádného lidového soudu na Pankrác. 
Žaloba na něj byla podána přesně 
o pět měsíců později, 30. března 1947. 

■

Hlavní líčení soud v obou případech 
stanovil prakticky na samý konec re
tribuce – Wilhelm Wollner před jeho 
senátem stanul 21. dubna, Friedrich 
Dennert 2. května 1947. 

Wollnera uznal soud vinným jako 
člena SS a příslušníka Gestapa, dále 
z toho, že během své služby u Leitstelle 
Prag „způsobil ztrátu svobody většího 
počtu čs. občanů“ a části z nich „způso
bil týráním při výsleších těžké ublížení 
na těle s vážnými následky“, a to za 
zvláště přitěžujících okolností. Dále že 
během služby v Břežanech podporoval 
a propagoval nacistické hnutí. To vše 
bylo shrnuto pod §§ 2, 3 odst. 1 a § 7 
odst. 1, 2 retribučního dekretu (r. d.). 
Trest vyslovil soud v souladu s prvním 
odstavcem § 7 r. d.33 Wollner byl sice 
zproštěn obvinění z toho, že v Břeža
nech podporoval a propagoval nacis
mus za okolností zvlášť přitěžujících 
a že se v roce 1942 obohatil na úkor 
zatčených, nicméně na vynesení ab
solutního trestu to nemělo žádný vliv. 
Zajímavostí je, že líčení započaté dne 
21. dubna bylo – po přerušení – skonče
no až o dva dny později (23. 4.) a rozsu
dek byl vzápětí vykonán. 34 Wollnerova 
manželka s dětmi v té době žila v obci 
Gross Ostheim v Bavorsku. Krátce před 
konáním procesu požádala, aby byl její 
manžel – jako dosud nesouzený, resp. 
netrestaný – propuštěn, což by zname
nalo zařazení do odsunu…35

Proces s Friedrichem Dennertem 
se konal 2. května 1947. Rozsudek byl 
vynesen téhož dne. Podle jeho zdů
vodnění se dopustil zločinů proti oso
bám (§ 5, odst. 1, písm. a, odst. 2 a § 7  
r. d.), proti státu (§ 3, odst. 1 r. d.) a pro
ti majetku (§ 9 r. d.). To vše tím, že 
v době druhého stanného práva v roce 
1942 zřídil „útulek“ pro těhotné lidic
ké i jiné ženy, při výsleších používal 

31  Tamtéž, l. 337.
32  Bohuslav Ečer (1893–1954), český právník a vysokoškolský pedagog. Během 2. světové války žil v londýnském exilu. Zabýval se otázka

mi válečného práva a jako zástupce Československa se stal členem Komise Spojených národů pro vyšetřování válečných zločinů. Byla 
mu propůjčena hodnost generála justiční služby čs. armády. Po únoru 1948 byl perzekvován komunistickým režimem.

33  Kdo sám nebo v součinnosti s jinými v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) ve službách 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 
těžkým žalářem od pěti do dvaceti let. Způsobil-li viník takto ztrátu svobody většího počtu obyvatel republiky, může soud uložiti trest těžké-
ho žaláře od dvaceti let až na doživotí, za okolností pak zvláště přitěžujících trest smrti. Viz Sbírka zákonů a nařízení RČS, ročník 1945,  
č. 16/1945 Sb. II.

34  SOA Praha, f. MLS Praha, k. 649, sp. zn. Ls XX 7246/46, Protokol o hlavním líčení, l. 387–401; Rozsudek, l. 418–423 a Úřední záznam 
[o popravě], 23. 4. 1947, l. 424. Tu provedl mistr popravčí František Nenáhlo na dvoře pankrácké věznice. Smrt odsouzeného konstatoval 
vězeňský lékař MUDr. Navara ve 20.43 hod.

35  Tamtéž, žádost Barbary Wollner ze dne 8. 3. 1947 o propuštění jejího muže. Opis v angličtině a překlad téhož do češtiny, l. 377–378.
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fyzické násilí, dopustil jednání svých 
podřízených, které vedlo k ublížení 
na zdraví nejméně u dvou čs. obča
nů, způsobil za zvláště přitěžujících 
okolností smrt řady čs. občanů tím, 
že během heydrichiády posuzoval 
spolu s jinými, zda budou postaveni 
před stanný soud, resp. zařídil jejich 
odeslání do koncentračního tábora, 
kde řada z nich přišla o život, a dále 
„způsobil odejmutí majetku fyzických 
i právnických osob“. To vše ve služ
bách a v zájmu Německa. Trest smrti 
byl vysloven s odkazem na § 5, odst. 1 
r. d.36 Byl vykonán na nádvoří pankrác
ké věznice téhož dne, ve tři čtvrtě na 
osm večer. Úřední lékař MUDr. Oldřich 
Navara konstatoval smrt o pět minut 
později.37 Jednalo se o jednu z posled
ních poprav v rámci první retribuce 
u MLS Praha.38

Závěrem

Wilhelm Wollner a Friedrich Dennert 
byli téměř současníky. Narodili se 
těsně před vypuknutím Velké války, 
Dennert ve středostavovské rodině 
na jednom z  lepších berlínských 
předměstí, Wollner naopak v po
četné dělnické rodině v sudetské 
Aši. Oběma se dostalo odborného 
technického vzdělání, úměrného 
sociál ním vrstvám, z nichž pocházeli. 
Wollner se vyučil tkalcem, Dennert 
navštěvoval vyšší technický institut, 
který však nedokončil. Do života 
obou zasáhla velká hospodářská 
krize, během níž se formovaly i jejich 
politické názory. Oba vyřešili exis
tenční potíže vstupem do státních 

služeb – Dennert nastoupil v roce 
1934 k policii, Wollner se o dva roky 
dříve stal vojákem z povolání. Oba již 
ve druhé polovině 30. let vyznávali 
nacistickou ideologii. Na jaře 1939 se 
sešli u nově zřízené hlavní úřadovny 
Gestapa v Praze a strávili zde téměř 
celou válku. Přestože jejich styl práce 
byl odlišný, výsledky byly v podstatě 
stejné. Wollner byl klasickou „mlátič
kou“, doznání u zatčených dosahoval 
téměř výlučně bitím a výhrůžkami. 
Naproti tomu Dennert byl spíše „mu
žem v pozadí“, byly mu svěřovány po
někud sofistikovanější úkoly, které 
však plnil se stejnou bezohledností 
a bez výčitek svědomí.39 Oběma se na 
konci války podařilo dostat na území 

obsazené americkou armádou, kde 
byli zatčeni a jako váleční zločinci 
vydáni na základě mezispojeneckých 
dohod k potrestání do Českosloven
ska. Tady stanuli v posledních dnech 
první retribuce na jaře 1947 před se
nátem Mimořádného lidového soudu 
v Praze. Byli odsouzeni k nejvyššímu 
trestu a popraveni. 

Bez ohledu na rozdílný původ a ces
ty, kterými se ubíral jejich předváleč
ný život, se ve službách Gestapa stali 
typickými představiteli represivního 
okupačního aparátu nacistického 
státu v obsazeném Československu 
a trest, k němuž byli po válce odsou
zeni, patří v kontextu doby k jedno
značně opodstatněným. 

36  Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) dopustil se ve službách nebo v zájmu Německa, nebo jeho spojenců, nebo republice nepřátelské-
ho hnutí, jeho organizací, či členů, těchto zločinů: a) podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., zločinu veřejného násilí loupeže 
lidí (§ 90), veřejného násilí nakládáním s člověkem jako s otrokem (§ 95), vraždy (§§ 134 až 137), zabití (§§ 140 a 141) a těžkého poškození na těle 
(§ 156), (písmeno b odkazuje na obdobné trestné činy spáchané podle uherského trestního zákona – pozn. aut.), trestá se smrtí. Viz 
Sbírka zákonů a nařízení RČS, ročník 1945, č. 16/1945 Sb. II.

37  SOA Praha, f. MLS Praha, k. 662, sp. zn. Ls XVII 7424/46, Záznam [o popravě], 2. 5. 1947, l. 199.
38  Následujícího dne byli popraveni bývalý velitel řídící úřadovny SD v Praze Dr. Walter Jacobi a gestapák Erich Pfitsch a jako vůbec poslední 

4. května 1947 bývalý SSUntersturmführer Igor Moravec.
39  Jak ovšem uvádí např. Heinz Pannwitz, ani on neváhal během zostřených výslechů používat brutální metody. Není bez zajímavosti, že oba 

obdrželi za „zásluhy“ při vyšetřování atentátu na R. Heydricha Válečný záslužný kříž II. třídy s meči. Viz ŠUSTEK, Vojtěch (ed.): Atentát na 
Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů, sv. 1. Scriptorium, Praha 
2012, dok. č. I /96, s. 519 a dokument č. I/107, s. 817.

Podobenka Wilhelma Wollnera v poválečné kartotéce čs. vyšetřujících orgánů  Foto: ABS
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