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kOslOwskéhO Mládí

Otto Koslowski se narodil 17. dubna 
1900 jako páté ze šesti dětí rolníka 
Hermanna Koslowského a jeho ženy 
Marie, rozené Dahnové.3 Rodina teh-
dy žila v městečku Riesenburg v kraji 
Rosenberg (Západní Prusko – West-
preußen), dnes Prabuty, v polském 
Pomořanském vojvodství s hlavním 
městem Gdaňsk. O pět let později se 
přestěhovali do Elberfeldu (od roku 
1930 Wuppertal)4 v Porýní, kde ještě 
téhož roku otec zemřel na následky 
pracovního úrazu v jednom z tamních 

pivovarů. Rok nato nastoupil Otto do 
obecné školy a krátce po vypuknutí 
první světové války začal studovat 
na obchodním učilišti, které v dubnu 
1917 úspěšně ukončil. Ještě dalšího půl 
roku pak pokračoval v práci u firmy, 
kde během studií vykonával praxi.5

Strasti Velké války se samozřejmě 
nevyhnuly ani rodině Koslowských. 
V boji padli oba Ottovi starší bratři Au-
gust a Hermann, avšak tento smutný 
fakt mu zřejmě zachránil život. Ačkoli 
byl při odvodu uznán schopným aktiv-
ní služby, do armády nakonec naru-
kovat nemusel. Díky tomu nastoupil 

v říjnu 1918 jako zaměstnanec drážní-
ho ředitelství v Elberfeldu. Za dva roky 
přestoupil na personální oddělení, ale 
už v roce 1921 opustil kariéru u drah 
kvůli vyhlídce na slibnější zaměstnání 
u místní pobočky Deutsche Bank. Ros-
toucí inflace a tlak na zaměstnance 
bankovního sektoru jej však roku 1926 
donutily ukončit i tuto profesní dráhu.

Začátky U pOlicie

Když 1. června 1926 nastupoval na 
pozici čekatele u kriminální policie 
(Anwärter aus freiem Beruf), nemohl 

1  Citace fiktivního protivníka Koslowského. STRÖBINGER, Rudolf: Rudá zrada. Archivy odhalují pravdu o partyzánském hnutí. Votobia,  
Olomouc 1998, s. 5. K O. Koslowskému viz i neobjektivní publikace NEUBAUER, Antonín – FIALA, Vladimír: Akta „g“. Novinář, Brno 1971.

2  Jeho kolegové mu dokonce vymysleli pochvalnou přezdívku Sherlock Koslowski.
3  Moravský zemský archiv (dále jen MZA), f. Mimořádný lidový soud Brno (dále jen C 141), k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47 (Vyšetřo-

vací spis O. Koslowského), fol. 1.
4  V roce 1929 se spojilo původně šest samostatných měst – Elberfeld, Barmen, Vohwinkel, Ronsdorf, Cronenberg, Langerfeld – a Beyen-

burg, městská část Lüttringhausenu, v nové město Barmen-Elberfeld. Roku 1930 došlo k jeho přejmenování na Wuppertal. Kurze 
Stadtchronik, viz http://goo.gl/IKgmus (citováno k 4. 11. 2014).

5  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 1.

Mýtus Koslowski

… ano, vzpomínám si docela přesně. Otto Koslowski… kriminální rada. SS-Haupt-
sturmführer. Byl jeden z nejlepších. Kde ten jen všude měl prsty. Na Slovensku…  
v Maďarsku… Rumunsku… Bulharsku… Především, ovšem, v Čechách a na Moravě…1

Takto začíná svou knihu Rudá zrada publicista Rudolf Ströbinger, dosud jediný 
autor, který si kriminálního radu Ottu Koslowského vybral jako hlavního hrdinu 
svého příběhu. Slovní spojení „hlavní hrdina příběhu“ používám záměrně – o nic 
jiného se totiž nejedná, neboť Ströbinger pouze využil skutečných historických 
postav k sepsání knihy, která se má tvářit jako přelomová a obsahovat šokující 
informace nejen o jakési až šedé eminenci Gestapa v Protektorátu Čechy a Mora
va. Bohužel, množství autorových záměrných i nezáměrných omylů snad ani není 
možné vyčíslit. Koslowski byl bezpochyby vynikající kriminalista2 a jeden z nej
významnějších příslušníků Gestapa působících na našem území, ale rozhodně ne 
synonymum pro komiksového superpadoucha.

VáclaV adaMec

Kriminální rada brněnské řídící úřadovny Gestapa Otto Koslowski
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tušit, jak zásadně změní tato práce 
celý jeho život. Po roce úspěšně složil 
zkoušky na kriminálního asistenta se 
známkou chvalitebně (gut)6 a zapojil 
se tak naplno do policejní praxe na 
odděleních pro vloupání, podvody, 
vraždy a žhářství.7 Nejen díky stabilní 
práci se mohl v prosinci 1929 oženit 
a již o rok později přišel na svět jeho 
jediný syn. K 1. květnu 1933 vstoupil 
do NSDAP (Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei – Národ-
ně socialistická německá dělnická 
strana),8 což mu spolu s dosavadními 
dobrými pracovními výsledky zane-
dlouho pomohlo při žádosti o možnost 
zahájit kariéru kriminálního komi-
saře, jíž bylo vyhověno. Koslowski 
tak do května 1935 získával oborové 
i teoretické vzdělání při policejním 
prezidiu ve Wuppertalu, a to včetně 
šestitýdenního kurzu u ochranné po-

licie (Schutzpolizei – Schupo) a praxe 
na správním odboru prezidia.9

Dne 1. května 1935 byl přijat ke stu-
diu semestrálního kurzu pro kriminál-
ní komisaře při Policejním institutu 
(Polizei-Institut) v Berlíně-Charlotten-
burgu, kde absolvoval mj. semináře 
z anatomie, kriminalistiky, správního 
a trestního práva a účetnictví.10 Kurz 
ukončil jako jediný z uchazečů bez 
vyššího vzdělání se známkou „voll-
befriedigend“ (české 3+).11 Od 1. led-
na 1936 pak působil jako kriminální 
komisař-čekatel na policejním prezidiu 
v Recklinghausenu v Severním Porýní-
-Vestfálsku (Nord rhein-Westfalen). Již 
v únoru přešel k tajné polici v Düssel-
dorfu, kde později ve vedení referátu  
II A (komunismus, marxismus, levi-
cový odboj) zastupoval kriminálního 
radu Vogta, který kvůli nemoci nemohl 
čtyři týdny vykonávat svou práci.12

Proč se Otto Koslowski práci u Ge-
stapa nebránil, respektive proč tuto 
možnost zřejmě i přivítal? Důvody 
byly poměrně jednoduché – kariéra 
a plat. Nacistický režim zoufale po-
třeboval navýšit stavy tajných po-
licistů, a to nejen po převzetí moci 
v roce 1933, ale i po vypuknutí druhé 
světové války a záboru stále většího 
území. Nepřátel režimu rapidně při-
bývalo, a proto byl jako pobídka za 
službu u tajné policie vyplácen nemalý 
příplatek, tzv. Stapozulage.13 Přesto 
není možné říci, že by se příslušníkem 
Gestapa mohl stát každý, samozřejmě 
s výjimkami osob se známostmi na 
vysokých úrovních NSDAP či SS.14 
Zkušenější policisté, přecházející 
nejčastěji od Kripo (Kriminalpolizei), 
měli většinou jistotu okamžitého 
povýšení po přestupu ke Gestapu 
a snazší kariérní postup.

6  Tamtéž, fol. 2.
7  Tamtéž, fol. 3. 
8  Bundesarchiv BerlinLichterfelde (dále jen BA), f. NSDAP-Gaukartei, karta Koslowski Otto.
9  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 2.
10  Podrobněji ke vzdělávání příslušníků Gestapa viz DAMS, Carsten – STOLLE, Michael: Gestapo. Moc a teror ve Třetí říši. Paseka, Praha 

2010, s. 58–59. 
11  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 2.
12  Tamtéž, fol. 3.
13  DAMS, Carsten – STOLLE, Michael: Gestapo. Moc a teror ve Třetí říši, s. 58.
14  SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa. Nacistická bezpečnostní policie v českých zemích 1938–1945. Naše vojsko, Praha 1986, s. 80.

Portrétní fotografie a členská karta NSDAP Otty Koslowského  Foto: archiv Jaroslava Čvančary a Bundesarchiv Berlin
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kariéra U tajné pOlicie

Po úspěšném absolvování šestimě-
síční zkušební doby byl Koslowski na 
vlastní žádost přeložen ke služebně 
Gestapa v Kasselu, kde se podrobně 
seznámil s komunistickým odbojem 
a jeho modem operandi. Německou 
KPD (Kommunistische Partei Deutsch-
lands – Komunistická strana Němec-
ka) podporovaly buňky Kominterny 
a emigranti z Belgie, Holandska, 
Francie a Československa, a to pře-
devším dodávkami propagačních 
materiálů.15 Gestapo (Geheime Staats- 
polizei – Tajná státní policie) však již 
v té době mělo velmi dobré informace 
o strukturách komunistického odboje, 
takže značnou část akcí a především 
propagandy se mu podařilo elimino-
vat, či přinejmenším velmi ztížit. Toto 
prostředí umožnilo Koslowskému 
profesní růst, takže se časem stal 
vyhledávaným odborníkem v oblasti 
potírání levicového odboje.

Ruku v ruce s prací u tajné policie 
šla také snaha získat její příslušní-
ky co nejvíce pro ideje nacistického 
režimu. Stírání rozdílu mezí stát-
ním a stranickým začalo nenápad-
ně, sjednocením tajné a kriminální 
policie v říjnu 1936 pod vedení šéfa 
německé policie Heinricha Himmle-
ra, který nedisponoval žádnými 
ú ředn ický m i č i m in is terský m i 
funkcemi a z postu říšského vůdce 
SS (Schutzstaffel – Ochranné oddí-
ly) hájil především zájmy nacistické 
strany.16 Vše zanedlouho vyvrcholi-
lo propojením bezpečnostní policie 
s  Heydrichovou SD (Sicherheits-
dienst – Bezpečnostní služba),17 čímž  

de facto vznikl jednotně orientovaný 
sbor na ochranu nacionálněsocialis-
tické říše. Proto když za Koslowským 
v roce 1938 přišel SS-Hauptsturm-
führer Winzer z oddělení SD v Kasselu 
a doporučil mu vystoupení z evange-
lické církve, neváhal nechat z církve 
vyškrtnout nejen sebe, ale i manželku 
a syna – jak to v daný okamžik ostatně 
udělali i ostatní příslušníci Gestapa 
po celém Německu.18

V případě Otty Koslowského však 
k úplnému provázání s nacistickým 
režimem nedošlo, nikdy totiž ne-
vstoupil do SS. Sám uváděl, že to bylo 
především z rasových důvodů: kvůli 
pravděpodobnému polskému původu 
jeho předků.19 Dostal proto výjimku 
pro nošení uniformy v hodnosti SS-

-Hauptsturmführera, která odpovídala 
jeho pozdějšímu zařazení coby krimi-
nálního rady. Ačkoli byl z příslušnosti 
k SS obžalován,20 jeho poloprázdná 
osobní složka v archivu SS dokazuje, 
že se mezi její příslušníky skutečně ni-
kdy nezařadil.21 V kartě má vyplněno 
pouze jméno, datum narození, hodnost 
(kriminální rada), příslušný útvar BdS 
(Befehlshaber der Sicherheitspolizei 
– Velitel bezpečnostní policie) Prag 
a vyznamenání (Válečný záslužný 
kříž I. třídy s meči, udělený v roce 
1944). Porovnávat můžeme třeba s jeho 
podřízeným a pozdějším velitelem 
služebny Gestapa ve Vsetíně Hansem 
Danzmayerem, v jehož kartě SS nalez-
neme kompletně doložený rodokmen 
včetně fotografií s rozměry obličeje 

15  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 2.
16  DAMS, Carsten – STOLLE, Michael: Gestapo. Moc a teror ve Třetí říši, s. 26. Jak informoval o změně samotný režim, lze zjistit v odpo-

ledním vydání Deutsches Nachrichtenbüro z 8. 10. 1936, uloženém v BA, f. Reichskanzlei (R 43-II), inv. č. 396/1, s. 34.
17  WILDT, Michael: Radikalizace a seberadikalizace roku 1939. In: PAUL, Gerhard – MALLMANN, Klaus-Michael (eds.): Gestapo za 

druhé světové války. „Domácí fronta“ a okupovaná Evropa. Academia, Praha 2010, s. 23.
18  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 2. Koslowski byl v mládí dokonce několik let členem Křesťanského spolku 

mladých mužů v Elberfeldu.
19  Tamtéž, fol. 3.
20  Tamtéž, fol. 229. Dle § 2 Hlavy I. Dekretu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. jen za samotné členství u SS hrozil trest od 5 do 20 let 

těžkého žaláře, v kombinaci s jinými zločiny až doživotí.
21  Osobní složka SS Otty Koslowského. BA, f. Personalakten SS (dále jen SSO), fol. 1246–1249.

Koslowského poloprázdná osobní karta SS  Foto: Bundesarchiv Berlin
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a dalšími údaji, které dokazovaly, že 
byl plnohodnotným členem SS s árij-
ským původem.22

příchOd dO Brna

V červnu 1939 byl Koslowski přeložen 
z Kasselu do Brna, kde měl nastoupit 
na post vedoucího oddělení II tamní 
úřadovny Gestapa.23 Jenže s rostoucím 
významem služebny v moravské met-
ropoli padlo nakonec rozhodnutí, že 
vedení tohoto oddělení bude svěřeno 
dalšímu z nově příchozích, vládnímu 
radovi dr. Brunovi Lettowovi, který 
ve funkci vydržel až do konce roku 
1941, kdy byl převelen na centrálu 
do berlínského RSHA (Reichssicher-
heits hauptamt – Hlavní říšský bez-
pečnostní úřad).24 Koslowski proto 
převzal místo vedoucího referátu  
II A, který se zabýval komunismem, 
marxismem, levicovým odbojem, rus-
kými navrátilci a emigranty z Ukra-
jiny. Pod jeho správu však spadaly 
i další referáty, a to konkrétně II G/C 
(zbraně, třaskaviny, přečiny proti zá-
konu o tzv. záludných útocích na stát, 
reakce, opozice, poslech zakázaných 
radiových stanic), II S (mravnostní 
delikty, homosexuálové; neměl však 
jediného zaměstnance a později byl 
zcela zrušen) a II H (Erkennungsdi-
enst – por ušení zákona Němci) 
s celkem 26 podřízenými.25 Na postu 
zástupce vedoucího referátu II A 
zůstal do funkce již dříve jmenovaný 
hlavní kriminální sekretář (Kriminal-
obersekretär) Leopold Eibl.26

K servisu, kterého se vedoucím 
příslušníkům Gestapa dostalo po 
příchodu na místo určení, patřilo také 
zajištění vhodného ubytování. To ne-
bylo pro okupační správu příliš těžké, 
neboť nějaký ten zabavený byt nebo 
dům po lidech odeslaných z rasových 

či jiných důvodů do koncentračních 
táborů se vždycky našel. Kriminální 
komisař tak pro sebe a svou rodinu 
dostal přidělenu vilu po bratrech Eisle-
rových v Neumannově ulici č. 10.27

Zorientovat se v prostředí Protek-
torátu netrvalo Koslowskému dlouho. 

22  Tamtéž, fol. 1294–1304.
23  Prvním vedoucím brněnské úřadovny (Stapostelle) byl totiž vládní rada Günther Herrmann, Koslowského nadřízený na služebně 

v Kasselu. Vyšší velitelský kádr brněnské služebny (tedy vedoucí služebny, jednotlivých oddělení a referátů) tvořili říšští Němci 
z původních spolkových zemí Německa, mezi něž se řadil i Koslowski. Nižší velitelský kádr (zástupci vedoucího referátu, vedoucí 
podreferátů, ale později i vedoucí referátů) tvořili Rakušané, přičemž čeští Němci byli především tlumočníky a řadovými zaměst-
nanci.

24  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 31–32.
25  Tamtéž, fol. 10.
26  Moravské zemské muzeum, historické oddělení (dále jen MZM), f. Písemnosti (dále jen S), inv. č. 8068 (Anton Mondorf a protistátní 

činnost bývalých členů Gestapa v Brně, tzv. rudého referátu, Oblastní úřadovna Státní bezpečnosti Brno), fol. 2.
27  MENŠÍKOVÁ, Miroslava: Špilberk v době nacistické okupace. In: HALAMA, V. – MIKULKA, J. (eds.): Morava v boji proti fašismu I. 

Studie k dějinám Moravy v 19. a 20. století. Moravské zemské muzeum, Brno 1987, s. 34. Bratři Eislerové byli židovského původu a pod-
nikali ve stavebnictví. Dům v Neumannově ulici č. 10 projektoval jeden z bratrů, Otto Eisler (1. 6. 1893 – 27. 6. 1968), architekt patří-
cí k brněnské meziválečné avantgardě.

Zkonfiskovaná vila židovských podnikatelů, bratrů Eislerových, v níž za války bydlel s rodinou 
Otto Koslowski Foto: Muzeum města Brna
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Jeden z prvních rozkazů, které vydal, 
se týkal důkladného vedení a doplnění 
kartotéky A (A-Kartei),28 jelikož se již 
dříve díky výslechu policejního rady 
Babáka29 podařilo od protektorátní po-
licie zajistit brněnskou policejní kar-
totéku30 a od policejního inspektora 
Černého seznamy funkcionářů Svazu 
přátel SSSR,31 komunistů, sociálních 
demokratů, rakouských i německých 
uprchlíků.32 Komunisté se během léta 
1939 soustředili především na odpor 
ve formě distribuce letáků, proto 
Koslowski z rozkazu vládního rady 
Günthera Hermanna (t. č. vedoucí 
brněnské služebny Gestapa) odjel 
na konzultaci do berlínské centrály 
Gestapa za vedoucím oddělení II A, 
vrchním vládním radou Reinholdem 
Hellerem. Ten mu doporučil použít 
u některého z dopadených vyšších 
funkcionářů Komunistické strany 
Československa (KSČ) tzv. zostřený 
výslech (násilné získávání doznání), 
který ovšem v dané době ještě nemohl 
být na území Protektorátu proveden.33

Rozhodnutí o zostřeném výslechu 
padlo po zatčení dr. Koutného kri-
minálním asistentem Kemeterem na 
počátku srpna 1939, protože Koutný 
jako vedoucí ilegální KSČ v brněnské 
části Žabovřesky (Sebrowitz) odmítal 
vyzradit jméno jemu nadřazeného 
straníka, od nějž dostával pokyny pro 
ilegální činnost. Poté, co Koslowski 

od Hermanna získal povolení provést 
zostřený výslech, zaslal žádost RSHA, 
zda by mohl zatčeného osobně eskor-
tovat do koncentračního tábora (KT)
Dachau a teprve tam jej vyslýchat. Na 
začátku září se tedy společně s kolegy, 
kriminálními asistenty Josefem Keme-
terem a Heribertem Dufkem, vydal do 
Dachau, kde Koutný po údajně 12–15 
ranách rákoskou na hýždě34 prozradil 
jméno svého nadřízeného, prvního ve-
doucího ilegální městské organizace 
KSČ Stanislava Živného (1. 4. 1912 až 
6. 8. 1943). Krátce nato, 15. září, byl 
Živný zatčen na svém pracovišti 

v pojišťovně35 a i v jeho případě padlo 
rozhodnutí provést zostřený výslech, 
který vzhledem k vypuknutí války 
mohl být proveden již přímo v Brně. 
Tento postup se ukázal jako velice 
efektivní: Živný vyzradil personál-
ní obsazení celé brněnské městské 
organizace, dokonce vypověděl, že 
krajským vedoucím KSČ má být jistý 
Masař z Kojetína, a vyjmenoval i čle-
ny místního vedení v Boskovicích, 
Vyškově, Velkém Meziříčí, Blansku 
a Slavkově. Všichni jmenovaní už ale 
v té době byli díky probíhající Akci 
Albrecht der Erste ve vazbě.36

28  Podrobněji ke složení kartotéky viz SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa, s. 34.
29  JUDr. Josef Babák (9. 4. 1897 – 6. 2. 1971) byl příslušník čs. legií v Rusku a prvorepublikový vysoký policejní úředník při policejním 

ředitelství v Brně. Rok byl vězněn Gestapem (1939–1940), po válce se opět vrátil k policii, resp. SNB. Po komunistickém převratu byl 
nařčen z kolaborantství, roku 1952 uvězněn a o rok později odsouzen k trestu smrti. Po odvoláních mu byl trest změněn na doživotí, 
věznici opustil roku 1963. V roce 1968 byl plně zproštěn původní obžaloby. Více k jeho osobě viz ŽAMPACH, Vojtěch: Životní pře JUDr. 
Josefa Babáka. K 50. výročí porážky německého fašismu a osvobození Československa. In: Vlastivědný sborník moravský. Muzejní 
a vlastivědná společnost v Brně, Brno, 1995, č. 1, 2 a 3.

30  MZM, f. S, inv. č. 8068, fol. 17.
31  Podrobněji viz Totalita.cz – http://www.totalita.cz/vysvetlivky/sp_sssr.php (citováno k 4. 11. 2014).
32  MZM, f. S, inv. č. 8068, fol. 18.
33  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 11–12. Až do roku 1942 musela každý zostřený výslech povolit centrála RSHA. 

Zprvu mohl být používán jen proti komunistickým odbojářům, teprve od roku 1940 byl zaveden proti všem nepřátelům Říše.
34  Tamtéž, fol. 12.
35  Samotný vyšetřovací spis uvádí jako zaměstnání pouze „Versicherungsgesellschaft in Brün“ (pojišťovací společnost v Brně). V me-

dailonku Stanislava Živného v internetové Encyklopedii dějin města Brna, viz http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=pro-
fil_osobnosti&load=1640 (citováno k 4. 11. 2014), se uvádí jako zaměstnání „bývalá Československá pojišťovna Brno“, ovšem tento 
státní podnik vznikl až 25. 5. 1948 sloučením zestátněných pojišťoven.

36  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 12–13; MZM, f. S, inv. č. 8068 (Vyšetřovací spis Antona Mondorfa, OÚ StB Brno), 

Komunistickému odbojáři Stanislavu Živnému se 10. 3. 1941 podařilo uprchnout z vazby Gestapa 
při převozu na zubní kliniku na Šilingrově náměstí v Brně. V září 1942 byl znovu vypátrán a při 
zatýkání těžce raněn – jemu samotnému se podařilo postřelit krim. asistenta Floriana. Po 
odsouzení k trestu smrti Lidovým soudem ve Vratislavi byl převezen do berlínské věžnice Plötzensee 
a tam dne 6. 8. 1943 popraven. Foto: MZA
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Co se samotné Akce Albrecht der 
Erste (též Akce A) týče, byla jako 
první větší úder proti české opozici 
nečekaně úspěšná.37 To je třeba přičíst 
jejímu rychlému provedení, momentu 
překvapení a nezapojení justice, což si 
pochvaloval sám Heinrich Himmler.38 
Zatýkání prováděl Otto Koslowski 
osobně, a to za asistence všech exe-
kutivců brněnského Gestapa, kterým 
navíc asistovalo dalších 88 mužů 
z brněnské Allgemeine SS (Všeobec-
ná SS).39 Jen v Brně bylo zajištěno na 
300 osob, statistika zbytku Moravy 
zachycuje dalších 500 zatčených.40

série důležitých úspěchů

Koncem října 1939 zajistili příslušní-
ci referátu II A osmnáctiletou Annu 
Žáčkovou, která při výslechu označila 
jako tvůrce komunistických letáků 
svého milence Františka Šmída (5. 10. 
1913 – 7. 2. 1945).41 Jeho zatčení vedl 
přímo Koslowski, a to za asistence 
dalších dvou příslušníků Gestapa. 
V poledne 31. října dorazilo zatýkací 
komando k bytu podezřelého, ovšem 

než Šmída zajistili, stihl spálit veške-
ré důkazy, které by Gestapo mohlo 
nějak využít.42 Prvotní výslech se 
minul účinkem, Koslowski se proto 
rozhodl pro zostřený výslech, kterého 
se kromě něj účastnili také gestapá-
ci Wlasak, Eibl, Zehetmayer, Langer, 
Florian a Dufek.43 Šmíd již nedokázal 
vzdorovat a přiznal se nejen k vlast-
ním přečinům, ale prozradil vše, co 
věděl o činnosti KSČ i Obrany národa. 
Jako pomyslnou třešničku na dortu 
ještě nabídl Gestapu své vlastní 
služby, čímž se zrodil jeden z vůbec 
nejnebezpečnějších konfidentů, kte-
rými nacistický bezpečnostní aparát 
na území Protektorátu disponoval.

 Zatčením tohoto jediného člově-
ka získala tajná policie informace 
o existenci a struktuře Zemského 
národního výboru v Brně,44 ilegálního 
odbojového ústředí, které koordino-
valo činnost Obrany národa a KSČ.  
Mezi následně zatčenými figurovali 
komunista Oldřich Blažek z Rájce, 
příslušníci Obrany národa škpt. Čest-
mír Jelínek, major František Ptašin-
ský, soudní rada Ferdinand Richter 

a profesor Vladimír Helfert, který byl 
jejím krajským vedoucím, dále pak zá-
stupci inteligence, brněnští profesoři 
Jan Uher a Robert Konečný. Richter 
po zostřeném výslechu vyzradil také 
zapojení ministrů protektorátní vlády 
Jaromíra Nečase, Ladislava Feieraben-
da i jejího předsedy Aloise Eliáše do 
odbojové činnosti. Richtera vzhledem 
k takto závažným informacím převezli 
k dalšímu výslechu přímo do berlín-
ského RSHA. Tito Šmídem udaní od-
bojáři (kromě Richtera a Konečného) 
nakonec přišli o život ve vězení.45

Dalším úspěchem bylo zatčení kraj-
ského instruktora KSČ Miloslava Sai-
lera46 příslušníky venkovní služebny 
při pohraničním komisariátu v Uher-
ském Hradišti. Ten pomohl rozkrýt 
činnost ilegálních organizací v dalších 
jihomoravských okresech – Hodonín, 
Zlín, Uherské Hradiště, Břeclav a Ky-
jov. Odhalit se podařilo také početnou 
organizaci v Moravské Ostravě a díky 
informacím získaným od Vladimíra 
Laštovičky, člena KSČ z Olomouce-
-Chválkovic i olomouckou okresní 
organizaci.47 Gestapo přitom získalo 

fol. 24. V tomto spise je zároveň uložena vyšetřovací zpráva StB o činnosti referátu II A, která však byla dokončena ještě před zatče-
ním Koslowského, proto v ní nenalezneme odkazy na zprávy z jeho vyšetřování.

37  Více viz SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa, s. 88–90. Akce Albrecht der Erste byla zahájena 1. 9. 1939 a hlavní vlna zatýkání 
skončila následujícího dne, zatýkání ovšem pokračovalo až do druhé poloviny září. Jednalo se o preventivní zásah proti osobám, 
které byly Gestapem vyhodnoceny jako „vnitřní nepřátelé“ režimu. K tomuto sloužila především kartotéka A (A-Kartei), do níž byly 
takové osoby zapisovány a členěny do tří kategorií (A1–A3) podle jejich nebezpečnosti. Kartotéka A dala akci také jméno – Akce A, 
též Albrecht der Erste.

38  Tamtéž, s. 90; MENŠÍKOVÁ, Miroslava – VAŠEK, František: 1. září 1939 – akce Albrecht I. v Brně. In: Forum Brunense, 1993. Muzeum 
města Brna, Brno 1993, s. 137–146.

39  Zatímco Waffen-SS (Zbraně SS) byly určeny k přímému bojovému nasazení na frontě, Allgemeine SS (Všeobecná SS) původně zahr-
novala složky určené především k nasazení v týlu, resp. okupovaných oblastech a samotném Německu. Pod Allgemeine SS patřily 
např. bezpečnostní složky (Gestapo, Kripo atd.), SD (Sicherheitsdienst) či zaměstnanci hlavního úřadu SS a RSHA – zde se však ho-
voří o další části Allgemeine SS, tedy dobrovolnících z řad členů brněnské organizace SS.

40  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 28; MZM, f. S, inv. č. 8068, fol. 25.
41  ABS, f. Výpovědi zaměstnanců Gestapa a SD (dále jen 52), sign. 52-1-472 (Výpis z vyšetřovacího protokolu Friedricha Dorsche u Okresní 

úřadovny Státní bezpečnosti Brno), fol. 7. Podrobněji k osudům Františka Šmída v části tohoto článku Konfidenti a jejich činnost.
42  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 29.
43 ABS, f. 52, sign. 52-1-472, fol. 7. 
44  SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa, s. 116.
45  MZM, f. S, inv. č. 8068, fol. 26; MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 29–30. Profesor Helfert sice válku přežil, avšak  

18. 5. 1945 zemřel na následky dlouholetého věznění. Zbylí odbojáři byli v průběhu druhé poloviny roku 1942 popraveni v berlínské 
věznici Plötzensee – Jelínek 19. 8., Uher 27. 10., Blažek a Ptašinský shodně 16. 11.

46  V pramenech uváděn jako Sailer, Oldřich Sládek uvádí příjmení Seiler.
47  Kriminálnímu inspektorovi olomoucké služebny Rudolfu Jänischovi a jeho podřízeným se totiž při zatýkání podařilo zajistit archiv 

okresní organizace KSČ v Olomouci.
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pro totalitu

další dva konfidenty – již zmíněného 
Laštovičku a pak tajemníka přerovské 
KSČ Adolfa Mináře. Celkem si zákro-
ky proti KSČ na Moravě provedené 
od prosince 1939 do června 1940 pod 
vedením Otty Koslowského vybraly 
daň v podobě 1310 zatčených48 a pro-
zrazení cenných informací o struktuře 
a činnosti ilegální KSČ v Protektorátu.

pOVýšení na kriMinálníhO 
radU

Vzhledem k řadě úspěchů mohl Ko-
slowski očekávat povýšení na krimi-
nálního radu (Kriminalrat). K tomu 
nakonec došlo v říjnu 1940, po pře-
stěhování řídící úřadovny Gestapa 
z Mozartovy ulice č. 3 do budovy Práv-
nické fakulty na Veveří č. 70. Zástupce 
vedoucího řídící úřadovny, dr. Lettow, 
předal Koslowskému po jeho jmeno-
vání důležitý referát ochranné vazby  
(II D). Přitom již od začátku roku spa-
dalo do Koslowského pravomocí vyři-
zování a odesílání návrhů na ochran-
nou vazbu do centrály RSHA v Berlíně, 
což v praxi znamenalo možnost zadr-
žet kohokoli.49 Bez jeho rozkazu nebylo 
ve válečném stavu ani možné vězně 
ochranné vazby propouštět – a pokud 
už byl vůbec někdo propuštěn, stálo 
za tím v drtivé většině případů roz-
hodnutí stát se konfidentem Gestapa.

Po převelení dr. Lettowa do centrály 
RSHA v Berlíně na konci roku 1941 
převzal Koslowski dlouho slibované 
vedení celého oddělení II, které bylo 
po reformě vnitřní správy v červenci 
1943 přejmenováno na IV/Ko a spadaly 
pod něj tyto referáty:50

– IV 1a (levicová opozice) – vedl jej 
osobně Koslowski,

– IV 1b (nekomunistická opozice, hnutí 
odporu, tzv. záludné útoky na stát) – 
vedoucím referátu byl od roku 1942 až 
do konce války kriminální komisař 
Kurt Leischke,
– IV 1c (neoprávněné držení zbraní 
a třaskavin) – do roku 1943 veden 
kriminálním sekretářem Friedrichem 
Bauerem, poté kriminálním inspekto-
rem Rudolfem Frankem; v roce 1944 
bylo oddělení převedeno do kompeten-
ce kriminálního rady Ernsta Römera 
(oddělení IV/Rö),
– IV 4 (světonázorový protivník, hos-
podářské záležitosti) – do konce roku 
1943 jej vedl hlavní kriminální sekre-
tář Alfred Zimmermann, poté policejní 
inspektor Leopold Galeithner,

– IV 5 (kartotéka, spisovna) – vedena 
hlavním kriminálním sekretářem 
Josefem Regelsbergerem,
– IV 6 (ochranná vazba) – pod vede-
ním kriminálního inspektora Karla 
Enderla,
– IV Gst (protokol vedení spisů, poru-
šení zákona Němci).51

Jako vedoucí oddělení II A dohlí-
žel Koslowski osobně nejen na své 
referáty v Brně, ale v důležitých pří-
padech i u venkovních služeben.52 
Zpočátku si nechal zasílat podrobné 
hlášení jednou za dva dny, později 
omezil frekvenci na dvakrát týdně. 
Hlášení podléhala jeho korekci, aby 
je následně mohl zaslat na centrálu 
RSHA do Berlína53 spolu s kopiemi 

48  SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa, s. 117.
49  ADAMEC, Václav: Referát II A brněnského Gestapa 1939–1943. Magisterská diplomová práce. Masarykova univerzita, Brno 2012, s. 12.
50  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 31–32.
51  ADAMEC, Václav: Otto Koslowski. Případová studie k dějinám nacistického bezpečnostního aparátu na Moravě. Bakalářská diplomová 

práce. Masarykova univerzita, Brno 2010, s. 34. U referátu IV Gst prameny výslovně neuvádějí, kdo byl jeho vedoucím, lze se však 
domnívat, že šlo o kriminálního sekretáře Franze Sefrina. 

52  Venkovní služebny Gestapa na Moravě byly v Jihlavě, Kroměříži, Olomouci, Hranicích na Moravě, Prostějově, Zlíně, Uherském Hra-
dišti a Moravské Ostravě. Poslední dvě jmenované byly původně pohraničními komisariáty, kam se řadí ještě Vsetín, stanice  
v Hodoníně a pobočka ve Frýdku, taktéž spadající pod brněnskou řídící úřadovnu.

53  K hlášením na centrálu RSHA více ADAMEC, Václav: Referát II A brněnského Gestapa 1939–1943, s. 17–20.

O výzdobu baru brněnského Gestapa, který byl v budově jeho sídla na Právnické fakultě, se 
postarali věznění čeští umělci. Koslowski je zpodobněn v levém dolním rohu.

Foto: Muzeum města Brna
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wilhelM nölle (26. 1. 1904 – ?), vrchní vládní a kriminální rada a SS-
-Obersturmbannführer. Před válkou byl vedoucím služebny v Trevíru (Trier), 
od května 1940 vedl Gestapo v Lucembursku, odkud v květnu 1941 odešel do 
Brna jako vedoucí tamní řídící úřadovny. V květnu 1944 byl převelen k SD 
v Marseille, později nasazen u frontových jednotek a za zbabělost odsouzen 
16. 9. 1944 k 6 měsícům vězení. Jeho poválečné osudy nejsou známy. (1.)

BrUnO lettOw (19. 1. 1910 – 9. 3. 1986), vládní rada a SS-Sturmbann-
führer. V letech 1939–1941 zástupce vedoucího brněnské řídící úřadovny 
a vedoucí oddělení II. Během prvního stanného práva byl jedním z před-
sedajících stanného soudu. Od listopadu 1941 do listopadu 1943 byl 
v RSHA vedoucím oddělení IV D 1 (záležitosti Protektorátu Čechy a Morava, 
Češi v Říši), pak přešel na post vedoucího služebny v Karlových Varech 
a koncem roku 1944 byl převelen na post vedoucího služebny v Chemnitz 
(Saská Kamenice). Po válce se usadil a dožil v bavorském Kulmbachu. (2.)

jOsef keMeter (18. 2. 1906 – 31. 12. 1948), vrchní kriminální tajemník 
a SS-Untersturmführer. Byl příslušníkem referátu II A (IV 1a) po celou 
dobu jeho existence. Na konci války byl zajat Rudou armádou, ale čes-
koslovenským orgánům byl vydán teprve 22. 12. 1948. Kvůli blížícímu se 
konci platnosti tzv. velkého retribučního dekretu byl odsouzen během 
dvoudenního procesu a 31. 12. 1948 popraven. (3.)

kUrt leischke (22. 11. 1905 – 9. 4. 1947), kriminální komisař a SS-Ober-
sturmführer. Ke Gestapu v Drážďanech nastoupil už v roce 1933, v listopadu 
1938 byl přeložen do Karlových Varů (mj. se účastnil okupace Polska). V roce 
1941 přišel do Brna jako nový vedoucí referátu II BM, po reorganizaci vedl 
referát IV 1b (pravicový odboj) a figuroval i jako zástupce Koslowského 
coby šéfa oddělení IV/Ko. Během druhého stanného práva byl přísedícím 
stanného soudu a po porážce SNP se účastnil i výslechu generála Jána 
Goliana. Na konci války vedl několik protipartyzánských akcí, mj. se podílel 
na vypálení Juřičkova mlýna v Leskovci u Vsetína. Po dopadení byl vyšetřován 
a odsouzen k trestu smrti oběšením – rozsudek byl vykonán 9. 4. 1947. (4.)

ewald taUdt (18. 5. 1909 – ?), kriminální rada a SS-Hauptsturmführer, 
vedoucí referátu II BM (pravicové hnutí odporu), později IV N (zpravodajská 
služba a evidence konfidentů), za prvního stanného práva přísedící, za 
druhého již jeden z předsedajících stanného soudu v Brně. Po válce se 
mu podařilo uniknout (zprvu cestoval společně s Koslowským) a jeho 
další osudy nejsou známy. (5.)

franZ wlasak (22. 11. 1901 – 1946?), kriminální tajemník referátu  
II A, resp. IV 1a. Oldřich Sládek (SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa,  
s. 409) jej uvádí jako zástupce velitele jihlavské venkovní služebny od 
února 1945 do konce války, ale Wlasakovo jméno nefiguruje mezi zatčenými 
a souzenými MLS. (6.)

jOhann ZehetMayer (28. 4. 1909 – 30. 6. 1945), kriminální tajemník 
a SS-Untersturmführer, příslušník referátu II A, později IV 1a brněnského 
Gestapa. Po válce spáchal sebevraždu. (Je možné, že se jedná o rakouského 
mistra v boxu ve střední váze a mistra Evropy v polotěžké váze z roku 1934 
Johanna „Hanse“ Zehetmayera, který měl stejné datum narození a jehož 
datum úmrtí je neznámé…). (7.)
 

■  příslUšníci Brněnské řídící úřadOVny Gestapa

Foto: archiv Jaroslava Čvančary

K O. Koslowskému a příslušníkům brněnského Gestapa viz také ČVANČARA, Jaroslav: 
Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc. Laguna, 
Praha 1997 (díl II 1941–1943 ), 2002 (díl I 1939–1941) a 2008 (díl III 1943–1945).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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pro služebnu při úřadu říšského pro-
tektora, služebny SD v Praze a Brně, 
řídící úřadovny tajné policie v Praze, 
Opavě a Katovicích, všechny venkovní 
služebny brněnské úřadovny a někdy 
i pro moravského zemského vicepre-
zidenta dr. Karla Schwabeho.

Mimo řízení referátu IV 1a zasa-
hoval Koslowski v případech rozbo-
ru zpráv od agenta Františka Šmída 
i do záležitostí referátu IV 1b. Z toho 
samozřejmě nebyl příliš nadšený  
Lei schke, který zároveň zastával post 
Koslowského zástupce. Aby předešel 
tomuto vměšování do vedení referá-
tu IV 1b, informoval Leischke svého 
nadřízeného podrobně formou ústních 
či písemných hlášení o situaci ve své 
oblasti působnosti.

OBdOBí OBOU stanných práV

Kromě dalšího zatýkání znamenalo 
vyhlášení prvního stanného práva  
(28. 9. 1941 – 20. 1. 1942) pro brněnskou 
služebnu především zřízení stanného 
soudu. V Brně mu předsedal nejdří-
ve pouze vládní rada Wilhelm Nölle, 
později vedle jeho zástupců dr. Bru-
na Lettowa a Hermanna Eberta i šéf 
brněnské úřadovny SD dr. Otto Er-
nesty.54 Koslowski byl přísedícím u dr. 
Lettowa, protože tento senát soudil 
zejména členy ilegální KSČ – během 
dvou zasedání padlo patnáct rozsudků 
smrti.55 Vzhledem k velkému množství 
zatčených nebylo pochyb, že počty 
předsedajících bude třeba rozšířit. 
Proto se předsedajícím později stal 
i Otto Koslowski, stejně tak i další jeho 
kolegové, např. Ewald Taudt. Odsou-
zení byli popravováni v Kounicových 
kolejích členy strážního praporu SS 
Böhmen und Mähren pod lékařským 
dozorem MUDr. Waltera Marquorta. 

Mrtvá těla byla odvážena do městské-
ho krematoria.

Po atentátu na Reinharda Heydricha 
byl Koslowski díky svým znalostem 
KSČ přizván na poradu do berlínské 
centrály RSHA,56 avšak už krátce po 
jeho příjezdu do Berlína byli atentátní-
ci odhaleni a zneškodněni. Koslowski 
později ve své výpovědi k vyhlazení 
Lidic a Ležáků pronesl: Toto opatření 
na mne samotného silně zapůsobilo 
a shledal jsem je až příliš tvrdým,  ovšem 
z pochopitelných důvodů jsem toto mí
nění nemohl veřejně vyjádřit.57

Následně došlo i k ustavení druhého 
stanného soudu, který v Brně zasedal 
poprvé 29. května 1942.58 Předsedy se-
nátů byli znovu jmenováni vládní ra-
dové Wilhelm Nölle a Hermann Ebert, 
kriminální radové Otto Koslowski 
a Hugo Römer, za Kripo kriminální 
ředitel Konrad Nussbaum a za SD dr. 
Otto Ernesty. Koslowského senát zase-
dal celkem třikrát, vždy v posluchárně 
č. I v budově bývalé Právnické fakul-
ty – přísedícími byli gestapáci Kurt  
Leischke, Anton Mondorf, Karl Enderl, 
Leopold Kadletz a Alexander Schober, 
roli žalobců plnili Ewald Taudt a Hein-
rich Winter. Ač se Koslowski údajně 
snažil roli předsedajícího vyhnout, 
Nölle jeho námitky, že nemá žádné 
právnické vzdělání, smetl ze stolu. 
Koslowského senát odsoudil 30–40 
osob k trestu smrti zastřelením, pouze 
2 nebo 3 odsouzení si vyslechli trest 
smrti oběšením (prameny se různí). 
Popravy zastřelením probíhaly stejně 
jako během prvního stanného práva, 
popravy oběšením se konaly v zahra-
dě Kounicových kolejí. Ve své pozdější 
výpovědi59 se Koslowski opět snažil 
projevit lítost nad spáchanými zloči-
ny, avšak do jaké míry to myslel vážně 
a do jaké míry to byla přetvářka pro 

československé bezpečnostní orgány 
a justici, se již nedozvíme.

nasaZení Za hraniceMi  
prOtektOrátU

Jako konzultant či vyšetřovatel vyjíž-
děl Otto Koslowski čas od času i za 
hranice Protektorátu. Mimo již dříve 
zmíněných porad na centrále RSHA 
v Berlíně nebyly ničím nezvyklým ani 
jeho návštěvy na Slovensku, avšak bě-
hem války můžeme jeho stopy sledovat 
ještě mnohem jižněji, a to v Maďarsku 
a Bulharsku.

Je logické, že zástupci brněnské-
ho levicového referátu museli občas 
překročit hranice Slovenského štátu 
kvůli vyšetřování odbojové činnosti, 
neboť čeští i slovenští komunističtí 
odbojáři se často navzájem znali 
a spolupracovali spolu. Proto velitel 
brněnské úřadovny Gestapa Nölle 
nařídil Lettowovi a jeho podřízenému 
Koslowskému navázat spojení s krimi-
nálním komisařem Franzem Goltz em 
z bratislavské Ústredne štátnej bez-
pečnosti (ÚŠB). Jelikož ÚŠB neměla 
tolik zkušeností s potíráním komu-
nistického odboje jako Gestapo, byli 
její vedoucí představitelé v lednu 1941 
pozváni na exkurzi do Brna, kde si mj. 
vyslechli asi hodinový Koslowského 
referát o struktuře komunistického 
odboje na Moravě a o jeho potírání.60

První záznam o Koslowského ná-
vštěvě Slovenska je z přelomu let 
1940/1941, kdy se s kriminálním asis-
tentem Florianem vydal do Bratislavy 
s cílem přerušit nelegální přechody 
slovenských komunistů ze Slovenska 
na Moravu. Většinou přenášeli přes 
hranice letáky. Při té příležitosti 
zaškolil pracovníky slovenské ÚŠB, 
jmenovitě dr. Petera Starinského, 

54  VAŠEK, František – ŠTĚPÁNEK, Zdeněk: První a druhé stanné právo na Moravě (1941–1942). Šimon Ryšavý, Brno 2001, s. 49.
55  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 23.
56  Z toho lze usoudit, že RSHA pracoval i s variantou, že za atentátem stojí komunistický, resp. levicový odboj.
57  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol.27.
58  VAŠEK, František – ŠTĚPÁNEK, Zdeněk: První a druhé stanné právo na Moravě (1941–1942), s. 102.
59  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 28.
60  Výpis z vyšetřovací zprávy StB k činnosti Otty Koslowského na Slovensku. ABS, f. Různé bezpečnostní složky na Slovensku po roce 

1945 (dále jen 215 (S/2)), sign. 215-130-15, fol. 12. 
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Franze Goltze, Imricha Suckého61, 
dr. Rudolfa Luptoviče a dr. Koloma-
na Skačányho v technikách potírání 
komunistického odboje.62 Po prozkou-
mání všech hlášení začal Koslowski 
pracovat na rozkrývání struktury 
vedení Komunistické strany Sloven-
ska (KSS), přičemž se snažil využívat 
kriminálního asistenta Floriana jako 
konfidenta, neboť hovořil plynně čes-
ky. Ačkoli to zprvu vypadalo, že tato 
taktika nebude úspěšná, nakonec 
přeci jen vedla k zatčení člena vede-
ní okresní organizace KSS v Banské 
Bystrici Grünbauma. Ten po výslechu, 
provedeném v Brně, vyjmenoval celou 
strukturu okresního vedení, načež 
inspektor Sucký za několik dní zatkl 
i jeho nástupce ve funkci Františka 
Vavra, který po zostřeném výslechu 
dokonce souhlasil s konfidentskou 
činností pro ÚŠB.63

V tomto okamžiku už ale na Sloven-
sku nepracovali jen Koslowski a Flo-
rian, ale i jejich kolegové Zehetmeyer 
a Eibl. Za pomoci Vavra se Gestapu 
podařilo zkontaktovat člena Ústřed-
ního vedení KSS Benadu64 a rozkrýt 
tak celou strukturu vedení. Zjistili, že 
okresní organizace KSS kopírují správ-
ní okresy, měly tedy sídla v Trenčíně, 
Bratislavě, Banské Bystrici, Popradu 
a Prešově. Při následné sérii zatýkání 
došlo i na krajského tajemníka Júlia 
Ďuriše65 či Viliama Širokého,66 který 
byl teprve nedlouho předtím na Slo-
vensko vyslán ze SSSR – zatčení unikl 
pouze agitační tajemník Ján Osoha. Za 
takový výkon během pouhých deseti 
týdnů, co skupina z brněnského refe-
rátu působila na Slovensku, obdržel 
Koslowski osobní blahopřání67 od slo-
venského ministra vnitra Alexandra 
Macha68.

Dalším milníkem Koslowského čin-
nosti na Slovensku byla bezpochyby 
jeho aktivní účast na potlačování Slo-
venského národního povstání. Kvůli 
onemocnění SS-Sturmbannführera dr. 
Hanse Jaskulského ho SS-Oberführer 
dr. Erich Ehrlinger, šéf Úřadu I (per-
sonální) RSHA, vybral jako nového 
velitele Einsatzkommanda 13.69 Tak 
se ocitl v čele jednotky o 70 mužích 
s 30 osobními a několika náklad-
ními vozidly, která 30. srpna 1944 
vyrazila do Bratislavy.70 Tam od dr. 
Ehrligera71 dostal rozkaz přesunout 
se do Nitry a odzbrojit tamní sloven-
skou vojenskou posádku. Tento úkol 
splnil bez obtíží, avšak své komando 
musel rozdělit na tři části – 15 mužů 
pod vedením SS-Untersturmführera 
Juritsche zanechal v Nitře, s dalšími 
25 byl vyslán SS-Hauptsturmführer 
Schönemann zřídit opěrný bod do 

61  V pramenech též uváděn jako Sudcký. Imrich Sucký (1899–1973) se jakožto vedoucí 2. oddělení ÚŠB proslavil potíráním komunistic-
kého odboje za Slovenského štátu. Byl to zkušený kriminalista, u policie pracoval už od roku 1919 – mj. se účastnil i zatýkání poslan-
ce Slovenské ľudové strany Vojtěcha Tuky v roce 1929 (který se později stal prvním ministerským předsedou Slovenského štátu).  
Po válce byl zatčen, ale roku 1947 byl propuštěn a v následujícím roce emigroval do Rakouska. V roce 1957 byl unesen do Českoslo-
venska a uvězněn, po amnestii 9. 5. 1968 byl propuštěn a znovu emigroval. Podrobněji k jeho osobě viz MEDVECKÝ, Matěj: Spravo
dajské eso Slovenského štátu: kauza Imrich Sucký. ÚPN, Bratislava 2007.

62  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 55–56.
63  Tamtéž, fol. 60.
64  Ľudovít Benada (23. 8. 1899 – 13. 6. 1973) byl dlouholetý činovník KSS. ÚŠB jej zatkla již na podzim 1939, avšak následujícího roku se 

mu podařilo uniknout z vězení a pokračovat v odbojové činnosti. Po válce se stal poslancem Prozatímního Národního shromáždění 
a poté Slovenské národní rady, jíž v letech 1958–1964 dokonce předsedal.

65  Július Ďuriš (9. 3. 1904 – 18. 2. 1986) byl vězněn až do února 1945, kdy se mu z vězení podařilo uprchnout. V letech 1945–1951 byl mi-
nistrem zemědělství, podílel se mj. na pozemkové reformě. Krátce předsedal slovenskému Sboru pověřenců a v letech 1953–1963 byl 
ministrem financí. V roce 1970 byl vyloučen z KSČ pro podporu Pražského jara.

66  Předválečný tajemník ÚV KSČ Viliam Široký (31. 5. 1902 – 6. 10. 1971) uprchl v roce 1938 do SSSR. V letech 1939–1940 působil v Paří-
ži, načež se vrátil do Moskvy, odkud byl na počátku roku 1941 vyslán na Slovensko, kde byl záhy zatčen. Spolu s J. Ďurišem utekl 
v únoru 1945 z vězení, od konce války až do roku 1954 vykonával funkci předsedy KSS. Přímo se podílel na politických procesech  
40. a 50. let, od roku 1950 byl ministrem zahraničí, od roku 1953 předsedou čs. vlády, a to až do svého odvolání v roce 1963.

67  Výpis z vyšetřovací zprávy StB k činnosti Otty Koslowského na Slovensku. ABS, f. 215 (S/2), sign. 215-130-15, fol. 15.
68  Alexander Mach (11. 10. 1902 – 15. 10. 1980), přezdívaný „Šaňo“, byl ministr vnitra Slovenského štátu (1940–1945) a hlavní velitel 

polovojenské organizace Hlinkova garda (1939–1944). Ve Slovenské ľudové straně působil od roku 1922, od roku 1936 byl zástupcem 
radikálního křídla ve vedení strany. V březnu 1945 utekl do Rakouska, avšak záhy byl Američany vydán zpět do ČSR a v roce 1947 
souzen spolu s Jozefem Tisem a in contumantiam (v nepřítomnosti) Ferdinandem Ďurčanským. Na rozdíl od Tisa a Ďurčanského si 
nevyslechl rozsudek smrti, nýbrž 30 let vězení. Po amnestii 9. 5. 1968 byl propuštěn na svobodu. Podrobněji k jeho osobě viz VNUK, 
František: Mať svoj štát znamená život. Politická biografia Alexandra Macha. Odkaz, Bratislava 1991. František Vnuk je však „ľudácký“ 
historik, publikaci proto nelze považovat za zcela objektivní.

69  Einsatzkommando byla pohotovostní jednotka určená primárně k potírání ozbrojeného odboje v týlu. Zpravidla ji vedl příslušník 
Gestapa, SD nebo SS v důstojnické hodnosti, mužstvo bylo většinou složeno z příslušníků Gestapa, SS, SD, pořádkové policie (Orpo) 
a Waffen-SS.

70  Výpis z vyšetřovací zprávy StB k činnosti Otty Koslowského na Slovensku. ABS, f. 215 (S/2), sign. 215-130-15, fol. 19.
71  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 53.
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Žiliny a se zbytkem se sám Koslowski 
vydal zajistit sklad zbraní v Trenčíně, 
kde následně zřídil i sídlo svého štá-
bu.72 Koncem září 1944 pak předal 
Einsatzkommando 13 zpět do rukou 
uzdraveného dr. Jaskulského.73

V návaznosti na to požádal SS-Ober-
sturmbannführer dr. Josef Witiska, 
velitel Einsatzgruppe H na Slovensku, 
vedoucího brněnské řídící úřadovny 
dr. Ernsta Rennaua o „zapůjčení“ 
Koslowského k operační skupině 
do Bratislavy. Zde měl působit jako 
vedoucí oddělení IV s 20 pří slušníky 
kriminální policie, kteří však neměli 
žádné zkušenosti s postupy práce tajné 
policie.74 Koslowski tedy zahájil školení 
tohoto personálu a oddělení IV rozdělil 
do 7 referátů:75

– IV 1 a – komunismus, marxismus,
–  IV 1 b – opozice, slovenské odbojové 

hnutí,
– IV 2 – sabotáže, agenti,
– IV 3 – špionáž,
– IV 4 – Židé a emigranti,
– IV 5 – vyšetřovací vazba,
– IV 6 – kartotéky, registratura.

Ministr obrany Slovenského štátu 
Štefan Haščík dal operační skupině 
k dispozici věznici Krajského soudu 

v Bratislavě, a jelikož již neměl důvěru 
v ÚŠB, odebral jí výkonné pravomoci. 
Koslowski však přesto obnovil kon-
takty s inspektorem Suckým, které-
ho využíval jako schopného informá-
tora. Jinak se o konfidenty nezajímal 
a s žádnými nespolupracoval,76 i proto, 
že se hned na začátku listopadu 1944 
vrátil do Brna. Jako ocenění osobního 
nasazení při potlačování SNP obdržel 
Otto Koslowski Válečný záslužný kříž 
I. třídy s meči.77

Co se týče Koslowského činnosti 
v Maďarsku, je třeba se vrátit do září 
roku 1943,78 kdy se od I. Suckého dozvě-
děl o spolupráci slovenského, polského 
a maďarského komunistického odboje79 
prostřednictvím sledování aktivit jejich 
kurýrů v okolí Prešova. Sucký posloužil 
Koslowskému jako konfident pod jmé-
nem „Karol“ a nejprve úspěšně infiltro-
val kurýrní síť. Díky tomu pro nikl do 
Maďarska jako zástupce slovenských 
komunistů a navázal kontakt s kurýr-
kou, která jej přivedla na stopu Pavola 
Tonhausera, vysokého činovníka Ko-
munistické strany Maďarska (KSM).80 
Suckého přitom po celou dobu sledovali 
Koslowski i přidělený styčný důstoj-
ník maďarské policie kapitán  József 

Sombor-Schweinitzer, díky čemuž 
byla maďarská strana informována 
a mohla Tonhausera zatknout. Při jeho 
výslechu se Koslowskému a Suckému 
podařilo zjistit jména dalších předsta-
vitelů KSM, které předali maďarské 
policii.81 Kvůli jazykové bariéře se 
však Koslowski rozhodl nezůstávat 
dále v Maďarsku – teprve později se 
od Suckého dozvěděl, že při akci pro-
vedené maďarskou tajnou policií bylo 
údajně zatčeno na 80 osob.82

V březnu 1942 se Otto Koslowski pro 
změnu ocitl v Bulharsku, a to znovu 
doprovázen kriminálním asis tentem 
Florianem. Příkaz k  cestě přišel 
z berlínské centrály RSHA83 – bylo 
třeba ověřit informace získané od 
dopadených německých komunis-
tických odbojářů Hanse Schwarze 
a Heinricha Fomferra. O pomoc ze 
strany RSHA navíc již dříve požá-
dal sofijský policejní ředitel Christo 
Dragolov, který se obával infiltrace 
vedení bulharské armády sovětský-
mi agenty.84 Koslowski vytvořil pro 
Floriana krycí identitu slovenského 
komunistického odbojáře a vyslal jej 
na schůzku s generálem Vladimirem 
Zaimovem85. Po sérii schůzek, kdy  

72  Akce pod vedením Otty Koslowského proběhly bez vážnějších incidentů a ztrát na straně Einsatzkommanda. Do bojů proti povstal-
cům se ale jednotka zapojila ihned po příjezdu do Trenčína odražením útoku partyzánů.

73  Výpis z vyšetřovací zprávy StB k činnosti Otty Koslowského na Slovensku. ABS, f. 215 (S/2), sign. 215-130-15, fol. 19.
74  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 55. 
75  Výpis z vyšetřovací zprávy StB k činnosti Otty Koslowského na Slovensku. ABS, f. 215 (S/2), sign. 215-130-15, fol. 20.
76  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 56.
77  Osobní složka Otty Koslowského v SS. BA, f. SSO, fol. 1246–1249.
78  Ve výslechovém protokolu Koslowski chybně udává rok 1941.
79  Je třeba si uvědomit, že po vídeňské arbitráži připadla Maďarsku jižní část Slovenska např. s městy Košice a Nové Zámky. Dosavadní 

činovníci slovenské části KSČ se tak formálně stali příslušníky Komunistické strany Maďarska.
80  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 61. Pavol Tonhauser (27. 1. 1909 – 21. 11. 1984) jako vedoucí KSM v košické oblas-

ti vystupoval pod krycím jménem Pavol Takáč. Po svém přesunu do Budapešti používal pseudonym Ferenc Kluch.
81  MEDVECKÝ, Matěj: Spravodajské eso Slovenského štátu, s. 145.
82  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 62.
83  Tamtéž, fol. 69.
84  Překlad zprávy brněnské řídící úřadovny Gestapa o zjištění činnosti zemězrady v Bulharsku. ABS, f. Ústředna Státní bezpečnosti 

(dále jen 305), sign. 305-401-1, fol. 113.
85  Generál Vladimir Stojanov Zaimov (8. 12. 1888 – 3. 6. 1942) byl vysoký představitel bulharské armády, in memoriam oceněný vyzna-

menáním Hrdina Sovětského svazu (1972). Bojoval v obou balkánských a následně i v první světové válce, v meziválečném období se 
angažoval při přezbrojení a reorganizaci bulharského dělostřelectva. Na počátku roku 1935 byl v hodnosti plukovníka jmenován 
inspektorem dělostřelectva, ale ještě v říjnu téhož roku byl slavnostně vyřazen ze služby s hodností generálmajora – důvodem nebyl 
věk, ale jeho republikánské názory a obhajování úzkého spojenectví se SSSR. V následujícím roce byl vězněn a souzen pro podezře-
ní ze spiknutí, ale pro nedostatek důkazů byl propuštěn. Od července 1938 spolupracoval se sovětskou tajnou službou pod krycím 
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Zaimov uvěřil Florianově identitě a mj. 
mu obstaral nový padělaný pas,86 a po 
několika kontaktech s dalšími odbo-
jáři dal Dragolov Zaimova zatknout 
a vyslýchat.87 Brzy poté byly zatčeny 
další osoby, mezi nimi i synovec ge-
nerála Zaimova Jevgenij Čemširov, 
od nějž Koslowski poměrně snadno 
získal doznání k ilegální činnosti 
a další podrobnosti ohledně sovětské 
„mise“ v Bulharsku.88 Postupně tak do-
šlo k odhalení struktury a dočasnému 
ochromení rozsáhlé organizace, která 
zásobovala komunistické sabotážní 
skupiny v okupované středo- a jiho-
východní Evropě prostřednictvím 
zásilek ze Sofie.89 Jako poděkování pak 
byli Koslowski a Florian vyznamenáni 
bulharskou vládou.90

kOnfidenti a jejich činnOst

Již zmínění Šmíd, Laštovička a Minář 
nebyli samozřejmě jediní konfidenti, 
kteří spolupracovali s brněnským Ge-
stapem. Otto Koslowski si byl velice 
dobře vědomo toho, jak jsou pro každé-
ho příslušníka tajné policie konfidenti 
důležití – měl totiž bohaté zkušenosti 

z boje s KPD v Německu a v žádném 
případě nepodceňoval úsilí, které 
bylo třeba vynaložit na proniknutí do 
komunistických ilegálních struktur. 
Během relativně krátké doby nebylo 
možné ochromit komunisty jinak než 
získáním konfidenta v co nejvyšší 
stranické funkci. 

Samozřejmě že existovali i konfiden-
ti, kteří Gestapu nabídli své služby 
dobrovolně, ale nebylo jich mnoho. 
Otto Koslowski patřil mezi několik 
málo šťastlivců, kteří na takového 
dobrovolníka narazili. Jediný takový 
člověk na Moravě totiž spadal přímo 
pod jeho referát. Byl to Gustav Freis-
leben, absolvent Leninovy školy 
v Moskvě91 a stranický funkcionář 
brněnské KSČ. Krátce po prvním kon-
taktu byl v červnu 1939 naoko zatčen, 
a když příslušníci referátu II A zatkli 
dalších 60 osob, většinou absolventů 
zmíněného ústavu, navázal s ním Ko-
slowski spolupráci.92 Freisleben nebyl 
aktivní dlouho, neboť již o rok později 
se přestěhoval do Prahy a v roce 1942 
narukoval do Wehrmachtu.

Naopak s  Františkem Šmídem to 
zprvu nevypadalo příliš růžově. Po 

rozkrytí brněnské Obrany národa 
mu Koslowski na jaře 1940 zařídil 
fingovaný útěk z vazby,93 který pro 
Šmída skončil neúspěchem – mezi spo-
lustraníky už znovu nepronikl a sám 
byl nakonec deportován do proslulé 
saské věznice Waldheim, kde měl za 
úkol působit mezi politickými vězni. 
Na konci roku 1942 se však Koslowski 
rozhodl vzít jej na milost a již od ledna 
1943 Šmíd působil opět na Moravě jako 
konfident s označením B 105. Jeho no-
vými „kolegy“ se stali Otakar Chalupa 
(B 22),94 který se nabídl kriminálnímu 
komisaři Heinrichu Gottschlingovi,95 
a Jaroslav Ryšánek (N 88),96 s jejichž 
pomocí Šmíd pronikl až k moravskému 
zemskému vedení KSČ.

Chalupovi s Ryšánkem se nakonec 
podařilo 18. květ na 1943 vylákat dlou-
ho unikajícího předsedu moravského 
zemského vedení KSČ Josefa Rerycha 
na schůzku, při níž byl zatčen. Násle-
doval neblaze proslulý výslech, na je-
hož následky Rerych zemřel a který se 
po válce stal osudný řadě příslušníků 
brněnského Gestapa – zavinění smrti 
byť jediného občana ČSR v době zvý-
šeného ohrožení republiky se totiž 

jménem „Azorsky“ (ceněn byl především za informace o počtech a přesunech německých vojsk přes bulharské území v letech  
1941–1942). Po svém zatčení 22. března 1942 byl obžalován ze špionáže a spolupráce s bulharským, rumunským, maďarským a čes-
koslovenským komunistickým odbojem – v rámci aktivit jeho firmy Slavjanin totiž působila kurýrní síť. Požádal o milost cara  
Borise III., svého přítele, avšak ten mu nevyhověl. Ačkoli trestem za špionáž byla smrt oběšením, Zaimov byl 3. 6. 1942 zastřelen 
popravčí četou a ani po smrti nebyl degradován.

86  Překlad zprávy brněnské řídící úřadovny Gestapa o zjištění činnosti zemězrady v Bulharsku. ABS, f. 305, sign. 305-401-1, fol. 115.
87  Zaimov se však přiznal pouze k informacím, které zazněly během konspiračních schůzek s Florianem.
88  Čemširov měl u sebe při zatčení i seznam úkolů od NKVD a v jeho bytě byla zajištěna vysílačka. Protože mluvil dobře německy, vy-

slýchal jej Koslowski a nabídl mu spolupráci s bulharskou tajnou policí, kterou Čemširov přijal.
89  Překlad zprávy brněnské řídící úřadovny Gestapa o zjištění činnosti zemězrady v Bulharsku. ABS, f. 305, sign. 305-401-1, fol. 112–128. 

Fotokopie původního hlášení Koslowského RSHA včetně fotografií konspiračního bytu, podomácku vyrobených trhavin a schema-
tických nákresů struktury odboje lze nalézt tamtéž, fol. 129–151. Podrobněji ke špionážní skupině viz MEDVECKÝ, Matěj: Spravodaj
ské eso Slovenského štátu, s. 104–117. 

90  Výpis z vyšetřovací zprávy StB k činnosti Otty Koslowského na Slovensku. ABS, f. 215 (S/2), sign. 215-130-15, fol. 25.
91  Jednalo se o ideologickou vzdělávací instituci Kominterny, mezi jejíž absolventy se řadí mj. i Josip Broz Tito nebo Erich Honecker.
92  SLÁDEK, Oldřich: Standrecht und Standgericht. Die Gestapo in Böhmen und Mähren. In: PAUL, Gerhard – MALLMANN, Klaus- 

-Michael (eds.): Die Gestapo im Zwieten Weltkrieg. „Heimatfront“ und besetztes Europa. Primus Verlag, Darmstadt 2000, s. 317–339, zde 
na s. 328, a MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 15–16.

93  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 23.
94  Podrobněji k osobám konfidentů Chalupy a Ryšánka viz ZIKOVÁ, Renata: Konfident brněnského gestapa Otakar Chalupa B22 a jeho 

činnost. Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Brno 2009.
95  Vyšetřovací protokol Emila Seitze, OÚ StB Brno. ABS, f. 52, sign. 52-1-388, fol. 9.
96  SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa, s. 264. Nezaměňovat za Viktora Ryšánka, díky němuž byl dopaden, resp. zabit generál 

Luža.
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pro totalitu

podle § 5 písmen a) a b) tzv. velkého 
retribučního dekretu (č. 16/1945 Sb.) 
trestalo smrtí. Dle poválečného zjiště-
ní Státní bezpečnosti (StB) měl Rerych 
po devadesátiminutovém týrání gu-
movým obuškem, holemi, pouty a tzv. 
Stalinovou houpačkou97 omdlít, a až 
v tomto okamžiku mu přítomný lékař, 
MUDr. Marquort, měl zjistit srdeční 
vadu. Na Koslowského rozkaz mu ná-
sledně aplikoval injekci adrenalinu, po 
níž bylo možné Rerycha vyslýchat až 
do půlnoci. Další den ráno výslech po-
kračoval za účasti Otty Koslowského, 
Antona Mondorfa a Otty Brandta, a to 
znovu zcela bez úspěchu. Odpoledne 
se Rerychovi udělalo nevolno a příš-
tího dne ráno zemřel.98 S jistotou lze 
konstatovat, že tento zostřený výslech 
patřil k těm nejbrutálnějším, které br-
něnské Gestapo do té doby provedlo.99

Dalším důležitým mezníkem byl 
podzim roku 1944, kdy Františku Šmí-
dovi (krycí jméno „Velký Franta“) na 
Vsetínsku zprostředkoval František 
Bednář (krycí jméno „Malý Franta“)100 
kontakt na kpt. Adolfa Bartoše, ve-
doucího výsadku Clay. Takto se oba 
konfidenti dostali až k výsadkům 
Carbon a Potash a odbojové skupině 
Michala Malíka, kterou úspěšně in-
filtrovali.101 Při následném zatýkání 
měl Koslowski údajně Šmída v lednu 
1945 varovat,102 že pro něj není nadá-
le bezpečné působit na Moravě. Ten 
však varování ignoroval, byl odhalen  

a dne 7. února partyzány z Malíkovy 
skupi ny zastřelen. Byl to však poslední 
úspěch partyzánů, protože o defini-
tivní zkázu Malíkovy organizace se 
už v březnu postaralo ZbV-Komman-
do 31 (Zur besonderen Verwendung 
– K zvláštnímu použití).103

ZáVěr Války

Koslowski se nepodílel na velkorazii 
proti partyzánům v Beskydech, kterou 
nařídil K. H. Frank,104 a to nejen pro-
to, že se zabýval výsadkem přibližně 
dvaceti sovětských parašutistů, kteří 
seskočili na Vyškovsku, aby podpořili 

partyzánskou skupinu Dajana Murzina 
a Jána Ušiaka.105 Spolu s kriminálním 
radou Römerem totiž od konce prosince 
1944 prakticky vedl brněnské Gestapo, 
neboť dosavadní šéf úřadovny odešel 
k berlínské centrále RSHA a nový ve-
litel bezpečnostní policie Max Rausch 
neměl jako příslušník Kripo s řízením 
tajné policie žádné zkušenosti.106 Na 
vlivu obou kriminálních radů nic 
nezměnil ani nástup vládního rady 
Hanse Krause do funkce šéfa brněn-
ského Gestapa a Rauschova zástupce 
v polovině ledna 1945. Koslowski se 
od března 1945 nezapojoval ani do dal-
ších protipartyzánských akcí, protože 

97  Jednalo se o metodu, při níž byl vězeň spoután do kozelce a mezi ruce a nohy měl prostrčenu hůl. Pak ho zavěsili mezi dva stoly tak, 
že se houpal. Po rozhoupání jej vyslýchající bili a kopali do něj.

98  Vyšetřovací spis Antona Mondorfa, OÚ StB Brno. MZM, f. S, inv. č. 8068, fol. 73.
99  Podrobněji k celému případu ADAMEC, Václav: Referát II A brněnského Gestapa 1939–1943, s. 63–65.
100  Ačkoli se zde zmiňuji především o aktivitách Františka Šmída, byl František Bednář neméně významnou postavou z řad konfidentů 

brněnského Gestapa. Tento původním povoláním učitel byl nejprve aktivní v Obraně národa, po přechodu do ilegality na začátku roku 
1940 úspěšně unikal zatčení až do listopadu 1942. Teprve po ročním věznění se na konci roku 1943 stal konfidentem. Zpráva o vý-
sledku vyšetřování osoby Františka Bednáře, OÚ StB Brno. ABS, f. 52, sing. 52-1-19, fol. 1–2.

101  SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa, s. 357.
102  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 24.
103  K tématu oddílů ZbV viz SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava. Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944–1945. Naše vojsko, 

Praha 1991, s. 79–86.
104  Jednalo se o protipartyzánskou Akci Tetřev, která probíhala od 16. do 21. listopadu 1944. SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa,  

s. 334–336.
105  Šlo o 1. československou partyzánskou brigádu Jana Žižky. Podrobněji viz HROŠOVÁ, Miroslava: Na každém kroku boj. Historie  

1. československé partyzánské brigády Jana Žižky (srpen 1944 – květen 1945). Český svaz bojovníků za svobodu, Vsetín 2012.
106  Překlad vyšetřovacího protokolu Maxe Rausche. ABS, f. Stíhání nacistických válečných zločinců (325), sign. 325-136-3, fol. 44.

Článek o Koslowského pokusu o sebevraždu. Národní obroda, deník Československé strany lidové, 
5. 4. 1947, s. 7. Foto: Moravská zemská knihovna
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107  Označení pro popraviště v areálu Kounicových kolejí v Brně. Popravy zde probíhaly zastřelením.
108  Uváděn i jako Blažke či Blaschke.
109  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 198. Sonderbehandlung (zvláštní zacházení) znamenalo v praxi okamžitou po-

pravu zastřelením bez soudu. K tématu viz ADAMEC, Václav: Referát II A brněnského Gestapa 1939–1943, s. 39. 
110  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 113.
111  Úřední záznam Zemské StB v Čechách o předání Otty Koslowského jakožto válečného zločince Američany do ČSR. ABS, f. Sbírka 

různých písemností (S), sign. S-4979-P, fol. 14. 
112  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 114. Tvrdil, že po 36 hodin nedostal najíst.
113  Gestapák Kozlowski se postřelil. Národní obroda. Deník Československé strany lidové, 5. 4. 1947, s. 7.
114  Dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. z 19. června 1945. Po únorovém komunistickém puči roku 1948 byl obnoven a jeho platnost 

prodloužena do 31. 12. 1948.
115  MZA, f. C 141, k. 281, inv. č. 3240, spis Lsp 417/47, fol. 227. Byl obžalován z: 1) příslušnosti k SS, 2) podpory nacistického hnutí dobro-

volným vstupem do Gestapa, 3) vraždy, zabití, veřejného násilí, vydírání a vyhrožování ve službách a zájmu Německa, 4) nařízení 
zatýkání a vyšetřování, odesílání do koncentračních táborů, usvědčení odbojářů, kteří pak byli odsouzeni k „sonderbehandlungu“ 
(popravě), a vynesení cca 200 rozsudků smrti během 1. a 2. stanného práva, 5) veřejného násilí násilným vpadnutím do cizího nemo-
vitého statku.

116  V § 2 neoprávněně, viz Osobní složka SS Otty Koslowského. BA, f. SSO, fol. 1246–1249.
117  ČERNÝ, Vladimír: Procesy s příslušníky nacistického bezpečnostního aparátu v Brně a jejich osudy v letech 1945–1946. In: ARBURG, 

Adrian von – DVOŘÁK, Tomáš – KOVAŘÍK, David (eds.): Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Matice Moravská 
pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Brno 2010, s. 412–413.

měl na starosti evakuaci vězňů z Kou-
nicových kolejí do KT Flossenburg 
a Mauthausen. Následně pomáhal vést 
evakuaci brněnské řídící úřadovny do 
Jihlavy, kam odjel jako první v poslední 
čtvrtině dubna. Ještě před svým odjez-
dem z Brna však stihl Na písečku107 
v Kounicových kolejích popravit ranou 
do týla odbojáře Bauera a Blažka108 
v rámci tzv. Sonderbehandlungu.109  
Z Jihlavy odjeli Koslowski i jeho kolega 
Taudt s rodinami 6. května v uprch-
lickém transportu směřujícím přes 
Rakousko do Bavorska. Vlak zastavil 
8. května v Gmündu, odkud se dostali 
do Freistadtu. Nakonec na základě prů-
kazů pro uprchlíky získali byt v Gla-
denbachu, kde se Koslowski zapsal 
na úřadu práce jako nezaměstnaný 
hledající práci. 

Zatčení a sMrt

V Gladenbachu nakonec dostal místo 
v dřevařském obchodu Karla Zimmer-
manna,110 ale protože vystupoval pod 
svým pravým jménem, byl začátkem 
září 1946 zatčen příslušníky americké 
okupační správy. Z věznice v Marbur-
gu ho 28. prosince 1946 převezli do 
internačního tábora v Dachau, odkud 
se 19. ledna 1947 dostal do Plzně a byl 
předán velitelství eskortní a vězeňské 

stanice československého Sboru ná-
rodní bezpečnosti.111 Údajně na protest 
proti tomu, jak s ním zacházeli,112 ale 
mnohem pravděpodobněji v předtuše 
svého osudu se 20. ledna brzy ráno 
pokusil o sebevraždu. Podřezal si žíly 
žiletkou zašitou ve svém kožichu. Včas 
ho ale našel službu konající strážný 
a díky rychlému zásahu lékařů z pl-
zeňské všeobecné nemocnice byl již 
22. ledna schopen převozu do Brna, 
kterého se tolik obával.

V Brně se mu povedlo uskutečnit 
druhý pokus o sebevraždu, a to během 
výslechu 3. dubna v 10 hodin ráno, 
když si vyšetřující musel odskočit 
a v aktovce pod stolem zapomněl pis-
toli, jíž se Koslowski dvakrát střelil do 
prsou.113 Zranění bylo vážné, avšak pro 
něj naneštěstí nikoli smrtelné, tak-
že po uzdravení mohl jeho výslech 
rychle pokračovat. Mimořádný lidový 
soud v Brně obdržel 30. dubna 1947 
obžalobu, přičemž samotný proces 
s Koslowským musel proběhnout již 
3. května, protože následující den 
končila platnost tzv. velkého retri-
bučního dekretu,114 jímž mimořádné 
lidové soudy zanikaly. 

Otto Koslowski byl shledán vinným 
ve všech pěti bodech obžaloby115 a po-
dle §§ 2 a 3 proti státu,116 § 5/1a, 2a  
a § 7/1, 3 proti osobám a § 8/2a proti 

majetku odsouzen k trestu smrti. Po-
pravu vykonal neveřejně ještě téhož 
dne ve 12.21 hod. kat Rudolf Pleskač 
na nádvoří věznice Krajského soudu 
v Brně na Cejlu. Jako jediné periodi-
kum se o jeho popravě zmínila Národní 
obroda ve svém vydání ze 4. května 
1947. Po ohledání bylo tělo věnováno 
Anatomickému ústavu Lékařské fa-
kulty Masarykovy univerzity v Brně.117

ZáVěreM

Osobnost Otty Koslowského poměr-
ně úspěšně boří zažitou představu 
o příslušníkovi Gestapa jakožto pri-
mitivovi, který žije jen týráním ostat-
ních a vyznačuje se slepou oddaností 
nacistickému režimu. Kořeny jeho činů 
jsou mnohem hlubší, a ačkoli sklony 
k násilnictví bezpochyby měl, nelze 
přehlédnout jeho vynikající krimi-
nalistické schopnosti. Bohužel kvůli 
soudním rychloprocesům, jako byl 
právě ten jeho, dnes neznáme nejen 
detaily, ale v řadě případů ani pouhé 
obrysy operací a akcí, které během 
okupace Československa nacistické 
bezpečnostní složky prováděly. Ne-
zbývá nám než spekulovat, zda právě 
to byl záměr vyšetřovatelů z řad StB, 
kteří tak chránili „dobrou pověst“ 
komunistického odboje.
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