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Seznam obsahuje jak dokumenty publikované v tomto knižně vydaném svazku, tak i komplementární doku-
menty obsažené pouze v elektronické verzi na přiloženém CD. Dokumenty publikované na CD dodržují číslo-
vání otištěných dokumentů s doplněním o velká písmena (např.: 37A, 37B, 37C, 118A atd.).

I. OBECNÉ DOKUMENTY

I–1 Spravedlnost nebo odplata?
1 1945, 6. dubna, Košice. – Zápis o 9. schůzi předsednictva první československé vlády Národní fronty 

(výňatek); návrh na rozšíření letáků určených německému obyvatelstvu v českých zemích.

2 1945, 12. května, Praha. – Záznam MV o intervenci člena pléna České národní rady a předsedy její záso-
bovací komise Josefa Kuff nera ve věci „svévolných činů“ proti německému obyvatelstvu.

3 1945, 12. května, Praha. – Stručný zápis o 16. schůzi první československé vlády Národní fronty konané 
v pražském hotelu „Alcron“ (výňatek); návrh ministerského předsedy Zdeňka Fierlingera na vydání ve-
řejné výzvy k zastavení násilností na Němcích a debata o transformaci České národní rady.

4 1945, 22. května, Kladno. – Vyhláška velitele kladenské oblasti velitelství „Alex“ gen. Julia Fišery určená 
německému obyvatelstvu s upozorněním na sankce vůči osobám, jež by neuposlechly uvedená nařízení.

5 1945, 26. května, Praha. – Zpráva ČTK o pokynech pražského ZNV k úkolům národních výborů; zákaz 
zřizovat soudy, odsuzovat a trestat válečné zločince a kolaboranty.

I–2 Ke vzniku zákona č. 115/1946 Sb.
6 1945, 19. prosince, Praha. – Zápis o 17. schůzi druhé československé vlády Národní fronty (výňatek); 

debata o návrhu amnestie pro trestné činy spáchané v revoluční době od 5. května 1945 do 9. července 
1945 vůči Němcům, zrádcům národa a kolaborantům a usnesení k vypracování návrhu zvláštní zákonné 
normy.

7 1945, 27. prosince, Praha. – Výnos MS tlumočený přípisem Zemského státního zastupitelství v Brně 
z 29. prosince Státnímu zastupitelství v Moravské Ostravě ve věci trestního postihu osob, které se dopus-
tily „činů souvisejících s osvobozovacím bojem“.

8 1946, 4. ledna, Praha. – Zápis o 7. schůzi předsednictva druhé československé vlády Národní fronty (vý-
ňatek); debata a usnesení o vypracování nové osnovy zákona o beztrestnosti činů spáchaných proti oku-
pantům a jejich pomahačům v době od začátku okupace do 28. října 1945.

9 1946, 16. ledna, Praha. – MS vypracovaná, legislativnímu odboru Úřadu předsednictva vlády a dalším 
ústředním státním úřadům zaslaná osnova zákona „o beztrestnosti jednání souvisejících s bojem o zno-
vunabytí svobody Čechů a Slováků“ s důvodovou zprávou.

10 1946, [po 16. lednu], Praha. – Připomínky legislativního odboru Úřadu předsednictva vlády pro minister-
ského předsedu Zdeňka Fierlingera k MS připravené osnově zákona „o beztrestnosti jednání souvisejících 
s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků“.

11 1946, 23. ledna, Praha. – Připomínky MZ k osnově zákona „o beztrestnosti jednání souvisejících s bojem 
o znovunabytí svobody Čechů a Slováků“ zaslané legislativnímu odboru Úřadu předsednictva vlády.

12 1946, 28. ledna, Praha. – Připomínky prezidia MZO k osnově zákona „o beztrestnosti jednání souvisejí-
cích s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků“ zaslané na MS.

13 1946, 5. února, Praha. – Zápis o 28. schůzi druhé československé vlády Národní fronty (výňatek); pro-
jednání a schválení upravené osnovy zákona „o beztrestnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí 
svobody Čechů a Slováků“.
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14 1946, 5. února, Praha. – Vládní návrh zákona „o beztrestnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí 
svobody Čechů a Slováků“ v podobě postoupené Prozatímnímu národnímu shromáždění republiky Čes-
koslovenské.

15 1946, 8. května, Praha. – Zápis o 51. schůzi Prozatímního národního shromáždění republiky Českoslo-
venské (výňatek); zpráva ústavněprávního výboru k vládnímu návrhu zákona „o beztrestnosti jednání 
souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků“ přednesená zpravodajem dr. Oldřichem 
Johnem; debata k návrhu zákona a jeho schválení společně s rezolucí předloženou ústavněprávním výbo-
rem sněmovny.

16 1946, 8. května, Praha. – Prozatímním národním shromážděním republiky Československé schválené 
znění zákona  „o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků“ s připo-
jenou rezolucí.

17 1946, 8. července, Brno. – Pokyny Zemského státního zastupitelství v Brně tlumočící státním zastupi-
telstvím výnos MS z 28. června 1946 k aplikaci zákona z 8. května 1946, č. 115  Sb. „o právnosti jednání 
souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků“.

I–3 Poválečné „excesy“ budou vyšetřovány
18 1947, 20. května, Praha. – Zápis o 86. schůzi třetí československé vlády Národní fronty (výňatek); debata 

členů vlády a usnesení o „nepřístojných zjevech při jednání se zadrženými osobami“.

19 1947, 9. července, Praha. – Tajná zpráva ministra vnitra V. Noska přednesená v bezpečnostním výboru 
Ústavodárného národního shromáždění o „porevolučních událostech“ v roce 1945; případ „Žatec/Posto-
loprty“ a další.

20 1947, 9. července, Praha. – Zápis ze zasedání bezpečnostního výboru Ústavodárného národního shro-
máždění; jednání o případu „Žatec-Postoloprty“ a dalších poválečných excesech.

21 1947, 14. července, Praha. – Přísně tajný oběžník MV určený Zemským úřadovnám Státní bezpečnosti 
v Praze a Brně (s expoziturou v Ostravě) a Oblastním úřadovnám Státní bezpečnosti k „porevolučním 
událostem“ v pohraničí.

22 1947, 25. července, Praha. – Přípis plk. Františka Jandy, přednosty VII. odboru MV, poslanci JUDr. Bohu-
míru Bunžovi, předsedovi vyšetřovací komise bezpečnostního výboru Ústavodárného národního shro-
máždění, k zveřejňování skutečností týkajících se „porevolučních událostí“ z roku 1945 v tisku.

23 1947, 3. října, Praha. – Přípis přednosty VII. odboru MV plk. Františka Jandy přednostovi Zemské úřa-
dovny Státní bezpečnosti v Praze mjr. Jaroslavu Prosserovi o prošetření skutečností uvedených v petici 
Wenzela Jaksche.

II. VYBRANÉ PŘÍPADY

II–1 Brno (Kounicovy koleje)
24 1947, 27. listopadu, Praha. – Záznam MV pro potřebu rezortu a vyšetřovací komise bezpečnostního vý-

boru Ústavodárného národního shromáždění o poměrech panujících v roce 1945 v internačním zařízení 
v Kounicových kolejích v Brně.

24A 1945, [4.  srpna], Brno. – Stížnost na  poměry panující v  internačním zařízení v  Kounicových kolejích 
v  Brně a  v  dalších brněnských, resp. moravských táborech; text adresovaný Krajskému výboru KSČ 
v Brně a postoupený na MV.

II–2 Bruntál
25 1945, 3. července, Bruntál. – Úřední záznam vládního komisaře města Bruntálu o údajném „atentátu“ 

na strážnici Národní bezpečnostní stráže.

26 1945, 4. července, Bruntál. – Zpráva MSK v Bruntále pro expozituru Moravskoslezského ZNV v Morav-
ské Ostravě o údajném „atentátu“ na členy Národní bezpečnostní stráže 3. července 1945.

27 1945, 10. července, Bruntál. – Výzva správní komise města Bruntálu k německému obyvatelstvu k pří-
pravě vysídlovací akce.
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28 1947, 30. září, Bruntál. – Hlášení Velitelství stanice SNB v Bruntále na Okresní kriminální úřadovnu 
v Bruntále o vyšetřování údajného „atentátu“ z 3. července 1945.

29 1947, 27. listopadu, Praha. – Stručný záznam MV pro vyšetřovací komisi bezpečnostního výboru Ústavo-
dárného národního shromáždění o údajném „atentátu“ v Bruntále 3. července 1945.

30 1947, 27. listopadu, Praha. – Stručný záznam MV pro vyšetřovací komisi bezpečnostního výboru Ústavo-
dárného národního shromáždění o popravách provedených v bruntálském táboře v červnu 1945.

II–3 Domažlicko
31 1948, 26. ledna, Prapořiště (okres Domažlice). – Výslechový protokol sepsaný orgány Státní bezpečnosti 

z Klatov s Bedřichem Schambergerem o popravách Němců u Draženova v roce 1945.

32 1948, 27. ledna, Klatovy. – Hlášení Oblastní úřadovny Státní bezpečnosti v Klatovech na III. odbor MV 
o „porevolučních událostech“ na Domažlicku v roce 1945.

32A 1946, 26. července, Plzeň. – Zpráva Oblastní úřadovny Státní bezpečnosti v Plzni pro MNO k osobě a čin-
nosti škpt.  Josefa Fahrnera.

II–4 Horní Moštěnice u Přerova
33 1945, 19. června, Přerov. – Hlášení npor. Františka Venzary, velitele Okresu (Okresního velitelství) Ná-

rodní bezpečnostní stráže v Přerově, posádkovému velitelství v Přerově o popravě německy a slovensky 
hovořících osob ze Slovenska v katastru obce Horní Moštěnice.

34 1945, 27. července a 21. srpna, Ružomberok a Levice. – Výslechové protokoly týkající se hromadné exeku-
ce německy a slovensky hovořících osob ze Slovenska v katastru obce Horní Moštěnice u Přerova v červnu 
1945, sepsané a) s por. Karolem Pazúrem a b) škpt. Evženem Surovčíkem.

35 1947, 11. července, Přerov. – Zpráva ONV v Přerově pro VII. odbor MV k exekuci německy a slovensky 
hovořících osob ze Slovenska v katastru obce Horní Moštěnice v červnu 1945.

36 1947, 15. července, Přerov. – Výslechový protokol sepsaný s Vladimírem Vincenou, bývalým bezpečnost-
ním referentem ONV v Přerově, týkající se hromadné exekuce německy a slovensky hovořících osob ze 
Slovenska v katastru obce Horní Moštěnice v červnu 1945.

37 1947, 15. července, Přerov. – Dodatek k výslechovému protokolu sepsanému s Vladimírem Vincenou, bý-
valým bezpečnostním referentem ONV v Přerově, k hromadné exekuci německy a slovensky hovořících 
osob ze Slovenska v katastru obce Horní Moštěnice v červnu 1945.

38 1947, 16. července, Praha. – Úřední záznam o schůzce u zástupce vedoucího VII. odboru MV Jindřicha 
Veselého k otázce dalšího postupu ve věci hromadné exekuce německy a slovensky hovořících osob ze 
Slovenska v katastru obce Horní Moštěnice v červnu 1945.

39 1947, 2.  srpna, Starý Smokovec. – Výslechový protokol s  vojínem Jakubem Harabínem, účastníkem 
hromadné exekuce německy a slovensky hovořících osob ze Slovenska v katastru obce Horní Moštěnice 
v červnu 1945, postoupený dr. Zdeňkem Lukešem (MV) na 5. oddělení Hlavního štábu MNO.

40 1947, 3. srpna, Praha. – Přípis přednosty VII. odboru MV plk. Františka Jandy pro vyšetřovací komisi 
bezpečnostního výboru Ústavodárného národního shromáždění (do rukou dr. Bohumíra Bunži) o někte-
rých nových skutečnostech zjištěných k případu hromadné popravy německy a slovensky hovořících osob 
ze Slovenska v katastru obce Horní Moštěnice v červnu 1945.

41 1947, 8. října, místo s hromadným hrobem na „Švédských šancích“ v katastru obce Horní Moštěnice. – 
Protokol sepsaný příslušnou komisí o exhumaci obětí exekuce z 18. – 19. června 1945.

42 1947, 24. října, Praha. – Přípis Jindřicha Veselého ze VII. odboru MV přednostovi Oblastní úřadovny 
Státní bezpečnosti v Olomouci; informace o schůzi vyšetřovací komise bezpečnostního výboru Ústavo-
dárného národního shromáždění a jejím rozhodnutí o dalším postupu v záležitosti hromadné popravy 
německy a slovensky hovořících osob ze Slovenska v katastru obce Horní Moštěnice v červnu 1945.

43 1948, 16. července, Bratislava. – Obžaloba proti npor. Karolu Pazúrovi sestavená vrchním vojenským 
prokurátorem plk. justiční služby JUDr. Antonem Rašlou.

44 1949, 18. února, Bratislava. – Odvolání vrchního vojenského prokurátora plk. justiční služby JUDr. Anto-
na Rašly k Nejvyššímu vojenskému soudu v Praze proti rozsudku Vrchního vojenského soudu v Bratislavě 
z 14. ledna 1949 nad npor. Karolem Pazúrem.
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45 1949, 23. června, Praha. – Stanovisko MNO zaslané Nejvyššímu vojenskému soudu v Praze k otázce apli-
kace zákona č. 115/1946 Sb. v trestní věci  npor. v záloze Karola Pazúra.

46 1949, 15. srpna, Bratislava. – Výrok Vrchního vojenského soudu v Bratislavě k případu npor. v záloze 
Karola Pazúra obsahující rozsudek soudu první instance z 14. ledna 1949 a rozhodnutí Nejvyššího vojen-
ského soudu v Praze z 29. června 1949.

47 1951, 4. srpna, Praha. – Sdělení Velitelství vojenské zpravodajské služby náčelníkovi MNO -Hlavní soud-
ní správy plk. JUDr. Jaroslavu Kokešovi k žádosti Karola Pazúra o milost.

II–5 Chomutov
48 1947, 28. listopadu, Praha. – Záznam MV o událostech v Chomutově v červnu 1945 a brutalitách pácha-

ných ve zdejším internačním táboře.

II–6 Jihlava
49 1945, 1. června, Jihlava. – Záznamy policejního agenta Křípala k incidentu v Jihlavě, v jehož důsledku 

došlo k exekuci německé ženy; a) úřední záznam s výslechovým protokolem následně zastřelené ženy; b) 
závěrečná zpráva.

50 1947, [po 5. březnu], Jihlava. – Hlášení Oblastní úřadovny Státní bezpečnosti v Jihlavě pro VII. odbor MV 
o výsledcích vyšetřování popravy Viléma Bardase v červnu 1945 ve Stonařově.

II–7 Kadaň
51 1947, 21. srpna, Most. – Hlášení Oblastní úřadovny Státní bezpečnosti v Mostě pro VII. odbor MV o exe-

kucích Němců v Kadani v květnu a červnu 1945.

II–8 Lanškroun
52 1945, [květen], Těchonín. – Výňatek ze Zpravodaje – zprávy č. 1 partyzánské brigády „Václavík“ s infor-

macemi o „vyčištění“ Lanškrounska a „lidovém soudu“ v Lanškrouně dne 17. a 18. května 1945.

II–9 Liberecko, Frýdlantsko, Jablonecko
53 1945, 1. června, Liberec. – Dopis Rudolfa Webera z Liberce generálnímu tajemníkovi KSČ Rudolfu Slán-

skému o bezpečnostních poměrech ve městě v bezprostředně poválečném období.

54 1945, 4. června, Liberec. – Zpráva škpt. Josefa Ulricha, náčelníka štábu velitelství vojenského úseku Li-
berec, na Hlavní štáb MNO a MV o situaci v Liberci k začátku června 1945.

55 1945, 29. června, Liberec. – a) Zpráva určená pro plk. Josefa Bartíka z odboru „Z“ (zpravodajského) MV 
o činnosti oddílů Revoluční gardy v Liberci v době od 20. května do 29. června 1945; b) dodatek ke zprávě 
ad a).

56 1947, 1. srpna, Liberec. – Zpráva Oblastní úřadovny Státní bezpečnosti v Liberci pro VII. odbor MV o „po-
revolučních událostech“ v jejím obvodu v roce 1945.

57 1947, 12. prosince, [Praha, Liberec]. – Zpráva pro MV shrnující výsledky vyšetřování o činnosti příslušní-
ků Revoluční gardy a tzv. policejního oddílu Rudolfa Rokose v Liberci v květnu-červenci 1945.

57A 1947, 1. srpna, Liberec. – Zpráva Oblastní úřadovny Státní bezpečnosti v Liberci pro VII. odbor MV o „po-
revolučních událostech“ v roce 1945 na Liberecku, Frýdlantsku a Jablonecku (výňatek); působení Revo-
luční gardy pod vedením Pavla Hložka a tzv. policejního oddílu Rudolfa Rokose.

II–10 Lom u Mostu
58 1947, 5. září, Most. – Hlášení Oblastní úřadovny Státní bezpečnosti v Mostě na VII. odbor MV o „porevo-

lučních událostech“ v obci Lom u Mostu v květnu 1945.

II–11 Očihov (okr. Podbořany)
59 1947, 25. srpna, Most. – Hlášení Oblastní úřadovny Státní bezpečnosti v Mostě na VII. odbor MV o exe-

kuci provedené v červnu 1945 v Očihově v okrese Podbořany.

II–12 Ostrava
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60 1947, 18.  září, Ostrava. – Zpráva Oblastní kriminální úřadovny v  Moravské Ostravě pro Kriminální 
ústřednu MV o „porevolučních událostech“, k nimž došlo v roce 1945 v jejím obvodu.

61 1947, 20. září, Ostrava. – Zpráva ostravské expozitury Zemské úřadovny Státní bezpečnosti pro VII. od-
bor MV (k rukám dr. Zdeňka Lukeše) o vyšetřování poválečných poměrů v internačním táboře „Hanke“  
v Moravské  Ostravě.

62 1947, 3.–5. listopadu, Ostrava. – Zápis vyšetřovací komise bezpečnostního výboru Ústavodárného ná-
rodního shromáždění o průběhu vyšetřování poválečných poměrů panujících v ostravském internačním 
táboře „Hanke“ (výňatky); úvod jednání, výslechový protokol Jindřicha Glose a závěry přijaté 5. listopadu 
1947.

62A 1947, 14. listopadu, Praha. – Stručný záznam MV o „porevolučních událostech“ v internačním táboře 
„Hanke“ v Moravské Ostravě a jejich vyšetřování.

II–13 Praha
63 1945, 2. června, Praha. – Dopis Karla Nováka manželce prezidenta paní Haně Benešové o nelidském 

zacházení s Němci v Praze.

64 1945, 7. června, Praha. – Zpráva pražského Policejního ředitelství – správy policejního oddělení věznice 
na Pankráci pro státně bezpečnostní oddělení Policejního ředitelství  (policejnímu radovi Engelmannovi) 
o zacházení se zajištěnými osobami propůjčovanými z věznice na práce.

65 1947, 8. července, Praha. – a) Žádost Patronátní správy Benediktinského opatství v Břevnově na Zemské 
velitelství sběrných středisek v Praze o dodatečnou úhradu prostředků vynaložených na pohřbívání ně-
meckých vojáků a civilistů na hřbitově sv. Lazara v květnu a červnu 1945; b) pokyn Obvodního národní-
ho výboru v Praze XVIII k pohřbívání z 1. června 1945.

66 1947, 27. srpna, Praha. – Potvrzení zaměstnanců hřbitova sv. Lazara v Praze-Břevnově o pohřbívání mrt-
vých německých vojáků a civilistů v květnu–červnu 1945.

II–14 Tušť (okr. Třeboň, Vitorazsko)
67 1945, 24. května, Tušť. – Protokol o zasedání „lidového soudu“ v Tuští dne 24. května 1945.

68 1947, 25. června, České Budějovice. – Zpráva Oú Stb v Českých Budějovicích pro MV o poměrech v Tušti 
nad Lužnicí v „době porevoluční“.

II–15 Ústí nad Labem
69 1945, 31. července 1945, Ústí nad Labem. – Vyhláška předsedy MNV v Ústí nad Labem Josefa Vondry 

reagující na situaci ve městě, která vznikla po explozi v Krásném Březně.

70 1945, 31. července, Ústí nad Labem. – Provolání OSK, MNV a politických stran v Ústí nad Labem ke ka-
tastrofě v Krásném Březně.

71 1945, 1. srpna, Děčín-Podmokly. – Tisková zpráva o výbuchu v objektu bývalého cukrovaru ve čtvrti 
Krásné Březno v Ústí nad Labem 31. července 1945.

72 1945, 2. srpna, Ústí nad Labem-Střekov. – Přípis velitele II. praporu 28. pěšího pluku mjr. Havlůje na ve-
litelství 28. pěšího pluku v Litoměřicích o činnosti praporu dne 31. července 1945 v Ústí nad Labem.

73 1945, 3. srpna, Praha. – Zpráva náčelníka štábu VO 1 pplk. Jana Němečka pro Hlavní štáb MNO o explozi 
v Ústí nad Labem – Krásném Březně 31. července a s ní souvisejících událostech. 

74 1945, 3. srpna, Praha. – Zápis o 43. schůzi první československé vlády Národní fronty (výňatek); referát 
ministra vnitra Václava Noska o katastrofě v Ústí nad Labem – Krásném Březně 31. července a debata 
členů vlády.

75 1945, [3. srpna], Praha. – Zpráva ministra vnitra Václava Noska pro předsednictvo první československé 
vlády NF o katastrofě v Ústí nad Labem – Krásném Březně 31. července.

76 1945, [před 4. srpnem 1945], Ústí nad Labem. – Zpráva Krajské informační ústředny MI (I. odbor) v Ústí 
nad Labem o zdejších událostech 31. července, jež byla následně MI postoupena ministru vnitra Václavu 
Noskovi.
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77 1945, 10. srpna, Litoměřice. – Přípis velitelství 28. pěšího pluku na MNO prostřednictvím velitelství 
1. divize v Postoloprtech uvozující zprávu velitele II. praporu 28. pěšího pluku mjr. Havlůje o aktivitách 
jednotek praporu v Ústí nad Labem 31. července.

78 1945, [před 2. srpnem], Ústí nad Labem. – a) Souhrnné hlášení o činnosti velitele II. praporu 28. pěšího 
pluku při katastrofě v Krásném Březně 31. července; b) Příloha: Zpráva velitele II. praporu 28. pěšího 
pluku o explozi v Krásném Březně a s ní souvisejících událostech z 31. července.

79 1945, 3. srpna, Ústí nad Labem-Střekov. – Souhrnné hlášení zpravodajského důstojníka II. praporu pěší-
ho pluku č. 28 por. Otto Martínka pro zpravodajského důstojníka 28. pěšího pluku v Litoměřicích o výbu-
chu v Krásném Březně a s ním souvisejících událostech 31. července.

80 1947, [před 9. červencem], Praha. – Materiál MNO pro ministra vnitra Václava Noska informující o někte-
rých poválečných excesech v roce 1945 (výňatek); události v Ústí nad Labem 31. července 1945.

80A 1945, 10. srpna, Praha. – Situační zpráva náčelníka Oblastní správy OBZ (velitelství VO1) škpt. Františka 
Bedřicha za měsíc červenec 1945 (výňatky); spolupráce vojska s orgány civilní správy; profi l českosloven-
ských občanů přišlých do pohraničí; vyšetřování událostí v Ústí nad Labem – Krásném Březně 31. červen-
ce 1945.

II–16 Velvěty (okr. Teplice-Šanov)
81 1947, 24. července, Teplice-Šanov. – Zpráva Pobočky Státní bezpečnosti v Teplicích-Šanově o „porevoluč-

ních událostech“ v roce 1945 ve Velvětech.

II–17 Žatec a Postoloprty
82 1945, [srpen], Žatec. – a) Záznam bývalého německého tajemníka města Žatce dr. Weisse o událostech 

v Žatci a Postoloprtech v květnu a červnu 1945; b) český překlad. 
83 1947, 22. dubna, Žatec. – Anonymní podání (pod jménem Jan Šulc) na MNO k událostem v Žatci a Posto-

loprtech v květnu a červnu 1945. 
84 1947, 20. června, Praha. – Dopis náměstka předsedy vlády Zdeňka Fierlingera předsedovi vlády Klemen-

tu Gottwaldovi týkající se událostí v Žatci a Postoloprtech v květnu a červnu 1945.

85 1947, 2. července, Praha. – Souhrnná informace o událostech v Žatci a Postoloprtech v květnu a červnu 
1945 a o jejich vyšetřování předložená ministru vnitra Václavu Noskovi.

86 1947, 30.–31. července, Žatec. – Zápis o jednání vyšetřovací komise bezpečnostního výboru Ústavodár-
ného národního shromáždění k událostem v Žatci a Postoloprtech v květnu a červnu 1945 (výňatky); 
soupis přítomných a výslechové protokoly s Antonínem Roškou, Bohuslavem Markem, Janem Zichou, 
Janem Čubkou a Vojtěchem Černým; zpráva o trestním řízení proti Bohuslavu Markovi; předběžné roz-
hodnutí VK BV ÚNS.

87 1947, 31.  července, Žatec. – Stenografi cký zápis o  jednání vyšetřovací komise bezpečnostního výbo-
ru Ústavodárného národního shromáždění v Žatci (výňatek); konfrontace výpovědí Bohuslava Marka 
a Jana Čubky; závěrečná rozprava k výsledkům šetření.

88 1947, 9. srpna, Praha. – Výslechový protokol sepsaný s gen. Karlem Klapálkem o úkolech a chování ar-
mády v pohraničí po osvobození v souvislosti s vyšetřováním událostí v Žatci a Postoloprtech v květnu 
a červnu 1945.

89 1947, 13. srpna, Praha. – Výslechový protokol sepsaný s plk. Bohumírem Lomským o úkolech a chování 
armády v pohraničí po osvobození v souvislosti s vyšetřováním událostí v Žatci a Postoloprtech v květnu 
a červnu 1945.

90 1947, 13. srpna, Praha. – Výslechový protokol sepsaný s gen. Oldřichem Španielem o úkolech a chování 
armády v pohraničí po osvobození v souvislosti s vyšetřováním událostí v Žatci a Postoloprtech v květnu 
a červnu 1945.

91 1947, 18. srpna, Praha. – a) Přípis poslance Československé strany národně socialistické Dr. Karla Kácla 
pro VK BV ÚNS; návrh na vyslechnutí dalších svědků případu „Žatec/Postoloprty“; b) příloha: opis výsle-
chového protokolu sepsaného dne 8. srpna 1947 se svědkem Karlem Wilhelmem v Postoloprtech.

92 1947, 22. srpna, Praha. – Zpráva plk. Františka Jandy z MV pro JUDr. Bohumíra Bunžu, předsedu VK BV 
ÚNS, o některých nových zjištěních týkajících se událostí v Žatci a Postoloprtech v květnu a červnu 1945.
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93 1947, 4. října, Praha. – a) Záznam MV pro předsedu VK BV ÚNS JUDr. Bohumíra Bunžu o průběhu ex-
humace těl z hromadných hrobů v Postoloprtech a okolí ve dnech 17.–27. září 1947; b) přípis v téže věci 
určený panu Hříbkovi z MV.

94 1947, [před 4. říjnem], Praha. – Tabulka s přehledem o exhumaci tělesných ostatků z hrobů v Postolopr-
tech a okolí ve dnech 17. – 27. září 1947, o jejich kremaci a pohřbení.

94A 1947, 7. října, Praha. – Přípis přednosty Zemské úřadovny Státní bezpečnosti v Čechách mjr. Jaroslava 
Prossera na Oblastní úřadovnu Státní bezpečnosti v Mostě s ukázkou z textu tzv. Jakschovy petice (zprá-
va Arno Behrische) k událostem v Žatci a Postoloprtech v květnu a červnu 1945.

II–18 Další vybrané případy
95 1947, 27. října, Praha. – Souhrnná zpráva předložená přednostou Zemské úřadovny Státní bezpečnosti 

v Čechách mjr. Jaroslavem Prosserem na VII. odbor MV (plk. Františku Jandovi) s výsledky vyšetřování 
některých „porevolučních událostí“ uváděných v tzv. Jakschově petici (výňatky); Záluží u Mostu, Trut-
nov, internační tábory v Praze, Malá pevnost Terezín, Plzeň.
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