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Úvod
Když se Komunistické straně v únoru 1948 podařilo splnit dávný sen a uchvátit moc
v Československu, snad anijejí představitelé netušili, že se u ní uďrživíce než čtyřicet let.
V prvních letech skutečně mnozí občané nepovažovali komunisty u vlády za dlouhodobou
záIežitost a i jejich funkcionáři si uvědomovali, že nemohou vyloučit svuj náhlý pád.
Demokratické, či alespoň do jisté míry demokrattcké, zřizení třetí republiky rozwátilí až
nečekaně lehce a mnozí z nich se v prvních letech obávali, Že podobně snadno by mohli
bý smeteni i oni. Zřejmě odtud pramenila neskutečná podezřívavost režimu, neustávajícího
v hledání skutečných i neexistujících nepřátela ívalá špiónománie. Do poloviny padesátych
let probíhaly prakticky neustále soudní procesy s nepřáteli, představujícími nejruznější
skupiny obyvatelstva. Zpolítizovanáiustice v nich trestala za mnohdy smyšlenéčiny demokratické politiky, soukromé zemědělce' intelektuály, katolické aktivisty' skauty a mnohé
další.Drakonické tresty měly jednak eliminovat potencionální hrozbu, j1Žtito občanéreprezentovali, současně měly bý pádnou ýstrahou všem, kteří by chtěli proti režimu jakýmkoliv
způsobem vystoupit.
Na druhé straně si mnoho ob1vatel myslelo, že porazit nastupující totalitu není nereálné
a na přelomu čtyřicátých a padesálich let skutečně vznlkaly odbojové skupiny, které se pokoušely režim když ne zlomit,tak alespoň vyshašit. V této době se očekávalo brzké lypuknutí války meziZápaďemaýchodnímblokdm a osvobození odkomunismu násilnou cestou.
AŽ dalšíléta ukázala, že vývoj šel jinými cestami a totalíta byla postupně rozvtáceta
ekonomickými a zahraničnímitlaky i občanskými aktivitami.
Po roce 1948 však exil i domácí odpůrci očekávali přechod studené války v horkou a
rychlý zántkstávajících pořáďk|u. Zatakové situace lze očekávat vznik vojenského odboje'
směřujícího k rozpoutání všelidovéhopřevrafu. Skutečně k několika podobným událostem
došlo, respektivejejich aktéři stanuli před senátem Státního soudu v monstrózních procesech.
Mtlozínazák|aďěrozsudků byli popraveni a stovky jiných občanůskončily na dlouhá léta
v kriminálech. Na prrmí pohled by přitom nebylo dii,'u, kdyby se část armáďy rozhodla
vzepiít a stejně jako v letech druhé světov é váIky vystoupila proti totalitní nadvládě.
obaly, jež měla komunisti cká strataz případných protivníků, Se totiž týkaly i jednoho

zpt|iřÍt Státu, představovaného právě armáďou. V jejím personálním složeníspatřovalo
vedení KSČ potencionální riziko. Yýztamté procento velitelského sboru totiž nepočítala
mezi své Stoupence. Zamožné nebezpečípovažovala bývalé legionáře' vojáky, sloužící
v armádě první republiky, ale také veterány druhé světové války' zejména příslušníkyčeskoslovenského vojska nazápadě. Jak však ukázala následujíci|éta, zaprotivníky komunisté

počítalii účastníkybojů na ýchodní frontě a Íadaznich se stala obětí nejruznějších
persekucí. Znalitot1ž sovětskou realitu, mnozí znichprož1li internaci v gulagu a nevrátili
se z fronty právě prodchnuti myšlenkami marx-leninismu. PIány zbavit se všech nositelů

demokratických tradic začali komunisté realizovat již v období po druhé světové válce,
masového měřítka však jejich odstraňováni z ozbrojených složek a veřejného života mohly
dosáhnout ažpo ,,vitězném lJnoru".
V rámci armáďy se nejdůležitějšímprostředkem likvidace politických protivníků stalo
5. oddělení Hlavního štábu (dříve obranné zpravodajství), tedy vojenská kontrarozvědka.
Komunistická strana ji zcelaovlráóalla již v letech druhé světové války' zejmétaprostřed-
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nictvím naprosto bezohledného Bedřicha Reicina, fanatického člena strany_ Na půdě této
instituce vznikaý seznamy důstojníků,jichž se strana po uchvácení moci rychle zbavovala.
První etapapropouštění přišlabezprostředněpo Únoru, kdyběhempouhých dvou měsíců
muselo u.-aa.' opustit sedmadvacet generálů a osm set třináct důstojníku. Čistty pak
samozřejmě pokračovaly. Do února 1949 armádaposlala do výslužby tři tisíce důstojníků,
do konce téhožroku se počet propuštěných zvýšil na čtyři tisíce šest set muŽů. Následovaly
dalšívlny propouštění, které v důsledku přinesly výraznou obměnu velitelského kádru.
Tak není divu, že v roce l952byla armáda ze dvou třetin tvořena pouze těmi vojáky z povolání, kteří byli přijatí do služby ažpo roce 1948.1)
Nejmírnějšíformou odchodu z armády se stalo odeslání do ýslužby, kdy musel bývalý
důstojník nastoupit civilní povolání. Mnoho veteránů boje proti nacismu bylo tehdy nuceno
pracovat v nekvalifikovaných manuálních profesích, to však nebyl zdaleka nejhorší stupeň
perzekuce. Řada vojáků by\abez soudu odeslána do Táborů nucené práce' kde mohli být
drženi i dva roky. Mnoho z nich se sešlo v TNP Mírov, kam byli umisťováni především
příslušníciarmády. Podstatně horšíosud postihljejich kolegy, kteří byli v zinscenovaných
soudních procesech odsouzeni ke dlouholeým letum odnětí svobody. V období působnosti
Státního soudu, tedy do konce roku 1952, bylojeho rozhodnutím například potrestáno doživotním trestem sedmdesát sedm vojáku z povolání i prezenčnísluŽby. Celkem bylo Statním
soudem poslán o zamilže tatisíc dvě stě vojáku, důstojníkůi generálů. Pět desítek aktivních
i bývalých příslušníkůarmáďy bylo dokonce posláno v zpo|ilizovaných procesech na popraviště.
Českou historiografií se jako pověstná červená nit vinou údaje o přípravách několika
skupin armádních důstojníků,odhodlaných vsadit vše najedinou kartu a rozpoutat protikomunistické povstiíní. Bezesporu nejslavnějším z těchto plánů mělabý takzvaná Akce PrahaŽarcc,běhemnížuž pý osud komunistického režimu visel doslova na vlásku. 1ýo informace
přejala v posledních dvaceti letech i celá řada autoru populární literatrrry nebo časopiseclqích
článku. Některé z pokusů o vojenský převrat nabyly během dlouhé doby, jež od nich utekla,
ažlegendámich rozrněru. Paradoxně k tomu pňspěl sám komunistic{ý režim, kteý původně
procesy s pučisty velkolepě medializoval a veřejně poukazoval na hrozbu, jaká nad společnostív důsledku plánů takoých individuí visí. Později však přistoupil na opačnou taktiku
a stažil se vzpomínku na politické procesy vymazat z obecného povědomí. Typické tajnůSt
kářství režimu a současně zamezení volného přístupu k relevantním archivním materíálům'
jež nebylo možnésvobodně bádat, tak ve svém důsledku přispívaly k vzniku a šířeníústně
předávaných pověstí, někteých až doslova divokých.
Jaká však byla skutečnost? opravdu došlo ve čtyřicátých a padesáqých letech k váátě
míněným pokusům o vojensky Íizený přewat? Nebo patřily tehdejšíprocesy k těm' v nichž
zanitky tahali zpovzdálí důstojnícikomunistických tajných služeb?
Pokusme se s pomocí dochovaného archir'ního materiálu na t1rto otinl<l1 rclézt odpověď.

Jiří BíLEK, Jaroslav úNíK,.;an šACH, Historie československé armády 6 - československá
armáda v prvním poválečném desetiletí l 945- l 955' Naše vo|sko, Praha 2006, s. 92- l l l .
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Rozbor pramenů a literatury
Tato práce vycháziz archivního materiálu, uloŽeného ve fondech Národního archivu,
Strítníhooblastního archir,u Praha, Archivu bezpečnostních složek' Vojenského ústředního

archivu, Ředitelství personální podpory Ministerstva obrany, Ustavu památi národa

Bratislava, Vojenského archivu Bratislava a Státního oblastního archivu Bratislava.
Národní archiv v Praze uchováváďtiežitémateriáIy soudní povahy, především ve fondech Státní soud a Státní prokuratura, které vedle dobových pramenů zahmují i pozdější
dokumenty z rehabilitačníchřízení.V těchto fondech jsou uloženy spisy jednotliých soudních případů' které obě instituce projednávaly. obsahují zpravidla nejen materiály k procesu
samotnému, nýbržilistinný materi álz pozďějši ďoby, přímo se ke kauzám vztahující.Jedná
se o zprávy o pruběhu výkonu tresfu smrti, v případě spoluodsouzených zánlamy o propuštění na svobodu. Do spisů se zaÍazova|y také výsledky rehabilitačních procesů z šedesáých i devadesátých let. Podkladyk někteqýrnkauzámpopravenýchkuýru se dochovaly
i ve fondu Klosův archiv, zdena|ezneme doplňující informace' ýkajici se rozhodnutí o vykonání popra\Y' zprávy o jejím pruběhu a korespondenci mezi jednotlivými Státními
institucemi. Dílčíinformace podobného charakteru jsou uloženy rovněž ve fondech Raisův
archiv a Barnabitská komise. Pohled nejvyššíchstranických orgánů na pruběh případů nabízífondy Politické b1'ro ÚV KSČ a Politický sekretariát Úv rsČ, část materiálů je uložena
i ve fondu Předsednictvo Úv rsČ' Doplňující materiál menšího rozsahu lze najit i ve
fondu Všeobecná spisovna Policejního ředitelství Praha.
Vojenský ústřední archiv - Vojenský historický archiv uchovává kvalifrkačnílistiny
jednotliých důstojníků.Jedná se o základní materiál,zamamenávající pruběh služby s časoým vymezením i konkrétními vojenskými útvary. V kvalifrkačnílistině je doloženo také
každépovýšení s datem, absolvované vzďěIání a vyjmenovány medaile avyznamenžní,
kteými vojáka dekorovali. Pokud bylúčastrríkpřevratu důstojníkem, existuje zde k němu
listinný materiál. Podobně archiv uchovává také Poslužnélistiny legionářů' popisující
voienskou kariéru příslušníkučeskoslovenských legií v období první světové války. VUAVHA disponuje také částíKmenoých listu vojálď a poddůstojníkůstarších ročníku.
Archiv bezpečnostníchsložek shromažďuje písemný materiál vzn1klý v rámci složek
ministerstva vnitra. Jde zejménao fond Vyšetřovací spisy' v němž jsou shromážděny podklady k jednotlivým procesům, ýslechové protokoly, seznamy zabavenýchzbraní i dalšího
materiáluazprávy o průběhulyšetřování. Vyšetřovací spisyv někteýchpřípadech zahmují
i operativní syazky,zaznamenávajicittasazeníagentů StB proti zájmorýrn osobám. Součástí
spisů jsou i trestní oznámeni, obžaloby a rozsudky příslušných soudů, někdy zde najdeme
izáztamy o popravě a dalšípřidružený materiál. Archiv bezpečnostníchsložek disponuje
rovněž prameny' uloženými ve fondech někdejšíhoStudijního ústal'u Ministerstva vnitra.
Zdelzercjitďttležité jednotliviny z období druhé světové války a druhé poloviny čtyřicáých
let. V poznámkovém aparátu označujeme tyto fondy pořadovým číslem,jak je ve většině
odborných prací oblyklé.
Dalšímifondy, pocházejícimi z někdejšího Studijního ústavu, jsou fond H, obsahující
kompletní zprávy o někteých inkriminovaných případech, dáIe fondy Z a S , kde se nachžuejí
dílčídoplňuj ícíinformace.
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Ustav památi národa Bratislava soustředil ve svém archivu materiály ministerstva vnitra
a bezpečnostních složek, vztahujících se v období existence Československa ke slovenskému
izemi. V období společnéhostátu podléhala spisová agenda i archivace dokumentujednotným předpisům' tudižIze shrnout, že dochované pramenyjsou podobného charakteru
jako ýše zmiňované materiály v českémArchilu bezpečnostníchsložek. Ústav památi
národa má ve svém archivu uloženy fondy Vyšetřovací spisy, svazky fondu S a operativní
svazky.

Vojenský archiv Bratislava vlastní kmenové Iisty záIožníchvojínůa poddůstojníků,

ovšem pouze ročníkůl9II 1920. Kmenové listy obsahují klíčovéúdaje o jejich prezenční
službě v armádě, struktura tohoto materiálu je podobná kvalifikačnímlistinám gážistu.
Státní oblastní archiv Bratislava spravuje fond Státní soud' kdejsou uloženy spisy Státního soudu oddělení Bratislava. Struktura materiálu je opět obdobná soudním spisům'
zachovaným v Národním archi''u v Praze, neboť v dobějednotného státu podléhala stejným
spisolým a archivním předpisům.
Do roku 1989 nebyly životopisy obětí padesáých let publikovány, jeďnakz politických

důvodů,současně i pro nepřístupnost značnéčásti dotčených archivních fondů. Po roce
1990 zača|y vzntkat práce odborného i publicistického rázu,kteté danou problematiku
z rtutých úhlůosvětlovaly. Problematikou popravených kuýru zabraničních zpravoďajských služeb se však dosud žádná ucelená publikace tezabývala.
Hodnotrré informace obsahuje životopisná knihaGeneról Karel Kutlvašr autorské dvojice Josef Slatina a Zďeněk Vališ. Autoři se dotykají i pruběhu zinscenovaného procesu,
kteý hrdinu odboje poslal na léta do kriminálu. Kniha je vybavena přílohou s faksimile
dokumenfu.2)

Problematikou někteých pokusů o převrat se mimo jiné zabývá má kniha Vojenské
osoby popravené v období politiclglch procesů v Československu v letech 1948-1955, část
kapitol je zde věnována vojákum, kteří byli zařazerl do procesů s údajnými strujci pučů.3)
Kniha vzniklajako projekt Vojenského historického ústavu v Praze.
Publicistickou prací je titul Prokletí moci Romana Cílka.a) Kniha je rozdělena do kapitol,
věnovaných čtyřem osobnostem, perzekuovaným komunistickým režimem.
Zpr ac ov án byl životopis náčelníkavoj enského zpravodaj ství a struj ce zpravodaj ských
her generála Bedřicha Reicina, v sérii článku Milana Lichlovského.s) Zde se jedná o práce,
věnované jednotlivým životnímetapám této rozporuplné osobnostt, která měla zásadní
vliv na nezákonnosti přelomu čtyřicátých a padesátých let. Poválečného úseku života
Bedřicha Reicina se dotýká rovněž kniha FrantiškaHanzlika a Jaroslava Pospíši1a.6) Tyto
publikace umožňujípohled na aktivity vojenské tajné služby a dovolují pochopit systém
nezákonností, iniciovaných právě Reicinem.
Josef SLAN|NA, Zdeněk VALIŠ, Gener<íl Korel Kut]vošr, Praha l993.
lvo PEJČocH, Vojenské osoby poprovené v období potitjckých procesů v Československ u v letech
1948-1955. Praha 2009.
Roman CíLEK , Prokletímoci, Praha l 99 l .
Milan LlCHNoVsKÝ, Bedňch Reicin o československ<í ormódo, Historie a vojenství li l994
s.3-36, 21 1994 s. 3-45, 6/1995 s. 8l - I 18.
František HANzLíK, Jaroslav PosPíŠlL,Soumrok demokrocie, Vizovice 2000.
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Sborník dokumentu Ceskoslovenská armáda jako obět'i nástro;i poliÍické perzekuce,
uspořádaný Jiřím Bílkem a vydaný Vojenským historiclgim ústavem Praha, shrnuje
ýběr
dokumentu k témafu politických perzekucí'7)
Mechanismus politichých perzekucí v armádě popisuje v úvodu své knihy o Pomocných
technických praporech Jiří Bílek.8l
Problematikou vývoje obranného zpravodajství a jeho nástupce, 5. oddělení hlawího
štábu, se v obsáhlé kn|žnipráciVojenské obranné zpravodajství v zápasu o politickou moc
zabývá František HanzLik. Autor se zaměřilna v'ývoj této instituce i jeho vliv na přípravu
politicky motivovaných soudních případů. Práce je vybavena reprodukcemi dokumentů
v pÍíloze.g)

Fenoménu politických procesů a zneužiti bezpečnostních složek je věnována kniha
Viléma Hejla Zpráva o organizovaném násilí. Popisuje brutální vyšetřovací metody,
inscenování politic\ých procesů' nelidské podmínky ve vězeních a dalšínezákonné jer,y.10)
Tématikou Státní bezpečnosti, ale i dalšíchzpravodajských složek, Zemského odboru
bezpečnosti, vojenské kontrarozvědky nebo oblasti stráženivězňů v pracovních táborech,
se zabývápráce Jiřiny DvořákovéStátní bezpečnost v letech ]g45-]953. Autorka detailně
popisuje strukturu těchto složek a jejich působnost.l1)
Strukturou československé justice na přelomu čýÍicátýcha padesátých let se zabývá
sborník Jaroslava Vorla a Aleny Šimánkové Československá juitice v ietech 1948_1953

v dokumentech.Práce je zaměřena nejenom na justici samotnou, věnuje se i otázcevývoje
rehabilitací a úkoly komisí, které jimi byly v minulostí pověřeny.12)
Metodami perzekuce a systémem totalitního stáfu se ve svém obsáhlém ďile zabývá
rovněž Karel Kaplan. Danou problematiku řeší například právě jeho studie Aparát ÚV
KSČ l94s-1g68, zahmujicí vpřílohách strukturu orgánů sirany' dále kniha .9lB o sobě,
postavená na v1ilpovědi vyšetřovatele Bohumila Doubka.13)
Historii, strukturu a organizačnív1voj Pohraniční stráže rozebral ve své publikaci
organizace a činnost ozbrojených pohraničních složekMartinPulec. Jeho práce zahrnuje
i seznam občanů,usmrcených při pokusu o přechod státní hranice,je doplněná i statistichými

přílohami.'a)

Jiří BíLEK, Československó ormódo joko

i

oběť nostro1 potitické perzekuce, ,borrit ,ybr*yrh
dokumentů z let lg48_lg53. Praha 2005.
Jiří BíLEK' Pomocné technické prapory, o jedné z forem zneužitíarmódy k potitické perzekuci.
Praha 2002.
e)

t0)

il)
t2)

r3)

r4)

František HANZLíK, Vojenské obronné zprovodajství v zópase o poliťtckou moc t945-t950.

Praha 2003.
Vilém HEJL' Zpróva o organizovaném nósilí, Praha l99O.

Jiřina DVoŘÁKoVA stdtníbezpečnostv letech t949_I953 (organizočníývojzpravodajských
o stótně bezpečnostních složek), Praha 2007 .

ŠlMÁNKoVÁ a KoLEKTíV, Československá justice v letech l948l953 v dokumentech, díl l.-lll., Praha 2003
Karel KAPLAN ,AporatÚv KSČ I948-t9ó8' Studie o dokumenty. Praha l993' Karel KAPLAN,
StB o sobě ýpověd' vyšetřovatele Bohumilo Doubka. Praha 2002,.
Martin PULEC ,orgonizoce o činnost ozbrojených pohroničních slože\ Seznamy osob usmrcených

Jaroslav VOREL, Atena

no stótních hronicích
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otakar Liška s kolektivem připravil seznam popravených v ČeskoslovensklTresý smrti
vykonané v československu v letech 1g ] 8_198g,ovšem mimo období Protektorátu Čechy
a Morava. Pravděpodobně kompletní vyčet obětí politichých procesů zahrnuje jméno, dafum narození a imrti, místo popravy a paragraý trestního zákona, za něž byl dotyčný
odsouzen. Publikace obsahuje i studii o trestu smrti jako fenoménu azněni příslušných
zákonů, které se k němu vztahovaly. Druhé lydání publikace doplnil nov'.ýr4i údaji a
přepracoval Jiří Plachý.'5l
Důležiým zdrojem informací se stala publikace Vojenské osoby, odsouzené státním
soudem autorů Zdeřka Vališe a Marty Fabšičové'Jedná se o jmenný Seznam vojensloých

ýší

osob, které stanuly před senátem Státního soudu, doplněný daty r.larozeÍLi a oďsouzení,
trestu ajednacím číslempřípadu. Kniha lyšla jako projekt Historického ústaw čs. armády.t0)

Otakar LIŠKA a spol., rresty smrti vykonané v ieskoslovensk u v letech l9 I 8_ l989,2. vydáni,
Praha 2006.
Zdeněk VAUŠ, Marta FABŠlČoVÁ,Vopnské osoby, odsouzené Stotním soudem Praho, Brno,
Brotislovo v letech

1948-1952.Praha 1992.
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Agenti-chodci na popravišti
Po únoru 1948 se zvedla velká vlna utečenců, kteří odcházeL z Československa do
exilu v obavách z politických perzekucí. Mnozi z nich se odmítali smířit s novou totalitou
a rozhodli se proti ní r,ystoupit. V exilovém prostředí vznikaly skupiny rodícího se třetího
odboje, které si vza7y za cíl monitorovat situaci v Československu, udržovat kontakty

s příznivci doma a provádět i zpravodajskou činnost. Část těchto organizátori odboje
"
hledala logicky podporu u zpravodajských služeb zápaďnich demokracií.
Na přelomu čtyřicáých a padesáých let byli do Československa vysíláni dobrovolníci,
pověření kun-irními úkoly i ziskáváním informací zbranné-bezpečnostníoblasti, hospodářství i táIad mezi obyvatelstvem. Komunistický reŽim je označoval agenti-chodci a
v pruběhu čtyřiceiletz nich vyťvořil smyšlenou legendu o žoldácích, vysílaných imperialismem waždit stranické funkcionáře, pohraničníky a příslušníkySNB.
Skutečnost však byla naprosto jiná. Kuýi měli pokyn na sebe neupozorňovat a kromě
ohroženívlastního života nepoužívat zbrani. Jejich práce byla mimořádně riskantní,
v případě zatčeníje čekaly brutální výslechy a mnohaleté tresty vězení. Dvaačtyřicet z nich
skončilo na popravišti, jejich osudům je věnována tato kniha.

Výzkum' kteý autoři vedou v oblasti kuqýmích operací a zpravodajských služeb po
násfupukomunistického režimu, výstí v knihu s pracovnímnázvemHrdinové tajné války.
Bude zaměřena na osudy nejvýznamnějších kuýru' ale také organizátoru zpravodajské
činnosti a dobrovolníků, kteří poskýovali s velkým riz1kempodporu ve vlasti.
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KnihaHrdinovéželeznéoponyse věnuje útěkůmdo svobodného světav letech 1948l989, během nich exulanti použili speciálních technických prostředků. Kapitoly jsou
zaměÍeny naitěky pomocí obrněných vozidel, letadel, balónů, ale také skafandru

ijiných

pomůcek.

KnihaÚtěty zaželeznouoponu je pokračovánímtitulu Hrdinové železnéopony. opět

pojednává o odvážlivcích, kteří se rozhodli opustit komunistické Československo za každou
cenu a použili k tomu mnohdy velmi neobvyklé prostředky. V knize je popsán po domácku
r.yrobeqý obměnec, úlety sportovních letců, ale také balony západnichkuqfini nebo přechody
pohraničními řekami. Pro srovnání je na konci textuzaÍazeno několik příběhů klasicloých

"kopečkářů''.

Přechody přes železnou oponu jsou již třetí publikací v řadě, zalněřené na tématiku
útěkůz Československa po únorovém přewafu v roce 1948. Po knihách Hrdinové železné
opony a Útct y zaželeznouoponu se seznámíme s dalšími příběhy odvážlivců, kteří se
rózhodli riskovat a odejít přes důkladně zabezpečené a střežené hraniční pásmo. V této
knizejsou některé kapitoly věnovány i velmi kontroverzním případům leteckého pirátství
nebo únosu školní mládežebratrancii}arešoými' ale i t5rto události do historie odchodů
jejích tří
do exilu patří. Kniha obsahuje i stručnou historii Pohraniční stríů,ea životopisy
nejvýznamněj šíchvelitelů.

V nakladatelství Svět Kídelna stávající Íadunaváže připravovaná publikace Vojáci

naželeznéoponě, zaměřenánavojenské osoby, usmrcené při pokusu o útěk do zahranilči,
osudy příslušníkůPohranični stráže, zastřelených uprchlíky a problematikl ďezerce z
československých ozbrojených sil.
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Záněr
Vúvodu jsme si položili otázku, zda vČeskoslovensku skutečně došlo knějakému
reálnému pokusu o zlomení komunistické totality vojenskou cestou. Poznali jsme příběhy
muŽů, kteří byli prohlášeni vůdci protistátních skupin, vážně připravujících puč, podporovaný ozbrojenými silami. Seznámili jsme se s obviněními, jež proti nim byla vznesena
i pruběhy jejich soudních procesů.
Viděli j sme' že část skupin byla uměle vytvořena Státní bezpečností a taj nou voj enskou
kontrarozvědnou službou, 5. oddělením Hlawího štábu. Že v těchto případech došlo k bezohledným provokacím' dokonce lyšlo najevo i při pokusech o rehabilitačniřizeniv pruběhu
šedesátých let. Jak tomu však bylo v ostatních kauzách? Ie možtté, že alespoň část z pučů
byla zodpovědně připravovánaarmádnimi důstojníky a mohlo dojít k jejich zahájeni? Zopakujeme, že zminěné pokusy o převrat byly vesměs plánovány zcela amatérsky a lze si jen
těžko představit podobně nedokonalé přípravy od zkušených profesionálních vojálď,

namnoze ostřílených veteránů protinacistického odboje. Jediným důkazem přitom ve většině
případů bylo přiznáni,vynucené z obžalovaných použitímkruté tortury v moderní společnosti Samozřejmě považované za naprosto nepřijatelnou lryšetřovací metodu. Skutečný
přímý důkaz o seriozrrích přípravách přewatu přitom ani tehdejší tajné služby nebyly schopny předložit. V této logice se tedy misky vahýrazněvychylují k závěru, že puče existovaly
pouze ve virtuální rovině a s velkou pravděpodobností představovaly výstění provokační
činnosti tajných služeb a konstrukcí policejních sil ijustičníchorgánů. Pokud však skutečně
mezi důstojníky a jejich přáteli došlo k diskusím o možnosti provést ozbrojený převrat,
zůstaly v každémpřípadě v čistě verbální rovině. Dodnes není předložen žádný hodnověmý
důkaz o tom' že by někdy byly učiněny skutečně reálné kroky k zahájetí široce založeného
ozbrojeného povstání.

Vojáci, odhodlaní postavit se nové totalitě stejnějako před několika lety nacistickému
zlu, se však v mnoha případech stali opravdu hybateli třetího odboje. Jejich činnost ale
měla zcela jiný charakteq než přípravu ochotnického puče, předem odsouzeného k totalnímu
nezďaru.

Krátce po ,,Únoru" začalitěkteřídemokraticky smýšlejícídůstojníciopouštět hranice

av zápaďníEvropě budovat exilové struktury spolupracující se zpravodajskými službami
USA, Velké Británie a Francie. Jména jako generál František Moravec' generál Ceněk

Kudláček-Hutník, major Jaroslav Kašpar-Páý, major František Bogataj, major Rudolf
Drbohlav, bratři Alois a František Šedovi'major Miloš Knorr a řada dalšíchvešla do dějin
protikomunistického odboje. V prvních letech po únorovémpřevratu představovali tito
důstojnícivůdčíosobnosti boje s totalitou. Dokáza|tlybudovat funkčnízpravodajské sítě
a pomocí oďvážtých kuýru udržovali kontakt s vlastí. Jejich prostřednictvím získávali

důležitéinformace o situaci v zemi, odřiznuté od zbytku světa"železnou oponou'', smrtící
komblnacizátatasiz ostrratého dráfu' lysokéhonapětí aminoýchpolí. Rovněžmezikuqýry
najdeme muže' kteří původně nosili vojenské stejnokroje. K prvním patřili také aktivní
bojovníci proti nacismu jako štábníkapitán Václav Knotek, major Pavel Hromek či četaři
Teofil Kůra nebo Iglác Nay. K nim se záhy připojili další,kteří zběhli z řad československé
armády. V případě těchto mužůse jednalo o mimořádnou odvahu, pokud by byli dopadeni,
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jim hrozilo bestiální mučenía dokonce cesta na popraviště. Není tak divu, že z celkově
dvaačtyřice1i kuýri, jeŽ poslal režim na popraviště, bylo sedm bývalých vojáků.
Kuýrní a zpravodajská činnost měla pro československý exil ohromný politický i morálni ýznama zajistila mu také ocenění zápaďních mocností. Neexisfuje však žádný přímý

reálně

dttkaz, že by se bývalí příslušníciarmády rozhodli vyvolat v Československu povstání.
Jako profesionálové si byli vědomi, že by bylo vykoupeno krveprolitím a bratrowažednými

boji, které by stejně s největší pravděpodobností nevedly k svrženívládnoucího režimu.
Jak pohlížetna ty, kteří ukončili životna šibenici' odsouzeni zapÍiptavu protistátního
puče nebo jim takový proces odkrojil podstatnou část života, již strávili nespravedlivě za
branami věznice?
Podle dosavadní urovně poztánisezpravidlajednalo o nevinné oběti her tajných služeb'
jejichž jedin1frn proviněním byly vlastenectví a odvaha, projevené v letech druhé světové
války. Nastupující režim viděl v podobných občanech potencionální protivníky, obával se,
že by mohli opět aktivně vystoupit proti nové totalitě. Současně Státní bezpečnost i 5. oddělení Hlavního štábuprokazovaly svůj ýznam, předvrcholnými funkcionáři komunistické
Strany vystupovaly jako pevný štít,kteý dokáže odrazit jakýkoliv nápor kontrarevoluce.
Vliv těchto složek rychle vzrůstal' zárovei drakonické rozsudky zasévaly mezi obyvatelstvem strach a odrazovaly ty, kteří by skutečně uvažovali o násilné akci.
Přestože údajníaktéři protistátních převrafu s největší pravděpodobností činy' za něž
byli odsouzeni nespáchali, neměla by jejich památka zaniknout pod nánosem desetiletí.
I do budoucnosti představují jejich tragické osudy vážné varování, kam až jsou nedemokratické režimy schopny zajít.
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Na tomto místě bychom chtěli požádat ty z vás, kteří o některém účastníkutéto
části třetího odboje nebo jeho rodině ví' zda byste mohli autory kontaktovat na adrese
nakladateltsví a pomoci tak objasnit dosud nezmapovanou část našínedávné historie.

V současnédobě se připravují do tisku nebo jsou ve vysokém stádiu rozpracovanosti
dalšíknihy, věnujícíse tématice třetího odboje. V dohledné době bude vydána kniha Ivo
Pejčoch Vojáci na popravišti, pojednávající o osudech všech vojenských osob
popravených po roce 1948 v Československu. Vedle známých osobností Heliodora Píky
nebo Františka Skokana se dozvíme i o osudech málo známých příslušníkůvojenského
stavu. Ve zvláštní kapitole je zmíněno i devět případů vojáků, popravených pro lysloveně
kriminální činy.
Z pera stejného autoraje připravována do tisku i publikace Přechody přes železnou
oponu, představující votné pokračováníknih Hrdinové želeméopony aÚtěky zaželezrrou
oponu. V nové práci najdeme mezi jinými i velmi kontroverznipřipaý únosu dopravního

letounu, v těmžbyl zastřelen kapitán Mičica nebo
Barešoými.

únos říčans\fch středoškoláků bratranci

Autorská dvojice Ivo Pejčoch a Jiří Rajlich pracuje na titulu Vysoká ru.dá zeď,

zaměřený na letecké incidenty v letech totality, úlety někdejších příslušníkuRAF a další

blizkátémata.
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