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1 Úvod 

 

Po konci první světové války se na mapě Evropy objevily nové státy. Jedním z nich bylo 

také Československo. To slavnostně vyhlásilo samostatnost 28. října 1918 i přes svou značně 

složitou geopolitickou situaci, která „…nikdy nebyla pro Československo výhodou naopak 

nesmírnou zátěží. Republika se rozkládala v oblasti národnostně promíšené, v pásmu 

tradičních etnických svárů, nyní rozděleném novými, mnohdy zpochybňovanými hranicemi, 

v prostoru konfrontací politických, ekonomických i ideových, v ohnisku mocenských konfliktů. 

Sama počítána ke státům vítězným, bránícím rozhodně poválečný status quo, nacházela se ve 

strategickém sevření německo-rakousko-maďarském, tedy zemí poražených, volajících po 

revizi systému daného mírovými smlouvami.“
1
 V této době málokdo předpokládal, že ani ne o 

dvacet let později se výše popsaná situace promítne do života obyvatel československého 

státu. Ten nejprve pozbyl část svého území v důsledku Mnichovské dohody, aby o půl roku 

později definitivně přišel i o svoji svrchovanost ve prospěch nacistického Německa. 

S událostmi z března roku 1939, které nejprve vedly k odtržení Slovenského státu, 

Podkarpatské Rusi a později vyvrcholily vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava, se část 

československého obyvatelstva nehodlala smířit. Z tohoto důvodu se německá okupace 

českých zemí stala impulzem pro vznik odbojového hnutí a tzv. zahraniční akce. 

Bezprostředně po 15. březnu 1939 se proto začalo formovat domácí odbojové hnutí. 

Významnou roli zde hráli bývalí českoslovenští generálové a důstojníci, kteří se snažili 

organizovat vojenský odboj. Díky jejich snaze vznikla organizace s názvem Obrana národa, 

v jejímž čele stáli kupříkladu generálové Josef Bílý, Bedřich Homola, Bohuslav Všetička a 

Hugo Vojta.
2
 Cílem organizace, která měla de facto představovat podzemní armádu, byla 

snaha o vyvolání celonárodního povstání proti německým okupantům. Tento cíl se posléze 

ukázal jako nerealizovatelný, a proto se organizace zaměřila na zpravodajskou činnost, 

spojení s exilovou vládou, drobné sabotáže a zejména pak na organizaci ilegálních odchodů 

osob do zahraničí. Kromě uvedeného vojenského odboje se vytvořil i odboj politický. Ten byl 

kupříkladu reprezentován organizací Politické ústředí, která byla tvořena zástupci bývalých 

koaličních stran předmnichovské republiky (kromě komunistů). V jejím čele stál dr. Přemysl 

Šámal a dalšími členy byli kupříkladu dr. Prokop Drtina, Vladimír Krajina a Vladimír 

                                                
1 Klimek, Antonín – Kubů, Eduard: Československá zahraniční politika 1918 – 1938. Kapitoly z dějin 

mezinárodních vztahů. Praha 1995, s. 9. 
2 O této organizaci více viz Kopečný, Petr: Obrana národa na Brněnsku 15.3.1939-29.2.1940. Brno 2006; 

Skýpala, Marek: Obrana národa na Ostravsku. Přerov 2002 či Jiránek, Tomáš: Šéf štábu Obrany národa. 

Neklidný život divizního generála Čeňka Kudláčka. Praha 2015. 
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Klecanda. Politické ústředí se zaměřovalo na udržování zpravodajských kontaktů zejména 

s exilovou vládou v Londýně. Přestože se nacisté snažili proti domácímu odbojovému hnutí 

zakročit různými prostředky a ochromit tak jeho činnost, jejich snaha neodradila některé 

obyvatele od toho, aby se i přes následky, které je mohly potkat, do odbojové činnosti 

skutečně zapojili.  

Jedním z těch, kdo s okupací nesouhlasil a aktivně se zapojil do boje s okupačními 

silami, byl i Jan Smudek. Předložená magisterská diplomová práce se v širším kontextu 

zabývá právě jeho osudem, jenž je poznamenán smrtí vrchního strážmistra německé 

pořádkové policie Wilhelma Kniesta. Vzhledem k této události, která se odehrála v noci 8. 

června 1939 v Kladně, je Smudkův pozdější život značně komplikovaný a místy až 

nepřehledný. Proto není možné se soustředit pouze a výhradně na něj jakožto jednotlivce, ale 

je třeba uvést i další souvislosti, které jsou do textu zasazovány tak, aby byl patrný jejich 

vztah k popisovaným skutečnostem. 

Jan Smudek není v současnosti u české veřejnosti příliš známý, zvláště pak jeho 

poválečný osud poznamenaný provokační akcí zpravodajských služeb. Tento stav se pokusil 

ve své studii s názvem Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“. Nezdařená provokace tajných 

služeb proti Janu Smudkovi v roce 1947,
3
 alespoň částečně změnit Jiří Plachý. S ohledem na 

tuto skutečnost jsem se zaměřil na celý Smudkův život a pokusil se jej zmapovat v širších 

souvislostech. Pramennou základnu tvoří archivní dokumenty, které jsou umístěny v několika 

archivních institucích jak v Čechách, tak i na Moravě. Ty stěžejní, jež se staly podkladem pro 

vznik této práce, jsou uloženy v Archivu bezpečnostních složek, Národním archivu a ve 

Vojenském ústředním archivu – Vojenském historickém archivu v Praze. Na základě 

množství získaných dat a s pomocí metod indukce a dedukce, komparativní metody a 

biografické analýzy představuje tato práce první ucelený text, který se zabývá Smudkovým 

životem od jeho narození až po úmrtí v ústraní dne 17. listopadu 1999. 

Celou práci lze fakticky rozdělit do čtyř částí, z nichž každá se věnuje určitému období 

Smudkova života. První část se týká jeho rodiny, kamarádů, dospívání, studia a završuje ji 

zmíněná událost v Kladně. 

Druhá část se věnuje událostem následujícím po zastřelení strážmistra Kniesta. Od 

činnosti vyšetřovací komise, lékařské zprávy doktora Váni, zatýkání podezřelých osob a jejich 

převozu do věznice na Špilberku, kde dva z vězňů zemřeli (kladenský starosta František Pavel 

a dělník František Louda), přes Kniestův pohřeb a ohlasu celé události v dobovém tisku až po 

                                                
3 Plachý, Jiří: Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“. Nezdařená provokace tajných služeb proti Janu Smudkovi 

v roce 1947. In: Securitas Imperii. Sv. 17/2. Praha 2010, s. 46 – 59. 
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událost, která se odehrála 10. června 1939 v Náchodě. Ta s Kniestovou smrtí dle mého názoru 

úzce souvisí, neboť při ní přišel o život český strážník Jaroslav Müller. Na této události je 

zároveň ukázáno, že v porovnání s Kniestovou smrtí byla v protektorátním tisku reflektována 

rozdílným způsobem. 

Třetí část se zabývá událostmi v Domažlicích a jejich okolí v roce 1940 (Smudkovou 

střelbou i represemi na Domažlicku), dále tím, proč byl Smudek označen jako „Nepolapitelný 

Jan“ a také jeho útěkem před okupačními orgány z protektorátu včetně zatčení a odsouzení 

jeho přátel Ladislava Vojtěcha a Františka Petra. V souvislosti se Smudkovým útěkem 

z protektorátu působí až neuvěřitelně jeho cesta přes „půl“ světa až do řad britského 

Královského letectva. 

Poslední část se týká Smudkova života po skončení druhé světové války a jeho návratu 

do Československa. Je zde názorně poukázáno, jak se proměnilo nahlížení na jeho osobu, od 

hrdiny až po „zločince“, který se stal obětí provokace tajných služeb v roce 1947.  Závěrečná 

kapitola se pak týká Smudkova rozhodnutí emigrovat a posledního návratu do vlasti po pádu 

komunistického režimu. 
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2 Prameny a literatura 

 

Pramennou základnou, která se stala důležitým zdrojem informací pro text věnující se 

Smudkovu životu až do skončení druhé světové války, byly zejména archivní dokumenty 

nacházející se v Archivu bezpečnostních složek ve fondu Německé soudy v říši, dále 

Národním archivu ve fondu Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě a 

Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna či ve fondu Československé letectvo – 

Velká Británie uloženém ve Vojenském ústředním archivu – Vojenském historickém archivu 

v Praze. Některé z těchto dokumentů vznikly přímo činností orgánů německé okupační 

správy, a proto tomu odpovídá i jejich jazyk. Další nezbytné informace mi poskytly prameny 

rozptýlené, ať už po státních oblastních archivech, státních okresních archivech či 

specializovaných archivech. Pro druhou část práce, která se zabývá Smudkovým životem po 

jeho návratu do vlasti po skončení druhé světové války, to bylo hned několik fondů (například 

fond Odbor politického zpravodajství MV 1945-1948, Správa vyšetřování StB, Různé 

bezpečnostní spisy po roce 1945 či fond Ústředna státní bezpečnosti 1945-1948) uložených v 

Archivu bezpečnostních složek.  

Práce se také opírá o značné množství uveřejněných zpráv z dobového tisku (Lidové 

noviny, Moravské slovo, Polední list, Národní práce, Rudé právo aj.), jež se snaží přiblížit 

ohlas událostí, které se v souvislosti s činností Jana Smudka odehrály. V neposlední řadě se 

stala důležitým zdrojem informací i novinová reportáž Miloše Kocourka, která pod názvem 

Nepolapitelný Jan. Jan Smudek líčí svou dobrodružnou cestu vycházela na pokračování od 

ledna 1946 až do dubna 1946 v periodiku Květen.
4
 

Jelikož doposud nevznikla žádná ucelená odborná práce, jež by se zabývala komplexně 

životem Jana Smudka, představují zdroj informací pro tuto práci především studie a publikace 

zaměřené na regionální dějiny či dílčí kapitoly z často rozsáhlých monografií věnujících se 

českým zemím v období protektorátu. Při psaní jsem vycházel především ze dvou studií. Tou 

první je studie Petra Koury s názvem Pozapomenutá legenda českého odboje. Případ Jana 

Smudka a nacistická okupační politika,
5
 která vyšla již v roce 2004 ve sborníku Soudobé 

dějiny. Tato studie se věnuje zejména kladenské střelbě a událostem souvisejícím s odbojovou 

činností Jana Smudka během druhé světové války. Druhou studií je již zmiňovaná práce Jiřího 

Plachého s názvem Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“. Nezdařená provokace tajných 

                                                
4 Jednostránkové reportáže doplněné o fotografie vycházely v každém čísle od 11. 1. 1946 do 6. 4. 1946. Celkem 

se tedy jednalo o třináct reportáží. 
5 Koura, Petr: Pozapomenutá legenda českého odboje. Případ Jana Smudka a nacistická okupační politika. In: 

Soudobé dějiny 1-2. Praha 2004, s. 110 – 127. 
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služeb proti Janu Smudkovi v roce 1947.
6
 Ta vyšla ve sborníku Securitas Imperii v roce 2010. 

Plachý se v ní zabývá poválečným osudem Jana Smudka, zvláště pak provokací 

zpravodajských služeb proti Smudkovi. Další studie, které představují zdroj informací 

k jednotlivým kapitolám Smudkova života, lze nalézt především v regionálních sbornících. 

Těmi jsou kupříkladu: Forum Brunense, Chodsko ve stínu hákového kříže, Minulostí 

Západočeského kraje, Morava v boji proti fašismu či Slánský obzor. Z monografií, v nichž lze 

nalézt informace k Janu Smudkovi, je v první řadě nutné zmínit rozsáhlou práci Jaroslava 

Čvančary s názvem Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační 

moc 1939-1941.
7
 Dále pak práci Jana Borise Uhlíře s názvem Ve stínu říšské orlice. 

Protektorát Čechy a Morava, odboj a kolaborace
8
 či monografii Češi pod německým 

protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945
9
 od německého historika 

Detlefa Brandese. Z dalších prací jsou to pak především publikace věnující se opět 

regionálním dějinám, a to například: Hnědý mrak nad Kladnem,
10

 Letci RAF z Domažlicka 

proti nacismu 1939-1945,
11

 Náchod za Protektorátu,
12

 Je tady gestapo! Záznam některých 

událostí na Náchodsku za okupace Československa 1938-1945,
13

 Průvodce protektorátní 

Prahou. Místa – události – lidé,
14

 či Místa zkropená krví. Kounicovy koleje v Brně v letech 

nacistické okupace 1940 – 1945.
15

 

V neposlední řadě je třeba zmínit i filmové zpracování Smudkova osudu. Ten se stal 

předlohou pro dva zahraniční filmy (Casablanca
16

 a Uchinari Jani
17

), které vznikly již během 

druhé světové války. Dále byl o postavě Jana Smudka natočen i televizní dokument s názvem 

Nepolapitelný Jan.
18

 Ten je součástí publicistických dokumentů natočených Českou televizí 

v rámci cyklu Neznámí hrdinové,
19

 který se snaží divákům přiblížit některé osudy 

                                                
6 Plachý, J.: Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“, s. 46 – 59. 
7 Čvančara, Jaroslav: Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc 1939-1941. 

Praha 2002. 
8 Uhlíř, Jan Boris: Ve stínu říšské orlice. Protektorát Čechy a Morava, odboj a kolaborace. Praha 2002. 
9 Brandes, Detlef: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945. Praha 

1999. 
10 Vykouk, Jaroslav: Hnědý mrak nad Kladnem. Kladno 2013. 
11 Laštovka, Vojtěch: Letci RAF z Domažlicka proti nacismu 1939-1945. Domažlice 2005. 
12 Sádlo, Václav – Čtvrtečková, Alena: Náchod za Protektorátu. Náchod 2012. 
13 Šimáně, Jan: Je tady gestapo! Záznam některých událostí na Náchodsku za okupace Československa 1938-

1945. Červený Kostelec 1946. 
14 Padevět, Jiří: Průvodce protektorátní Prahou. Místa – události – lidé. Praha 2013. 
15 Vašek, František – Černý, Vladimír – Břečka, Jan: Místa zkropená krví. Kounicovy koleje v Brně v letech 

nacistické okupace 1940 – 1945. Brno 2015. 
16 Casablanca. www.csfd.cz [online]. URL: http://www.csfd.cz/film/1912-casablanca/prehled/ [26. 3. 2016]. 
17 Nepolapitelný Jan. www.csfd.cz [online]. URL: http://www.csfd.cz/film/200459-nepolapitelny-

jan/zajimavosti/?type=film [26. 3. 2016]. 
18 Nepolapitelný Jan . www.ceskatelevize.cz [online]. URL: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10204458965-

neznami-hrdinove/208452801390001/ [10. 9. 2016]. 
19 Celkem bylo natočeno a od roku 2008 do roku 2012 odvysíláno 135 dílů z tohoto cyklu.  

http://www.csfd.cz/film/1912-casablanca/prehled/
http://www.csfd.cz/film/200459-nepolapitelny-jan/zajimavosti/?type=film
http://www.csfd.cz/film/200459-nepolapitelny-jan/zajimavosti/?type=film
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„československých hrdinů“, na které se zapomnělo, nebo kteří byli neznámými. Díl o Janu 

Smudkovi vznikl v roce 2007 a odborně se na něm podílel Stanislav Kokoška. 
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3 Rodina a studia 

 

Jan Smudek se narodil 8. září 1915 v Bělé nad Radbuzou a křestní jméno získal po svém 

otci. Byl jediným synem svých rodičů. Jeho otec pracoval jako železniční zaměstnanec ČSD, 

matkou mu byla Kateřina Smudková, rozená Váchalová, která pocházela z vesnice 

Chrastavice, jež se nachází nedaleko Domažlic. A právě do Domažlic se Smudek společně se 

svými rodiči odstěhoval. V Domažlicích nejprve absolvoval obecnou školu. Po ní díky 

dobrým známkám nastoupil v roce 1926 na gymnázium. To už ale nedokončil, z důvodu 

zhoršeného prospěchu (propadl z několika předmětů) studia na gymnáziu po dvou letech 

zanechal. Poté následoval jeho přestup na domažlickou měšťanku. V té době mu také zemřel 

jeho otec (v listopadu 1929), což se odrazilo i na Janově chování, protože se dostával se do 

konfliktů s autoritami ještě více než dosud. Učiteli byl charakterizován jako žák nepořádný a 

neposlušný se sklony k dobrodružnosti. Navíc byl hned v prvním ročníku měšťanky 

klasifikován trojkou z chování. Po absolvování měšťanky v roce 1931 nastoupil do učení u 

firmy Antonín Holý, instalatérský a elektrotechnický závod. Zde vydržel pouze krátce (do 

konce března 1932), z důvodu trvalých rozporů s mistrem. Následně pokračoval v učení 

v témže oboru u Václava Ševčíka (Horní předměstí 11, Domažlice), u kterého se 1. dubna 

1934 úspěšně vyučil elektroinstalatérem. Kromě toho absolvoval i živnostenskou pokračovací 

školu. Po vyučení nejprve pracoval u firmy Holý, poté v městské elektrárně v Domažlicích a 

od 21. června 1936 do 29. srpna 1936 v muniční továrně v Zieglerově dole u Nýřan, jež byla 

součástí plzeňských Škodových závodů. Zde se pravděpodobně naučil zacházet s některými 

zbraněmi.
20

 

Ve školním roce 1936/1937 začal opět studovat. Tentokráte dvouletou mistrovskou školu 

v Plzni, kde se spřátelil s Karlem Kubou.
21

 Zde byl již hodnocen jako student pilný, slušný a 

nadaný. V Plzni nejprve bydlel v ulici Doudlevecká č. p. 73 jako podnájemník u Magdy 

Sládkové, ale později se přestěhoval do Masarykova studentského domova na Denisově 

nábřeží č. p. 5. V Plzni si během letních prázdnin přivydělával
22

 ve Škodových závodech jako 

praktikant na různých pozicích: „od 12. července do 29. srpna 1937 jako frézař v oddělení 

                                                
20 Národní archiv Praha (NA), fond Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna, sign. S 3776/1, karton 

10543, Životopis Jana Smudka; Plachý, J.: Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“, s. 48 – 49; Koura, P.: 

Pozapomenutá legenda českého odboje, s. 110 – 111; Laštovka, Vojtěch: Smudkova dobrodružná anabáze. In: 

Minulostí Západočeského kraje 16. Plzeň 1980, s. 73 – 74. 
21 Karel Kuba Smudkovi pomohl v březnu 1940, když prchal z Domažlic. O jeho dalším osudu viz kapitola 

„Zatčení Františka Petra a Ladislava Vojtěcha.“ 
22 Tímto způsobem si během prázdnin v roce 1937 přivydělal 2 251, 15 Kč, v roce 1938 2 550, 58 Kč a v roce 

1939 1 417, 08 K. Viz Archiv bezpečnostních složek (ABS), f. Německé soudy v říši, sign. 141-277-9, Hlášení 

Četnické pátrací stanice v Kladně z 27. 3. 1940.  
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odstředivek, dále od 24. června do 31. srpna 1938 jako rýsovač ve velké montovně a v témže 

oddělní pak od 18. července do 29. srpna 1939 rovněž jako rýsovač.“
23

 

Těsně před dokončením studia se jej dotkla tzv. částečná mobilizace československé 

armády, která byla vyhlášena 20. května 1938. Ačkoliv měl právě ze studijních důvodů 

povolen odklad vojenské služby, dobrovolně nastoupil 23. května do československé armády. 

Sloužil u náhradní roty pěšího pluku 1 „Mistra Jana Husi“ Ovšem o čtyři dny později, tj. 27 

května 1938, byl propuštěn do civilu. Po návratu do Plzně chodil ještě několik následujících 

dní ve vojenské uniformě do školy. Poté, co dokončil mistrovskou školu v Plzni a úspěšně 

složil přijímací zkoušku, začal od podzimu téhož roku studovat třetí ročník vyšší průmyslové 

školy v Kladně. Maturity v roce 1940 se již nedočkal, protože ji narušila okupace českých 

zemí německými vojsky.
24

 Jak často Smudek do té doby nebyl přítomen ve škole, lze zjistit ze 

seznamu zameškaných hodin, který si nacisté opatřili pro potřeby pozdějšího vyšetřování.
25

 

 

3.1 Domažličtí skauti 

 

Smudek vyrůstal v prvorepublikovém vlasteneckém prostředí, což se projevilo na jeho 

názorovém i hodnotovém systému. Kromě již zmíněného nástupu k československé armádě, 

byl podobně jako další jeho vrstevníci členem Sokola a Junáka. Také se aktivně zapojoval 

v národněsocialistické mládežnické organizaci a byl zapáleným radioamatérem. Vyjma toho 

vynikal svou zručností, odvahou či fyzickou zdatností. 

Pro jeho další odbojovou činnost bylo významné především členství v domažlickém 

třetím skautském oddíle, kde zastával funkci takzvaného rádce a odborného instruktora. 

Vedoucím skautského oddílu byl tehdy účetní Karel Mathes.
26

 Ten se společně se Smudkem a 

dalšími dvaceti domažlickými skauty účastnil v druhé polovině března roku 1939 tajné porady 

skautského oddílu. Na ní v důsledku událostí z 15. března 1939 přítomní členové přísahali, že 

                                                
23 Tamtéž. 
24 Tamtéž; NA, f. Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna, sign. S 3776/1, karton 10543, Životopis 

Jana Smudka; Plachý, J.: Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“, s. 48 – 49. 
25 Seznam obsahuje počet zameškaných hodin Františka Petra a Jana Smudka v jednotlivých měsících školních 

let 1938–1940. Ve školním roce 1938/1939 zameškal František Petr celkem 104 hodin a Jan Smudek 124. Ve 

školním roce 1939/1940 to u Petra bylo 38 hodin a u Smudka 144 hodin. Viz ABS, f. Německé soudy v říši, 
sign. 141-277-9, Seznam zameškaných hodin. 
26 Mathes, Karel, 28. 10. 1909 (Praha-Žižkov)  - 27. 5. 1995 (Praha). Byl skautským činovníkem (vedoucím) 

junáků v Domažlicích. 4. dubna 1940 byl zatčen klatovským gestapem. Při převozu se mu podařilo 

z gestapáckého auta uprchnout. Díky pomoci dr. Valenty bezpečně uprchl do zahraničí. Dostal se až do Bejrútu, 

odkud se už nestihl přesunout do Francie. Po její kapitulaci se dostal do Palestiny, kde stál u zrodu 

Československého pěšího praporu 11 - Východního. Bojoval mimo jiné i u Tobruku. V roce 1944 se stal 

důstojníkem 1. čs. armádního sboru v SSSR. Po válce byl v listopadu 1946 jmenován gen. Heliodorem Píkou 

zástupcem vojenského a leteckého atašé v ČSR. Po únoru 1948 byl z této funkce komunisty odvolán. Viz 

Čvančara, J.: Někomu život, někomu smrt, s. 42 a 130. 
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se aktivně zapojí do boje proti okupantům. Průběh přísahy popisuje článek v časopise Květen: 

„Přítomno je 22 junáků, všude vážné tváře, jindy veselé mládí je soustředěno v zamyšleném 

očekávání. Předsedající povstal. Je oblečen ve stejnokroji dělostřeleckého poručíka v záloze. 

A začíná mluvit: „Bratři, jistě víte všichni, co znamená obsazení Němci. Víte všichni, že naše 

armáda byla nucena složit zbraně a nesměla se bránit. To ovšem neznamená, že válka 

skončila, ale pro nás teprve začíná. Proto jsme se tu sešli. Složíme slavnostní slib, že budeme 

bojovat proti odvěkým nepřátelům.“ Vedoucí junáků se obrátil k průčelí klubovny. Na stěně 

jsou obrazy presidenta Masaryka a Beneše se středním znakem republiky Československé. 

Pod nimi stojánek s českou vlajkou, u které leží stanovy zatížené páskovým zásobníkem 

nábojů do pušky. První odstavec zněl takto: „Náš kmen je ilegální organizací pracující ve 

prospěch Československa.“ Junáci nyní přistupují a jeden po druhém opakuje slavnostní slib: 

„Budeme ze všech sil proti vetřelcům bojovati, v nebezpečí při sobě státi, druh druha 

neopouštěti a nikdy nikoho z nás nezradíme, ale i životy své ochotně za svobodu vlasti dáme, 

jak nám to káže občanská povinnosti.“ Zdvihli pravici k přísaze a levici vložili na zásobník 

nábojů na doklad ozbrojeného odboje.“
27

 Nutno ovšem podotknout, že obdobné přísahy 

nebyly v této době výjimkou a odehrávaly se především v legionářských kruzích.
28

 

Po přísaze se skauti začali domlouvat na dalších podrobnostech. Mimo jiné se usnesli, 

že případné další členy budou přijímat s co největší opatrností. K tomu mělo sloužit právo 

veta, které každý z nich měl mít. To znamenalo, že pokud jeden z nich nesouhlasil s přijetím 

nového člena, tak tento člen přijat nebyl. Vyjma toho „bylo rozhodnuto, že bude sice navázán 

styk s jinými skupinami prostřednictvím spojek, ale akci že provede jen tato junácká složka 

bez přibrání ostatních.“
29

 Celá porada byla nakonec před půlnocí zakončena zpěvem státní 

hymny a písně Hej Slované. 

Jedním z prvotních úkolů, který si mladí skauti vytyčili, bylo opatření si zbraní, střeliva a 

výbušnin. Pistoli se kupříkladu povedlo získat Karlu Mathesovi či Janu Smudkovi. Tomu se 

podařilo ukrást v nestřeženém okamžiku německou armádní pistoli Parabellum ráže 9 mm. 

Celá událost se odehrála v hostinci U čísla na pražském Smíchově, kam Smudek dorazil se 

svými dvěma přáteli. Těmi pravděpodobně byli Josef Tauber a Gustav Böhm. V hostinci se 

v té době nacházelo také několik německých poddůstojníků, kteří měli přehozené opasky 

s pistolemi přes židle, neboť tancovali na tanečním parketu. A právě této neopatrnosti využil 

                                                
27 Kocourek, Miloš: Nepolapitelný Jan. Jan Smudek líčí svou dobrodružnou cestu. In: Květen, č. 2, 11. 1. 1946, 

s. 5. 
28 Koura jako příklad uvádí kroužek kolem francouzského legionáře Josefa Škaldy. Viz pozn. č. 5 Koura, P.: 

Pozapomenutá legenda českého odboje, s. 111. 
29 Kocourek, M.: Nepolapitelný Jan. In: Květen, č. 2, 11. 1. 1946, s. 5. 
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Smudek k tomu, aby odcizil jednomu z německých vojáků jeho zbraň. Přestože jej u toho 

kryli jeho přátelé, pravděpodobně celou událost viděli i přítomní hudebníci.
30

 V té době ještě 

nikdo z nich nevěděl, že krádež této zbraně bude hrát významnou roli v dalších událostech, 

které se budou odehrávat v červnu téhož roku v Kladně.  

                                                
30 Tamtéž. 
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4 Smrt vrchního německého strážmistra v Kladně 

 

Jan Smudek bydlel od podzimu roku 1938 v podnájmu u rodiny Čermákové v Hrabětově 

ulici č. p. 1203 v Kladně, neboť ve městě studoval již zmiňovanou vyšší průmyslovou školu. 

Zde se seznámil s Františkem Petrem, který byl jeho spolužákem. Tomu se Smudek dle 

výpovědi jednou během cesty vlakem „pochlubil“ krádeží pistole a také mu ji prý i ukázal. 

Navíc se Smudek v této souvislosti měl vyjádřit v tom smyslu, že „by pro případ nějakého 

převratu chtěl zříditi v Kladně partu, která by odebírala německým vojákům zbraně.“
31

 O 

tom, že pozdější incident na Kladně nebyl náhodný, svědčí událost, která mu pár dní předtím 

předcházela. Tehdy si měl Smudek ve večerních hodinách udělat s Petrem procházku kolem 

kladenských kasáren. Při té příležitosti se chtěl Smudek v případě setkání s německým 

vojákem pokusit o jeho odzbrojení. K tomu však nedošlo.
32

 

Dne 7. června 1939 ve 20:15 zavítali Petr se Smudkem a dalšími spolužáky do 

kladenského kina Korzo. Po skončení představení se většina studentů rozešla vyjma Jana 

Smudka a Františka Petra. Ti pokračovali Masarykovou ulicí směrem do restaurace U 

Šamsů,
33

 která se nacházela ve Váňově ulici.
34

 Restaurace U Šamsů měla podobně jako celá 

Váňova ulice nevalnou pověst. To proto, že zde bylo možné v nočních podnicích narazit na 

lehké ženy. Smudek společně s Petrem do restaurace dorazili v cca 23 hodin a posadili se u 

druhého stolu na pravé straně od vchodu. Hned u vedlejšího stolu seděl vrchní strážmistr 

německé pořádkové policie Wilhelm Kniest z 15. roty V. praporu 1. policejního pluku 

s mladou dívkou. Tou byla šatnářka podniku Grettl Skwarova. Kniest za ni dokonce platil 

útratu, neboť byl v té době již značně podnapilý. Smudek s Petrem si objednali pivo a 

sledovali, jak se ti dva spolu baví. Smudek se chtěl pokusit Kniestovi ukrást jeho zbraň, a to 

podobně, jak se mu to podařilo předtím v Praze. Tentokráte se však nenaskytla vhodná 

příležitost, a proto se rozhodli, že změní svůj plán. Kniesta chtěli odzbrojit během jeho cesty 

do policejních kasáren, které se nacházely nedaleko podniku. Oba nejenže znali velice dobře 

místní ulice a bydleli nedaleko odtud, ale navíc měl každý z nich u sebe pistoli. Smudek měl 

německou armádní pistoli Parabellum ráže 9 mm, kterou ukradnul v Praze a Petr bubínkový 

                                                
31 ABS, f. Německé soudy v říši, sign. 141-277-9, Opis výslechového protokolu Františka Petra z 26. 3 1940 

pořízený četnickou pátrací stanicí v Kladně. 
32 Tamtéž. 
33 V některé dřívější literatuře je v této souvislosti chybně uvedeno, že Smudek s Petrem měli ve skutečnosti 

navštívit taneční podnik Srdíčko na místo restaurace U Šamsů. Viz např. Laštovka, V.: Smudkova dobrodružná 

anabáze, s. 75. 
34 Dnes náměstí Edvarda Beneše. 
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revolver ráže 6, 35 mm. Oba si dali ještě jedno pivo a poté vyšli z podniku ven, kde čekali do 

té doby než Kniest z restaurace vyjde.
35

 

Kniest z podniku vyšel krátce před jednou hodinou po půlnoci dne 8. června 1939. 

Nejprve na okamžik odešel na toaletu do Havlíčkovy ulice, ale poté již dle předpokladu 

zamířil směrem k policejním ubikacím. Smudek s Petrem šli záměrně pomalu před ním. Když 

dorazili na roh Váňovy a Hruškovy ulice, otočili se na Kniesta a Smudek jej vyzval, aby dal 

ruce vzhůru. Přestože byl Kniest v podnapilém stavu, pokusil se neočekávanému útoku bránit. 

Ve chvíli, kdy se snažil vytáhnout z pouzdra služební pistoli, vyšla první rána. Co přesně 

následovalo potom, není dosud úplně jasné, neboť oba hlavní aktéři střelby, jak Smudek, tak i 

Petr, se ve svých výpovědích rozcházejí. To je dáno pravděpodobně dobou, kdy obě výpovědi 

vznikly. Petr popsal Kniestovo zavraždění v době, kdy byl vězněn ve vyšetřovací vazbě 

Geheime Staatspolizei.
36

 Z tohoto důvodu je nutné jeho výpověď brát s určitou rezervou, a to 

jednak kvůli metodám, které gestapo při výslechu vraha německého policisty mohlo použít a 

zároveň kvůli Petrově snaze vypovídat tak, aby si zachránil alespoň vlastní život. Oproti tomu 

Smudkův popis událostí pochází až z doby poválečné, když se již nacházel zpět ve vlasti.
37

 

Petr popsal průběh události od chvíle, kdy byl Kniest vyzván, aby dal ruce vzhůru 

následujícím způsobem: „Snažil se [Kniest] vytrhnouti svoji pistoli z opasku, v tom však padla 

rána, kterou vystřelil Smudek a já stoje as krok nebo 2 opodál (:1 a 1/2 kroku:) od nich 

vzdálen, jsem se ulekl a vystřelil jsem ihned z mojí pistole. Dal jsem se ihned na útěk 

Hruškovou ulicí směrem k Austovým sadům. As v polovici Hruškovy ulice dohonil mě Smudek 

a běželi jsme společně okolo zadní části gymnásia Austovými sady do Hrabětovy ulice a do 

bytu Smudkova. Když jsme vešli do bytu Smudka, prohlížel Smudek moji pistoli a dle 

zásobníku zjistil, že jedna rána chybí. Vypravoval mi, že když se shýbal nad ležícím policistou 

a chtěl mu odebrati jeho zbraň, vyšla z jeho opakovací pistole další rána (:ze Smudkovy 

pistole:). Smudek přinesl sebou uniformní čepici onoho policisty, proč ji vzal sebou neřekl. 

Smudek na to obě opakovací pistole pokusil se ukrýti někde v bytě, dával je do kamen, čepici 

schoval pod postel. Pak se ale rozmyslel a obě pistole i čepici uschoval a ráno než jsme před 

5. hod. z bytu odcházeli uschoval do kožené aktovky, kterou vzal sebou.“
38

 Naopak Smudkova 

verze byla následující: „Hauptwach meister se na mne neohlédl, ale sáhl pro pistoli dozadu a 

otevřel pouzdro. Začal jsem počítat: „Eins, zwei“ – a pak „drei.“ Při tom jsem mířil na něho 

                                                
35 ABS, f. Německé soudy v říši, sign. 141-277-9, Výslechový protokol Františka Petra z 26. 3. 1940; Koura, P.: 

Pozapomenutá legenda českého odboje, s. 112. 
36 Dále jen zkráceně gestapo. 
37 Stejného aspektu si všímá i Koura. Viz Koura, P.: Pozapomenutá legenda českého odboje, s. 113. 
38 ABS, f. Německé soudy v říši, sign. 141-277-9, Výslechový protokol Františka Petra z 26. 3. 1940. 
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a v tom okamžiku Petr zmáčkl spoušť. Viděl jsem, že Petr míří správně, ale bál jsem se 

malého kalibru jeho zbraně a tak jsem současně, nebo o zlomek vteřiny vzápětí, vystřelil také. 

Nikde se nic nehnulo. Nevím, proč jsem to udělal, ale vzal jsem Kniestovi jeho čepici. Skácel 

se dozadu. Všude bylo ticho. Utíkali jsme s Petrem Hruškovou ulicí, pak jsme šli pod budovou 

reálného gymnásia již krokem a vešli jsme v Hrabětově ulici do domku číslo 1203, kde jsem 

bydlel. Nikoho jsme nepotkali, ani pes neštěkl. V mém pokoji jsme otevřeli okno na dvůr a 

teprve za hodnou chvíli jsme slyšeli vzdálený hukot jedoucího auta. …Čepici jsme měli 

s sebou – tu jsme již cestou odhodit nemohli. Schoval jsem ji i obě pistole a pak jsme 

usnuli.“
39

 

Poté, co zastřelili Kniesta tak, jak oba shodně uvádějí, se dali na útěk a zamířili do 

Smudkova podnájmu v Hrabětově ulici č. p. 1203. Jejich příchodu si z rodiny Čermákových, 

která v domě bydlela, všimla pouze Anna Čermáková.
40

 Ta však netušila, kdo přišel společně 

se Smudkem: „V noci jsem se probudila, neb jsem slyšela nějaké kroky a bouchání dveří. Vím 

zcela určitě, že Smudek, poněvadž to jiný nemohl býti, s někým v chodbě mluvil. S kým mluvil 

nebo co mluvil, nemohu udati.“
41

 Smudek s Petrem se ráno probudili okolo páté hodiny a 

vypravili se na kladenské nádraží na vlak: „Ráno když jsem se probudila po 5. hod., slyšela 

jsem, že Smudek odchází neb bouchly dveře.“
42

 Přestože v tu dobu již probíhalo vyšetřování 

celé události a oba studenti se nacházeli od místa činu pouhých 235 metrů, podařilo se jim 

dostat až na nádraží, aniž by byli někým kontrolováni. Smudek si navíc v aktovce, kterou měl 

u sebe, nesl obě pistole a Kniestovu policejní čepici.
43

 Paradoxně hned ráno po jejich odchodu 

přišla do Smudkova podnájmu policejní kontrola, která se vyptávala majitele domu, zdali se u 

nich nenašla nějaká čepice, kterou nosili říšskoněmečtí vojáci. Následkem toho Josef Čermák 

prohledal dům i jeho blízké okolí, neboť měl podezření, že by Smudek mohl mít s vraždou 

policisty něco společného: „Poněvadž jsem věděl, že Smudek není doma, že strážníci hledali 

čepici zavražděného a slyšel jsem, že policie hledá nějaké mladíky, myslel jsem si, jestli s nimi 

nebyl Smudek, a proto jsem prohledal sám celý dvůr, žumpu, ve chlévech, v jeho světnici ba i 

v kamnech jsem hledal, zda ji nespálil, ale nic jsem nenašel.“
44

 Tato formální kontrola, která 

do domu v Hrabětově ulici č. p. 1203 přišla, byla za celou dobu jedinou, a to i přesto, že se 

dům nacházel v těsné blízkosti místa činu. Nacisté jej úplně vynechali, ačkoli v následujících 

dnech prováděli důkladné prohlídky a razie v okolních domech. 

                                                
39 Kocourek, M.: Nepolapitelný Jan. In: Květen, č. 4, 25. 1. 1946, s. 5. 
40 Kromě ní byla vyslýchána také její sestra Miloslava Čermáková a otec Josef Čermák. 
41 ABS, f. Německé soudy v říši, sign. 141-277-9, Výslechový protokol Anny Čermákové z 26. 3. 1940. 
42 Tamtéž. 
43 Kocourek, M.: Nepolapitelný Jan. In: Květen, č. 4, 25. 1. 1946, s. 5. 
44 ABS, f. Německé soudy v říši, sign. 141-277-9, Výslechový protokol Josefa Čermáka z 26. 3. 1940. 
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Smudek s Petrem si na nádraží koupili lístky na vlak a odjeli společně do Prahy. Během 

cesty se domluvili, že v případě vyšetřování uvedou, že Petr spal u Smudka záměrně, neboť 

chtěli následující den ráno oba odjet vlakem a nádraží bylo ze Smudkova podnájmu blíž. Petr 

z vlaku poté vystoupil v Ruzyni a zamířil za svými příbuznými. Od těch se vrátil ještě téhož 

dne večer zpátky do Kladna. Smudek naproti tomu pokračoval dále do Prahy, kde navštívil 

svého přítele Jaromíra Hánu.
45

 Tomu stručně vysvětlil, co se stalo. Potom společně rozpárali 

Kniestovu čepici a schovali v bytě obě zbraně: „Velká byla položena pod těžký stojan s kytkou 

a malá putovala do šatníku.“
46

 Kniestovu čepici Smudek nakonec obalil papírem a 

zatěžkanou spustil do Vltavy. Ještě téhož večera, tj. 9. června 1939 se vrátil do Kladna.
47

 V té 

době již vyšetřování běželo naplno. 

 

4.1 Průběh vyšetřování Kniestovy vraždy 

 

Smudek s Petrem měli notnou dávku štěstí, neboť je při činu nikdo neviděl, a to i přesto, 

že místo, kde se střelba odehrála, bylo relativně dost frekventované. Nacházelo se v blízkosti 

tanečního podniku Srdíčko a zároveň v hlídkové trase českých četníků.
48

 Paradoxně se 

nechtěným svědkem celé události mohl stát samotný velitel kladenského četnictva, kterým byl 

major Josef Vít. Ten krátce před vraždou procházel převlečený v civilu Váňovou ulicí a 

strážmistra Kniesta včetně obou studentů si všiml.
49

  

Na místo činu se nakonec jako první dostavil vrchní policejní strážmistr Richard 

Friedmann, jenž byl kolegou zastřeleného Kniesta. Friedmann se totiž nacházel v blízkých 

policejních ubikacích a zaslechl výstřely. Ty jej dovedly až na místo, kde nalezl bezvládné 

tělo svého kolegy. Zanedlouho se kolem mrtvoly shromáždili i další lidé, kteří byli zvědaví, 

co se vlastně stalo. Ti v danou chvíli ani netušili, že se někteří z nich stanou prvními 

podezřelými. K tělu Kniesta dorazil také velitel jeho jednotky major Wallesch. Ten v 3:15 

hod. informoval o události pražskou služebnu gestapa a požádal ji o vyslání speciální 

vyšetřovací komise. Ta byla po několika hodinách vytvořena a zamířila do Kladna. V jejím 

čele stál kriminální komisař Werner Michaelis. Dalšími členy byli vrchní kriminální asistent 

                                                
45 Jaromír Hána pocházel z Domažlic a v Praze studoval. Bydlel v podnájmu u paní Pitermanové ve Vítkově 

ulici č. p. 20. 
46 Kocourek, M.: Nepolapitelný Jan. In: Květen, č. 4, 25. 1. 1946, s. 5. 
47 Tamtéž, s. 12; ABS, f. Německé soudy v říši, sign. 141-277-9, Výslechový protokol Františka Petra z 26. 3. 

1940. 
48 Součástí vyšetřovacího spisu je množství fotografií z místa činu včetně mapek a plánků. Vše je navíc doplněno 

popisky. Viz tamtéž, sign. 141-277-11. 
49 Tamtéž, Výpověď Josefa Víta z 8. 6. 1939. 
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Tischer, kriminální asistent Heinz Diabo, tlumočník doktor Hermann Feikus a SS-

Obersturmführer Harald Wiesmann.
50

 První telefonické hlášení podával svým nadřízeným 

kriminální komisař Michaelis již v 8:00 hodin.
51

 V téže době byl o vraždě vrchního 

strážmistra Kniesta informován samotný šéf gestapa a říšský vedoucí SS Heinrich Himmler.
52

 

Komise, která vraždu vyšetřovala, velice záhy konstatovala, že celá událost má 

pravděpodobně politický kontext. K takovému závěru dospěla z toho důvodu, že strážmistr 

Kniest neměl mít za dobu svého pobytu na Kladně včetně inkriminovaného večera s nikým 

žádný konflikt. Navíc se ukázalo, že Kniest sloužil v Kladně teprve pár dní,
53

 a proto bylo 

nepravděpodobné, že by se stal něčí cílenou obětí. Skutečný motiv vraždy však 

vyšetřovatelům unikal, neboť Kniestova pistole zůstala v jeho pouzdře. Jediné co chybělo, 

byla již zmiňovaná policejní čepice.
54

 

Od 8. června 1939 byla také postupně zaváděna opatření, která měla kromě dopadení 

pachatelů vést i ke zmírnění protiněmecké nálady, kterou nacisté v souvislosti s okupací 

českých zemí pociťovali. K jejich vyhlášení přispěl i příjezd státního tajemníka při úřadu 

říšského protektora a velitele německé policie a SS v protektorátu Karl Hermanna Franka, 

který do Kladna přijel v dopoledních hodinách téhož dne. Toho celá událost pravděpodobně 

velmi rozhořčila, protože o dva dny dříve vystoupil v Českých Budějovicích s projevem, ve 

kterém de facto tvrdil, že české obyvatelstvo je s okupací již smířeno.
55

 Patrně na jeho popud 

tedy vyhlásil kladenský oberlandrát dr. Otto Meusel stanné právo, které se týkalo obcí 

Kladno, Kročehlavy, Rozdělov, Dříň a Dubí. Zároveň bylo stanoveno první ultimátum 

pro dopadení pachatelů. Znění vyhlášky bylo následující:  

                                                
50 Když byla v říjnu roku 1939 v Kladně zřízena služebna gestapa, velitelem se stal SS-Hauptsturmführer Harald 
Wiesmann (22. 1. 1909, Krefeld – 24. 2. 1947, Praha), který předtím zastával stejnou funkci v Benešově. Harald 

Wiesmann se mimo jiné později podílel i na vypálení Lidic. Velitelem kladenského gestapa byl až do 30. září 

1943, kdy byl odvelen nejprve do Prahy a následně do Varšavy. Za svoje působení na Kladně si od českého 

obyvatelstva vysloužil přezdívku „král Kladna“. Ve funkci jej nahradil SS-Hauptsturmführer Heinrich 

Gottschling. Po konci druhé světové války byl Harald Wiesmann nejprve zatčen americkou armádou, poté 

předán československým úřadům a umístěn do vazební věznice SNB v Kladně. 21. prosince 1946 se Harald 

Wiesmann neúspěšně pokusil o sebevraždu oběšením, neboť měl být převezen do pražského vězení na Pankráci. 

Nakonec byl Mimořádným lidovým soudem odsouzen k trestu smrti a společně s Otto Gehlem, Rudolfem 

Vlčkem a Oskarem Felklem popraven dne 24. dubna 1947 v pankrácké věznici. Více viz Červenka, Jiří: Šla 

s ním až k šibenici. Nové Strašecí 2006, s. 126 – 131. 
51 Koura, P.: Pozapomenutá legenda českého odboje, s. 114; ABS, f. Německé soudy v říši, sign. 141-275-2. 
52 Tamtéž, Hlášení říšskému vedoucímu SS a vedoucímu německé policie z 8. 6. 1939. 
53 Kniest jako policista sloužil v Kladně pouze devět dní. Jeho jednotka ve městě sloužila od 20. 5 1939, ale 

Kniest měl od 22. 5. 1939 do 31. 5 1939 dovolenou, kterou trávil v Německu (ve městě Brockwitz). Předtím byla 

jeho jednotka umístěna kupříkladu v Českých Budějovicích (od 17. 3. 1939 do 26. 3. 1939), Slaném (od 26. 3. 

1939 do 8. 4. 1939), Velvarech (od 8. 4. 1939 do 27. 4. 1939) či Berouně (od 27. 4. 1939 do 20. 5. 1939). Viz 

ABS, f. Německé soudy v říši, sign. 141-275-2, Hlášení z 9. 6. 1939. 
54 Koura, P.: Pozapomenutá legenda českého odboje, s. 115. 
55 Moulis, Miloslav – Tomášek, Dušan: K. H. Frank. Vzestup a pád karlovarského knihkupce. Praha 2003, s. 

184-185. 
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„V noci ze dne 7. na 8. června tohoto roku byl příslušníkem českého obyvatelstva zákeřně 

zavražděn Pol. Hw. Wilhelm Kniest, 15. Hu. Pol. Batl. V-1. 

I. Jako prozatímní opatření nařizuje se až na další s okamžitou platností pro obce Kladno, 

Kročehlavy, Rozdělov, Dříň a Dubí: 

1. Shromáždění pod širým nebem se zakazují 

2. Veškeré veřejné místnosti, biografy, divadla a podobné zůstanou zavřeny 

3. V době od 20 do 5. hod ráno veškerá okna a vchody do budov musí býti uzavřeny. – Do 

otevřených oken se střílí. 

4. Veškeré školy a mateřské školky veřejné i soukromé zůstanou uzavřené. 

II.  Nebudou-li do 9. června tohoto roku do 20. hodiny oznámena jména pachatelů a jejich 

pomocníků vrch. zem. radovi v Kladně (v budově okr. úřadu) budou učiněna další opatření 

proti obyvatelstvu. České obyvatelstvo a české úřady se vyzývá, aby učinily vše, co by přispělo 

k dopadení pachatelů a jejich pomocníků.“
56

 

Na zavedená opatření, zvláště pak na zákaz otevírání oken v letním období, vzpomíná 

Božena Uxová. Ta uvádí, že kvůli porušení tohoto zákazu došlo dokonce ke střelbě hlídky.
57

 

Vyhlášení stanného práva se bezprostředně dotklo i konkrétních osob. Kupříkladu bylo 

zatčeno kladenské zastupitelstvo
58

 či demonstrativně odzbrojen kladenský oddíl české 

policie.
59

 Samotnému odzbrojení přímo dohlížel K. H. Frank.
60

 Činnost kladenské státní 

policie byla kromě toho ve městě zastavena a nahrazena jednotkou říšskoněmecké policie. 

Příslušníci kladenské státní policie navíc museli potupně dojít pěšky až do Prahy.
61

 Oficiálním 

důvodem mělo být neplnění služebních povinností, avšak pravou příčinu lze najít v hlášení 

německé vyšetřovací komise, neboť nacisté měli za to, že se čeští policisté pokoušeli 

vyšetřování mařit.
62

 Tím, kdo naopak vyšetřovatelům aktivně pomáhal, byl již zmiňovaný 

velitel kladenského četnictva major Josef Vít. Ten s největší pravděpodobností „chtěl odčinit 

handicap, že byl v okamžiku vraždy poblíž místa činu a vyvrátit tak podezření, že má 

s Kniestovým napadením cokoliv společného.“
63

 Podobným způsobem se choval i později 

                                                
56 Čvančara, J.: Někomu život, někomu smrt, s. 48. 
57 Viz dokument Nepolapitelný Jan . www.ceskatelevize.cz [online]. URL: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10204458965-neznami-hrdinove/208452801390001/ [10. 9. 2016]. 
58 Viz kapitola zatýkání na Kladně. 
59 Seznam zbraní a střeliva včetně výtahu ze staniční knihy (služební výkaz ze dne 7. na 8. 6. 1939) viz ABS, f. 

Německé soudy v říši, sign. 141-277-10. 
60 Fotografie z odzbrojení, kterého se kromě K. H. Franka v bílé letní blůze účastnil i SS-Brigadeführer a generál 

policie Jürgen von Kamptz viz Kovařík, Jiří – Seifert, Josef – Slepička, Zdeněk: Kladno zrcadlo času. Kladno 

2014, s. 329. 
61 Seznam členů, kterých se to týkalo, viz ABS, f. Německé soudy v říši, sign. 141-277-10. 
62 Tamtéž, sign. 141-275-2, Hlášení vyšetřovací komise ze 4. 9. 1939. 
63 Koura, P.: Pozapomenutá legenda českého odboje, s. 115. 
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(podílel se například na vyhlazení Lidic), což vedlo k tomu, že byl pro svou kolaboraci 

s nacisty bez řádného soudu po válce popraven. 

Nacisté byli od samého počátku přesvědčeni, že za vraždu Kniesta mohou protiněmecké 

nálady českého obyvatelstva namířené proti novému státnímu uspořádání. I z tohoto důvodu 

vyšetřovací komise předpokládala, že pachatelem vraždy je pravděpodobně nějaká 

organizovaná skupina. Možnost, že by za vraždou mohl stát jednotlivec, si de facto vůbec 

nepřipouštěla. Ostatně z dokumentů vyšetřovací komise také vyplývá, že to změnily až 

výslechy zatčených osob, které přinesly částečný úspěch v podobě popisu pravděpodobných 

pachatelů. Těmi měli k překvapení nacistů být dva muži. Výzva k pátrání po nich i s jejich 

popisem následovala de facto vzápětí: „V úvahu jako pachatelé vraždy přichází 2 neznámí 

muži, jejich popis jest: 

I. as 24 roků stár, 165 až 170 cm vysoký, tmavě kaštanových vlasů, bez vousý, oblečen 

byl ve světlé kalhoty, krátký kabát a měl na hlavě měkký světlý klobouk. 

II. as 30 roků stár, as 182 cm vysoký, štíhlé postavy, hubeného obličeje, světlých vlasů a 

oblečen v hnědý, štráfkový oblek 

Další popis pachatelů chybí a oba mluvili dobře česky. Tito dva muži byli v hostinci Ruščuk 

na pivě, a odešli z hostince těsně před odchodem zavražděného, na jehož odchod zřejmě 

v hostinci čekali a není vyloučeno, že čepici zavražděného, která nebyla na místě činu 

nalezena, odnesli sebou. Dutinky ráže 6.35 a 2 ráže 9 mm byly na místě činu nalezeny. 

Pátrejte na všech nádražích, autobusových zastávkách, u autodrožkářů, v hostincích apod., 

nebyli-li někde podobní muži spatřeni po 1. hod. v noci dne 8. 6. 1939, také zjistěte u všech 

lékařů v obvodě, zda se tam nenechal někdo lékařsky ošetřiti dne 8. 6. 1939, poněvadž není 

vyloučeno, že některý z pachatelů jest zraněn.“
64

 

Pátrání ani nařízená opatření přesto nevedla k úspěchu. Z tohoto důvodu byla kladenským 

oberlandrátem vyhlášena 9. června 1939 další opatření, která měla k dopadení pachatelů 

napomoci o to více: „K vyhlášce o zákeřné vraždě na Pol. Hw. Kniestovi ze dne 8. června 

1939 se dodává: 

1. V době od 20 do 5 hodiny pohybovati se po veřejných ulicích a náměstích jest 

dovoleno pouze osobám, které jsou prokazatelně na cestě z práce neb do práce. 

2. Pro udání pachatelů a jejich pomocníků se vypisuje odměna 10.000 RM – 100.000 K. 

3. Lhůta pro udání pachatelů a jejich pomocníků z vyhlášky ze dne 8. června 1939 se 

prodlužuje o 24 hodin, tj. do 10. června 1939 do 20 hodin. 

                                                
64 ABS, f. Německé soudy v říši, sign. 141-275-2, Hlášení majora Josefa Víta z 8. 6. 1939. 
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4. Neudá-li někdo pachatele, ačkoliv jednoho z nich zná, bude zastřelen. 

5. Obcím policejního obvodu kladenského se ukládá, jako prozatímní odveta pokuta RM 

50.000 – 500.000 korun, která bude ihned splatná a vyhnutelná až bude rozdělena 

podle klíče, který sám určím.“
65

 

Na zaplacení výše uvedené pokuty se měli podílet především zámožní Židé a Benešovi 

stoupenci, protože nacisté předpokládali, že za Kniestovou vraždou stojí právě příslušníci 

probenešovského odboje. Od pokuty naopak mělo být co nejvíce ušetřeno české dělnictvo.
66

 

Hned následující den, tj. 10. června 1939, byla protektorátním ministerstvem vnitra vypsána i 

další odměna, tentokráte padesátitisícová, za údaje, které povedou k dopadení pachatelů: „Za 

údaje způsobilé k vypátrání pachatelů vraždy na vrchním policejním strážmistrovi Kniestovi 

v Kladně a případných jejich pomocníků vypisuje ministerstvo vnitra ku odměně 100.000 K, 

vypsané vyhláškou vrchního zemského rady v Kladně ze dne 9. června 1939 další odměnu 

50.000 K.“
67

 Odměny byly vypsány z toho důvodu, neboť vyšetřovatelé předpokládali, že 

pachatele při činu či následném útěku mohl někdo spatřit. To se nakonec nepotvrdilo a navíc 

celé vyšetřování narušila událost, která se odehrála týž den v Náchodě, kde byl zastřelen 

český policista Jaroslav Müller.
68

 Tato nešťastná událost paradoxně přispěla k tomu, že říšský 

protektor Konstantin von Neurath v ten samý den oznámil, že nebudou realizována další 

plánovaná opatření. Důvodem tohoto kroku mělo být vstřícné chování nejen protektorátní 

vlády, ale i českého obyvatelstva.
69

 

 

4.1.1 Lékařská zpráva MUDr. Jiřího Váni 

 

Důležitou roli v celém vyšetřování Kniestovy vraždy hraje lékařský nález. Ten 

vypracoval MUDr. Jiří Váňa, jenž ohledával Kniestovo tělo na místě činu. Doktor Váňa 

v lékařském nálezu z 8. června 1939 konstatoval: „Ohledání místa nálezu mrtvoly, jakož i 

ohledání mrtvoly samé provedeno bylo téhož dne policejním lékařem české státní policie před 

1.30 hod. ranní. Mrtvola nalezena byla v místech zevní nedlážděné části chodníku v poloze na 

znak s dolními končetinami mírně rozkročenými a horními končetinami volně ležícími podél 

těla uloženého podélnou svou osou poněkud šikmo ku směru Váňovy ulice s hlavou směřující 

k parku shora jmenovaného ústavu [státního reálného gymnázia]. Při levé ruce mrtvoly, oděné 

                                                
65 Čvančara, J.: Někomu život, někomu smrt, s. 48. 
66 Brandes, D.: Češi pod německým protektorátem, s. 97. 
67 Čvančara, J.: Někomu život, někomu smrt, s. 49. 
68 Více o této události viz kapitola „Události v Náchodě.“ 
69 Der Neue Tag, č. 64, 11. 6. 1939, s. 1. 
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v uniformě říšské policie přepásané opaskem a taškou na služební pistol po pravé straně, 

která byla pootevřená a obsahovala služební zbraň, ležely hnědé kožené rukavice mrtvého. 

Nebyla však u mrtvoly ani v širokém okolí této nalezena služební čepice. Hlava zbrocená krví, 

obličejem vzhůru obrácená, spočívala v tratolišti krve neurčitě ohraničeném v rozsahu cca 

15x40 cm o množství as 3/4 litru. Pod pravou rukou shledáno menší tratoliště krve v množství 

necelého 1/4 litru. Při levé straně hlavy zastřeleného ve vzdálenosti as 10 cm od této zjištěna 

byla v zemi vyznačená stopa po vystřeleném projektilu. Tento nalezen byl po bližším ohledání 

označené stopy zarytý v zemi ve hloubce 5 cm, směřující pod ostrým úhlem k podélné ose na 

zemi ležícího mrtvého těla. Projektil jest tvaru podlouhlé koule s ocelovým pláštěm nepatrně 

poškozený, zarytím do země způsobeným, ráže 9 mm. V okolí mrtvoly v okruhu o průměru 5.30 

až 6.30 m nalezeny byl tři nábojnice od projektilů, z nichž dvě byly velikosti odpovídající 

průbojnosti v předu uvedeného nalezeného projektilu a nesly označení "SBP" a "SP31", 

značka tovární výroby na třetí nábojnici nedala se zjistiti. Dle zjištění dvě nábojnice o 

průbojnosti projektilu 9 mm jakož i nalezený projektil jsou říšskoněmeckého původu 

používané při střelbě s německou armádní pistolí. Projektil ráže 6.35 mm odpovídající třetí 

nalezené nábojnici nikde v okolí mrtvoly nalezen nebyl. Rovněž tak nebyla nalezena smrtící 

zbraň. Pokud se týče ohledání mrtvoly samé shledána byla u této na hřbetní straně pravé ruky 

střelná rána, jejíž kanál probíhal povrchně měkkými podkožními částmi se vstřelem o velikosti 

malé čočky nalézajícím se nad metakarpální kůstkou palce a s výstřelem nad karpálním 

kloubem. Výstřel kruhovitého tvaru nebyl ani ožehnut, ani začernalý což svědčí o tom, že 

střeleno bylo na ruku ze vzdálenosti větší jednoho metru, pravděpodobně při pokusu 

sebeobrany. V obličeji zbroceném krví vytékající z dutiny nosní a ústní zjištěn byl na levé 

polovině horního pysku průstřel tohoto ve formě kruhovité rány okrajů sedřených a mírně 

zčernalých svědčících prostřelení ze vzdálenosti menší jednoho metru, nikoliv však 

z bezprostřední blízkosti. Podrobnějším ohledáním dutiny ústní zjištěna v této rozbitá zubní 

protéza a vyražení zubů horní čelisti zejména stoliček, s proražením levé poloviny tvrdého 

patra, vedoucím k úplnému otevření levé dutiny čelistní. Toto zranění zdá se na-svědčovati 

tomu, že před vlastní smrtící střelnou ranou, jejiž dučej probíhá od na pysku uvedeného 

vstřelu takřka kolmo na rovinu zad a nekončí výstřelem  - projektil totiž uvázl po průchodu 

koštěnými částmi v zátylí pod kůží – předcházel prudký úder v levou polovinu obličeje 

v místech horní čelisti, vedoucí k omráčení napadeného. Vlastní a bezprostřední příčinou 

smrti jest rozdrcení orgánů pro život důležitých, tj. zlomení spodiny lebeční, porušení 

mozkové tkáně a prodloužené míchy s krvácením do těchto. Toto smrtelné zranění způsobeno 

bylo střelnou ranou, na-stálou po předchozím pravděpodobným omráčení zpředu působícím a 
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po sražení napadeného k zemi do polohy na znak. Střelení nastalo pak ze vzdálenosti menší 

jednoho metru ze shora, ve směru probíhajícím téměř kolmo k zemi. Smrt nastala okamžitě a 

nedalo se ji včasnou nebo vhodnou pomocí lékařskou zabrániti. Běží o vraždu. Nešťastná 

náhoda i sebevražda jest vyloučena. Vzhledem k tomu, že na odlehlém místě od nálezu 

mrtvoly dosti vzdáleném nalezeny byly na dlážděném chodníku stopy lidské krve, které však 

jak později bezpečně bylo zjištěno nemají s vyšetřovaným případem příčinné souvislosti, 

přesto vzaty byly vzorky těchto krevních skvrn jakož i vzorky krve z tratoliště u mrtvoly 

nalezeného a přikládají se k nálezu za účelem odborného prozkoumání a porovnání.“
70

 

Z výše uvedeného nálezu tedy vyplývá, že Smudek s Petrem na Kniesta nejenže stříleli, 

nýbrž jej také prudce udeřili do levé části obličeje. Co se týče samotné střelby, tak na Kniesta 

byly vypáleny celkem tři rány. Zatímco Petr střílel jedenkrát a jeho rána prolétla hřbetem 

Kniestovy pravé ruky, tak ze Smudkovy zbraně vyšly rány dvě, z nichž jedna svůj cíl minula, 

ale druhá byla smrtelná. V této souvislosti se tedy jeví pravdivěji Petrova výpověď, kterou 

učinil po svém zatčení na gestapu. V ní totiž uváděl, že ze Smudkovy zbraně vyšla rána 

v okamžiku, když se shýbal nad ležícím Kniestem. A právě tato rána byla tou, která Kniesta 

připravila o život. Průběh Kniestovy vraždy tedy s největší pravděpodobností vypadal úplně 

jinak, než jak bylo nejčastěji uváděno.
71

 Toho si všímá i Koura, který ve své práci popsal 

pravděpodobný scénář celé události: „Zdá se tedy, že Smudek německého policistu napoprvé 

netrefil. Nejspíše k němu poté přiskočil a ranou pěstí do obličeje ho srazil k zemi a omráčil, 

svou roli zde mohl sehrát i Kniestův podnapilý stav. Smudek poté zdvihl policistovu čepici a 

chtěl mu odebrat i zbraň, ale v tom okamžiku vyšla z jeho vlastní pistole další rána, která 

zasáhla německého strážmistra do levého horního rtu a způsobila mu okamžitou smrt. Smudek 

zpanikařil a utekl, aniž by Kniestovi zbraň skutečně odebral.“
72

 K tomuto scénáři se přikláním 

i já sám, neboť na základě studia dostupných pramenů a literatury k celému případu se tento 

jeví jako nejpravděpodobnější. 

Lékařský nález zpracovaný doktorem Váňou po ohledání Kniestovy mrtvoly ovlivnil 

život i jemu samotnému. Po několika dnech od vraždy se totiž mezi českými obyvateli začaly 

šířit různé spekulace spojené s Kniestovou smrtí. Jejich možným podnětem se mohlo stát 

doktorovo zjištění, které uvedl ve výše citovaném lékařském záznamu: „Dle zjištění dvě 

nábojnice o průbojnosti projektilu 9 mm jakož i nalezený projektil jsou říšskoněmeckého 

                                                
70 ABS, f. Německé soudy v říši, sign. 141-275-2, Úřední lékařský nález MUDr. Jiřího Váni z 8. 6. 1939. 
71 Nejčastěji se uvádělo, že Kniesta zastřelil Smudek ranou do levého horního rtu a teprve následkem této rány se 

Kniest skácel k zemi. 
72 Koura, P.: Pozapomenutá legenda českého odboje, s. 113. 
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původu používané při střelbě s německou armádní pistolí.“
73

 Toho si byli nacisté vědomi a 

z obavy, aby pan doktor o tomto zjištění nehovořil náhodou na veřejnosti, nebo 

nezpochybňoval závěry vyšetřovací komise, že za vraždu mohou čeští pachatelé, byl „pro 

jistotu“ zatčen a vězněn po dobu šesti měsíců ve vyšetřovací vazbě na pražském Pankráci.
74

 

 

4.2 Zatýkání na Kladně 

 

Nacisté předpokládali, že za vraždou strážníka Kniesta stojí někdo z českých obyvatel 

Kladna. A protože se nepodařilo dopadnout ani vypátrat možné viníky v první stanovené 

lhůtě, tj. do 20. hodiny 9. června 1939, měla následovat další opatření.
75

 Jedním z těchto 

opatření, jak donutit případné pachatele k přiznání, bylo i zatýkání osob, jež mohly být 

z pohledu nacistů „podezřelé či zodpovědné“ za vraždu. Zatčení se týkalo velkého množství 

osob bez ohledu na jejich možnou účast či neúčast na vraždě: „Bylo zadrženo a vyslechnuto 

mnoho osob, jež se v noci zdržovaly buď v blízkých místnostech nebo v ulicích, aby z jejich 

výpovědí mohla býti zachycena alespoň niť…“
76

 

Jako jedni z prvních byli pozatýkáni a vyslýcháni lidé, kteří se osudné noci nacházeli 

v restauraci U Šamsů, ať už se jednalo o hosty, majitele či personál. Vyšetřovatelům se na 

základě výslechu těchto osob podařilo získat alespoň popis pravděpodobných pachatelů 

vraždy. Mělo se jednat o dva mladé muže, avšak ne všichni zatčení dokázali podezřelé 

mladíky hodnověrně popsat. Příkladem může být výpověď Grettl Skwarove, se kterou Kniest 

seděl těsně před smrtí u jednoho stolu. Ta oba pachatele označila za dělníky na základě jejich 

zanedbaného zevnějšku. Lze se jen domnívat, zdali zatčení sdělovali vyšetřovatelům některé 

zavádějící informace záměrně, nebo tomu tak ve skutečnosti nebylo. Každopádně sami 

vyšetřovatelé si uvědomovali, že hodnověrnost těchto výpovědí je velice sporná, neboť 

zatčení byli před výslechem umístěni v jedné místnosti, kde se mohli na svých výpovědích 

domluvit.
77

 

K zatčeným patřili i majitelé a hosté podniků nacházejících se v blízkosti místa činu. 

Zatčeni byli kupříkladu majitelé nedalekého podniku Srdíčko
78

 či Jan Linhart, který osudnou 

                                                
73 ABS, f. Německé soudy v říši, sign. 141-275-2, Úřední lékařský nález MUDr. Jiřího Váni z 8. 6. 1939. 
74 Kocourek, M.: Nepolapitelný Jan. In: Květen, č. 3, 18. 1. 1946, s. 5. 
75 V rámci dalších opatření byla lhůta pro udání pachatelů prodloužena o 24 hodin, tzn. do 20:00 hod. 10. června 

1939. Další opatření viz vyhláška Lidové noviny, č. 128/286, 9. 6. 1939, s. 1. 
76 Státní oblastní archiv (SOA) Praha – Státní okresní archiv (SOkA) Kladno, f. Archiv města Kladna, Pamětní 

kniha horního města Kladna, s. 383. 
77 Koura, P.: Pozapomenutá legenda českého odboje, s. 117. 
78 Emanuel a Marie Hüblovi. 
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noc mimo jiné navštívil i restauraci U Šamsů. Ten se stal podezřelým také proto, že měl na 

oblečení krvavé skvrny a byl poraněn. U výslechu se poté hájil, že s vraždou německého 

policisty neměl nic společného:  „Dne 7. 6. 1939 o 3 h. odp. asi do 1 h. druhého dne byl jsem 

v hostinci Sport na Masarykově tř. Asi okolo 1. hodiny byl jsem nevím proč vyhozen 

z hostince. Nepamatuji se na to, že bych byl před hostincem dělal výtržnost a chtěl se do 

tohoto vrátiti zpět. Nepamatuji se na to bych byl křičel před hostincem "Já na něj musím jíti je 

to němec, já ho musím roztrhati." Pamatuji se jen na to, že jsem jel z restaurace Sport do 

Slavie kavárny, ale jak jsem tam byl dlouho nevím. Z kavárny jsem šel okolo Lidového domu 

do jedné ulice, která jde do leva a různými ulicemi až do hostince u Samsonu. V tomto 

hostinci jsem žádal pivo, ale hostinský toto mi odepřel nalíti, přesto ale jsem seděl dále 

v hostinci až přišla německá policie a sebrala mne. Po této cestě neviděl jsem ničeho ani jsem 

neslyšel, že by byl někdo střílel. Ohledně mojich krvavých skvrn na šatech udávám, že jsem 

řezník a tyto mám od zvířat, které porážím. K mému zranění na čele a ruce udávám, že toto se 

mi stalo při předání k německé policii. Prohlašuji, že nemám vůbec žádnej vědomosti o tom, 

že by byl na ulici zabit německý policista, toto jsem se dozvěděl až v dopoledních hodinách 

dne 8. VI. 1939.“
79

 

Dále byli pozatýkáni také členové městského zastupitelstva
80

 včetně starosty Františka 

Pavla,
81

 který byl donucen k vydání kandidátních listin z posledních voleb a také seznamu, na 

němž byli uvedeni právě zastupitelé města a členové městské rady.
82

 Pavel funkci starosty 

města zastával nejprve po rezignaci svého předchůdce, ale ve funkci nakonec vydržel i po 

obecních volbách v červnu 1938 až do svého zatčení de facto o rok později.
83

 Poté byl 

pověřen funkcí vládního komisaře, vedoucí NSDAP v Kladně inženýr Steinsdörfer z Poldiny 

huti, který vládl společně s oberlandrátem dr. Otto Meuselem. Později se stal vládním 

                                                
79 ABS, f. Německé soudy v říši, sign. 141-275-2, Výslechový protokol Jana Linharta z 8. 6. 1939. 
80 Nejčastěji se objevuje tvrzení, že bylo zatčeno celé zastupitelstvo města, což by představovalo 42 zastupitelů. 

Dokument, který by uváděl uvěznění všech zastupitelů, nebyl dosud objeven. Na základě jmenného seznamu lze 

zjistit, že bylo prokazatelně vězněno „pouze“ 39 zastupitelů. Například členové sociální demokracie - Josef 

Brož, František Veis, Karel Zika, Václav Konopa, Václav Sýkora; Národního sjednocení - Josef Čečák, Ing. 

Jaromír Duchač, František Udlínek, JUDr. Adolf Harsa; Lidové strany - Josef Klouček; Živnostenské strany -  

František Drvota, Jaroslav Brynda; Národní socialisté – Daniel Adelt, Vincenc Kratochvíl a další. Viz Hrošová, 

Marie – Šebelová, Olga: Kladenská trestní akce 1939. In: Dvořáková, Zora (red.): Slánský obzor 13. Slaný 2006, 

s. 35 – 37. Srov. Sládek, Oldřich: Zločinná role gestapa. Nacistická bezpečnostní policie v českých zemích 1938 
– 1945. Praha 1986, s. 85. 
81 Pavel, František, 19. 1. 1869 (Pouchov u Hradce Králové) – 10. 6. 1939 (Brno). Vyučil se štukatérem a od 

roku 1890 působil coby funkcionář odborového hnutí a sociálně demokratické strany. V letech 1907 a 1911 

kandidoval do říšské rady. Od roku 1910 pracoval jako úředník a později jako ředitel okresní nemocenské 

pojišťovny v Kladně. V roce 1918 se stal radním a od roku 1938 vykonával funkci starosty města Kladna. 

Zemřel ve věznici na Špilberku následkem pádu z okna v noci z 11. na 12. června 1939. Viz Tomeš, Josef: 

Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878 – 2003. Praha 2004, s. 103. 
82 Vykouk, J.: Hnědý mrak nad Kladnem, s. 101. 
83 Hrošová, M. – Šebelová, O.: Kladenská trestní akce 1939, s. 39. 
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komisařem Kladna JUC. Karel Zucker, který jím byl až do roku 1945.
84

 Dále byl zatčen také 

významný kladenský občan prof. MUDr. Bohuslav Niederle, který byl ředitelem kladenské 

okresní nemocnice a zároveň profesorem Univerzity Karlovy. Ten byl po šesti dnech nakonec 

propuštěn, možná i díky přímluvě ředitele Poldi, neboť krátce předtím operoval jeho 

manželku, čímž jí patrně zachránil život. Zatčeny byly i některé ženy, ať už ve spojitosti 

s místními restauračními podniky (hosté, majitelky) či jako členky městského zastupitelstva. 

Zatčení se týkalo například těchto žen: Anna Švejcarová, Helena Zápotocká, Rozálie 

Hajníková či Anna Kamhäuserová. Oproti zatčeným mužům byly ženy ve škole drženy v 

samostatné místnosti.
85

 Velký počet zatčených představovali také členové kladenského 

policejního sboru, který byl potrestán ojedinělým způsobem.
86

  

O tom, že byly zatýkány osoby z nejrůznějších kruhů, svědčí i vzpomínky Karla Kašáka. 

Ten mimo jiné uvádí i konkrétní osoby, jichž se zatčení týkalo: „Po zatčení kladenské čs. 

státní policie následovalo ve čtvrtek 8. a v pátek 9. června 1939 zatýkání několika set 

kladenských občanů z politických, odborových, sokolských kruhů, novinářů, úředníků, 

dělníků, obchodníků, židů. Zatčen byl starosta města, sedmdesátiletý sociální demokrat 

František Pavel a skoro celé městské zastupitelstvo bez rozdílu politické příslušnosti, jako 

národně socialistický radní JUDr. Antonín Lukáš, národně demokratický radní JUDr. Adolf 

Harsa, národně socialistický předák a plukovník ruských legií MUDr. Zdeněk Foustka, skoro 

osmdesátiletý starosta sokolské župy Budečské MUDr. Ignác Hajn, také tak starý bývalý 

poštmistr Kratochvíl, redaktor sociálně demokratického týdeníku „Hlasu lidu“ dr. Radim 

Foustka, předák národní demokracie inž. Jaromír Duchač, národní socialista odborní učitel 

Jindřich Jedlinec, židovští obchodníci Taussig, Bondy, Grünfeld, židovský dr. práv Reiman, 

komunisté František Lemon z Dubí, advokát dr. Pavel Anzenbacher, dělník Karel Škach, 

rozdělovský Josef Müller, mladý Hajník, takto syn komunistické senátorky Hajníkové 

z Motyčína, z Kročehlav Bejček a Rákosník a v neposlední řadě kladenský děkan Klouček.“
87

 

Celkový počet zatčených byl zpočátku vyšší, ale později se pohyboval okolo sta osob. Přesné 

číslo nelze pravděpodobně určit, neboť uváděné údaje se různí.
88

 V archivu Muzea města 

                                                
84 Vykouk, J.: Hnědý mrak nad Kladnem, s. 230. 
85 Tamtéž, s. 34 – 37. 
86 Více viz kapitola „Průběh vyšetřování.“ 
87 Muzeum města Brna (MMB), f. Dokumentace I. a II. odboje, inv. č. 156 412, Vzpomínky Karla Kašáka. 
88 Uvedené číslo patrně nelze přesně zjistit, neboť například Karel Kašák uvádí, že z šesti set zatčených bylo na 

Špilberk posláno sto sedm vězňů. Viz MMB, fond Dokumentace I. a II. odboje, inv. č. 156 412, Vzpomínky 

Karla Kašáka. Naopak JUDr. Pavel Anzenbacher ve svých vzpomínkách uvádí, že se jednalo asi o „100 

Kladeňáků“. Viz tamtéž, inv. č. 152 817, fol. 2, Vzpomínky Pavla Anzenbachera. A Pavel Baloun zmiňuje, že 

celkový počet perzekuovaných činil 111 osob. Viz Baloun, Pavel: Jan Smudek. In: Balcar, Bohuslav (ed.): 

Chodsko ve stínu hákového kříže, II. díl. Kdyně 2009, s. 87. 
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Brna je mimo jiné uložen i seznam kladenských vězňů, jež byli převezeni do věznice na 

Špilberku. Seznam čítá celkem 109 jmen, ovšem některé jeho údaje nejsou úplné.
89

 

Zatýkání a následné události dokládají mimo jiné také vzpomínky pamětníků, jež jsou 

uloženy ve sbírkách Muzea města Brna.
90

 Průběh byl většinou dost podobný. Nejprve byla 

dotyčná osoba v nočních hodinách doma zatčena, následně převezena do Masarykovy školy 

práce, kde se uskutečnilo první kolo výslechů. Poté zatčení putovali do školy „Na Amálce“, 

kde byli soustředěni. Tady probíhalo další kolo výslechů. Nakonec byli zatčení převezeni 

pomocí nákladních aut do věznice na Špilberku. Na průběh těchto událostí kupříkladu 

vzpomíná JUDr. Pavel Anzenbacher: „Při příjezdu do Kladna bylo nám nápadné, že město 

jakoby bylo ponořeno do tmy. Jen tu a tam svítila nějaká lucerna a pod ní jakoby se něco 

blýskalo – bodák nasazený na pušce. Při otevření garáže pak garážmistr spráskl ruce: 

„Prosím Vás, kde se tu berete?, vždyť je stanné právo, nikdo nesmí na ulici pod trestem smrti, 

všude hlídkuje jen německá policie!“ A při příchodu k našemu domu na hlavní třídě bylo již 

vidět před domem velké auto a čeští i němečtí policisté hned se na mne vrhli, jak jsem hodlal 

odemykat domovní mříž, s otázkou: „Sind Sie Dr. Anzenbacher? Dann müssen Sie mit!“. 

Ihned mne naložili do auta a odvezli do jedné školy, kde na slámě leželo již asi 30 mužů – 

během dne zatčených občanů. Po chvilce jsem byl volán do kanceláře, vyslýchán o osoních 

datech a na závěr výslechu prohlásil německý SS důstojník jen stručně, jsem-li žid, abych se 

pomodlil dneska poslední modlitbu. V té školní budově jsme byli drženi po následující dva 

dny. Až v sobotu pozdě odpoledne přišel najednou rozkaz, abychom se připravili, že budeme 

transportováni neznámo kam. To nás bylo již asi 100 Kladeňáků – bez rozdílu politického 

přesvědčení, zaměstnání, rasy a tak zvaného společenského postavení /i kladenský děkan/ - tj. 

dělníků, obchodníků, úředníků, ale největší procento známých komunistů.“
91

 

 

4.2.1 Špilberští vězni 

 

Další cesta zadržených vedla na brněnský hrad Špilberk. Ten si nacisté pro své potřeby 

již začali náležitě upravovat.
92

 Dokončení veškerých úprav provázelo slavnostní předání 

                                                
89 Pozn. č. 6 viz Menšíková, Miroslava: Špilberk v období nacistické okupace. In: Halama, Václav – Mikulka, 

Jiří (red.): Morava v boji proti fašismu I. Brno 1987, s. 37. 
90 Konkrétně se jedná o vzpomínky Karla Kašáka, Pavla Anzenbachera a Radima Foustky, jež jsou umístěny ve 

fondu Dokumentace I. a II. odboje. 
91 MMB, f. Dokumentace I. a II. odboje, inv. č. 152 817, fol. 1-2, Vzpomínky Pavla Anzenbachera. 
92 Úpravy se týkaly hlavních kasárenských budov, kaple, vstupní brány z města, jižního cihlového bastionu apod. 

Za plánování a průběh stavebních prací zodpovídal dipl. arch. Herbert Neubert, dále pak také architekti Holoch 

s Kommou. O výsledné podobě úprav viz Filip, Vladimír a kol.: Brno 1939 – 1945. Roky nesvobody. Díl. 2. 

Brno 2012, s. 19 a 26 – 36. 
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hradu do rukou wehrmachtu, které proběhlo dne 31. srpna 1941 za účasti nejvýznamnějších 

nacistických představitelů Protektorátu Čech a Morava včetně dalších hostů.
93

 Špilberk sloužil 

mimo jiné také jako věznice. K jejímu zřízení vně hradu Špilberk přistoupili nacisté poté, 

když dosavadní věznice, která se nacházela v budově policejního ředitelství na ulici Orlí č. p. 

30, přestala kapacitně dostačovat.
94

 První vězni zde byli internováni již na přelomu března a 

dubna roku 1939. K těmto účelům nacistům posloužily cely, které byly umístěny v severní 

části hradu. Dále zde byly zřízeny i samotky. Vězni byli umisťováni také do hradní kaple či 

tzv. čestné vazby,
95

 kterou nacisté využívali pro „důležité“ vězně. Velitelem věznice se stal 

SS-Oberscharführer Lowag. Strážní službu vykonávali příslušníci jednotky SS Totenkopf-

Standarte „Oberbayern“,
96

 jíž velel SS-Oberführer Hermann.
97

 

Jedni z prvních vězňů umístěných na Špilberku byli i kladenští občané, zatčení v rámci 

zostřených opatření bezprostředně po vraždě německého strážmistra Kniesta. Zatčení byli 

v odpoledních hodinách dne 10. června 1939 naloženi do nákladních aut, která byla zakryta 

plachtou, aby nevzbuzovala přílišnou pozornost a odvezeni přes Prahu a Jihlavu do Brna. 

Celý zásah musela organizovat ústředna gestapa v Praze, neboť v Kladně tou dobou ještě 

nebyla zřízena samostatná služebna.
98

 Důvod proč byli zatčení převezeni do Brna, na místo do 

Prahy je patrně jednoduchý. Pražské věznice neměly v této době i díky předchozím rozsáhlým 

zatýkacím akcím
99

 dostatečnou kapacitu, aby pojaly všechny zadržené, a snad proto byli 

zatčení převezeni právě na hrad Špilberk.
100

 Na Špilberku byli v této době již vězněni 

„členové antifašistické organizace Republikanische Wehr z Mikulova,
101

 zatčení 13. dubna 

1939, dále příslušníci ilegální skupiny šéfa tiskového odboru tehdejšího předsednictva 

ministerské rady dr. Zdeňka Schmoranze, z valné části pozatýkaní 25. srpna 1939, dále 

jednotlivci dopadení při pokusu o ilegální útěk do Polska nebo na Slovensko…“
102

 

                                                
93 Přítomni byli říšský protektor Konstantin von Neurath, státní sekretář SS-Grupenführer Karl Hermann Frank, 

generál pěchoty Erich Friderici, šéf kabinetu dr. Hans Völckers a další. Viz Tamtéž, s. 27. 
94 ABS, f. Správa vyšetřování StB, sign. 305-787-1, fol 10. 
95 Tzv. Ehrenhaft. 
96 Jednotka byla umístěna v bývalé Svatoplukově kasárně v Brně-Židenicích, která byla po okupaci v březnu 

1939 přejmenována německou armádou na Ostkaserne (Východní kasárna). Viz Filip, V. a kol.: Brno 1939 – 

1945, s. 172 či Týž: Brno 1939 – 1945. Roky nesvobody. Díl. 1. Brno 2011, s. 140. 
97 Vašek, F. – Černý, V. – Břečka, J.: Místa zkropená krví, s. 159. Dále viz Mátlová, Simona: Špilberk v období 

druhé světové války. Bakalářská diplomová práce, HÚ FF MU. Brno 2013, s. 14 – 20. 
98 Služebna gestapa byla zřízena teprve 1. října 1939. 
99 Zejména „akce Gitter“ a „akce Albrecht der Erste“. 
100 Vašek, F. – Menšíková, M.: Nové skutečnosti ke smrti kladenského starosty Františka Pavla na Špilberku, s. 

127. 
101 K této skupině dále viz Nováček, Silvestr: Mikulovská Republikanische Wehr v boji proti fašismu. Břeclav, 

Hodonín, Znojmo 1988. 
102 Vašek, F. – Černý, V. – Břečka, J.: Místa zkropená krví, s. 162. 
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Samotná cesta do Brna dle svědectví pamětníků neproběhla bez incidentů. První se 

odehrál ještě v Kladně: „Ještě než se kolona rozjela, policisté do krvava zbili v protějším okně 

vile člověka, který se pokoušel tajně mezerou mezi záclonami vyfotografovat nakládání živého 

a ztýraného nákladu.“
103

 Následně se kolona vydala již na samotnou cestu: „Byli jsme 

namačkáni do asi tří aut s lavicemi, na každé lavici po zuby ozbrojený SS-mann. Zřejmě 

proto, aby nikdo nemohl sledovat naši cestu, byli jsme vezeni napřed směrem na sever, na 

Motyčín a Pchery, a odtud teprve – tedy velkou oklikou na silnici ze Slaného do Prahy. Každý 

doufal, že skončíme co nejblíže u Kladna, ale kdepak! U Obecního domu jsme zahnuli do 

Hybernské ulice a ujížděli pak někam směrem na východ. Za Prahou byly pak staženy plachty, 

takže jsme nemohli sledovat, kam jsme odváženi, až v Čáslavi se poněkud zdvihla jedna 

plachta a já mohl přečíst ukazatele směru a zjistit, že cesta směřuje na Jihlavu – Brno.“
104

 

Druhý incident, který pamětníci uvádějí, se odehrál až v průběhu cesty, když celá kolona 

zastavila v Jihlavě: „Každé zastavení na cestě bylo velmi nemilé. SS-manni vždy vyskákali 

z aut, provokovali a uráželi, zesměšňovali nás: „Kdepak máte tatíčka Stalina? Teď už 

nebudete pronásledovat německé lidi na vašich hutích!“ apod. Velmi nebezpečná situace se 

vytvořila v Jihlavě. Zde auta tankovala na místě, kde se právě konala nějaká taneční nacisty 

pořádaná zábava. Během tankování se účastníci zábavy – ženy většinou v tzv. „dirndlech“ – 

vyhrnuli na ulici, obklíčili naše vozy a pokřikovali na SS-manny: „Pomlaťte je, vždyť je to 

blbý český folk, za jednoho tisíc“… A SS-manni opět ochotně odpovídali: „My už víme, jak se 

s nimi vypořádat, jak s nimi budeme hotovi“… Byla to velká úleva, když se auta opět dala do 

pohybu, třebaže místní nacističtí výrostkové je ještě doprovázeli, vyskakovali na stupátka a 

stále opakovali své výzvy, aby ten „blbý český folk“ pomlátili atd.“
105

 Po této události 

pokračovala kolona dále do Brna, kam dorazila v časných ranních hodinách: „Ještě skoro 

liduprázdnými ulicemi jsme projeli k Špilberku, ale teprve, když jsme začali vyjíždět do jeho 

svahů, svitlo mi, že jedeme do staré pevnosti. Náhle, asi sto metrů před první branou motor 

našeho vozu již neutáhl náklad. Stráž seskákala a s hulákáním nám velela ke bráně.“
106

 

Po příjezdu na Špilberk čekal vězně první apel se všemi „náležitostmi“, které nesměly 

chybět – nastoupení do řad, přepočítávání, výhružky, nadávky, první rány apod. Následovalo 

odevzdání všech osobních věcí a nastoupení do cel, které se nacházely ve druhém poschodí. 

Vše probíhalo za neustálého poklusu, křiku a bití, neboť noví vězni nejenže neznali zvyklosti, 

ale také neuměli dost dobře německy, a proto jim mnohdy činilo potíže pochopit, co se po 

                                                
103 MMB, fond Dokumentace I. a II. odboje, inv. č. 156 412, Vzpomínky Karla Kašáka. 
104 Tamtéž, inv. č. 152 817, fol. 2, Vzpomínky Pavla Anzenbachera. 
105 Tamtéž, fol. 2 – 3. 
106 Tamtéž, inv. č. 153 571, fol. 8, Vzpomínky Radima Foustky. 
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nich vlastně žádá:
107

 „První otázkou ze skupiny SS-důstojníků bylo, zda někdo hovoří 

německy. Velmi mne překvapilo, že jeden z nás – Dr. Harsa – vystoupil několik kroků ze svého 

šiku, což bylo samozřejmě pokládáno za hrubé porušení disciplíny a hned ztrestán kopanci a 

údery do obličeje. Byli jsme pak roztříděni do několika místností – tuším ve II. patře – v každé 

místnosti určen jeden tlumočník z našich řad – já byl právě určen v jedné světnici se starostou 

Kladna Pavlem. Místnosti byly holé, bez nábytku, leželi jsme proto na podlaze…“
108

 

Věznění na Špilberku ovšem všichni kladenští občané nepřežili. De facto hned od 

začátku příjezdu na Špilberk se stal hlavním terčem nadávek, urážek, ponižování a ran ze 

strany německých strážných jeden z nejznámějších a nejváženějších kladenských občanů, 

kterým byl starosta města Kladna František Pavel. Ten nejprve v lednu roku 1939 oslavil 

sedmdesáté narozeniny, jak o tom informuje pamětní kniha města „19. 1. se dožil kladenský 

starosta František Pavel ve zdraví a duševní svěžesti 70 let. Je rodákem z Pouchova u 

Králova Hradce… Je občanstvem všeobecně vážen, k jeho jubileu dostalo se mu hodně 

upřímných blahopřání.“,
109

 aby o několik měsíců později svůj život završil ve špilberské 

věznici. Na uvítání, které čekalo ve věznici na starostu, vzpomíná Radim Foustka: „Když nás 

velitel nebo kdo to byl přešel (byl to veliký chlap jako hora), zeptal se: „Kdo je starosta?“ 

Starý František Pavel se hlásil německy: „Zde!“ Důstojník k němu pomalu přikročil, prohlédl 

si ho s mučivou důkladností a pak jej rukavicemi, které držel v ruce, udeřil do tváře. Hned na 

to buď on, nebo velitel transportu vyťal mu strašlivý políček, až se starý muž zapotácel.“
110

 

Další podobnou příhodu uvádí i Karel Kašák: „V potemnělé kanceláři či skladišti museli 

všichni vězni odevzdat vše, co měli u sebe. Písemnosti, notýsky, brýle, peníze, prsteny. A pak 

na chodbu, kde dva již zdomácnělí vězňové zbavili každého vlasů a vousů. Pěkný zakroucený 

knír ustřihli i důstojnému starostovi města Kladna Františku Pavlovi, který se proti tomu 

marně bránil. Dva esesáčtí kluci ho ranami přivedli k rozumu.“
111

 Výsledkem tohoto 

zacházení byla tragická událost, která se odehrála v noci z 11. na 12. června 1939, při níž 

přišel starosta Kladna o život. Mimo to byl v tuto dobu těžce zraněn i další z kladenských 

vězňů, který na následky svého zranění o několik dní později rovněž zemřel. Co se přesně onu 

osudnou noc stalo, nelze s jistotou určit, neboť svědectví zmiňovaných pamětníků se značně 

rozcházejí: „V okamžiku, kdy se v druhé místnosti esesáci pootočili a udělali pár kroků do 

chodby, vyrazil ze shluku vězňů starosta Pavel, ocitl se rázem na úzké chodbě a tam se celou 

                                                
107 Vašek, F. – Menšíková, M.: Nové skutečnosti ke smrti kladenského starosty Františka Pavla na Špilberku, s. 

128. 
108 MMB, fond Dokumentace I. a II. odboje, inv. č. 152 817, fol. 3, Vzpomínky Pavla Anzenbachera. 
109 SOA Praha – SOkA Kladno, f. Arciv města Kladna, Pamětní kniha horního města Kladna, s. 369. 
110 MMB, fond Dokumentace I. a II. odboje, inv. č. 153 571, fol. 9, Vzpomínky Radima Foustky. 
111 Tamtéž, inv. č. 156 412, Vzpomínky Karla Kašáka. 
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vahou svého silného těla převalil z otevřeného okna. Dole na nádvoří zazněla tupá, těžká 

rána“
112

 či „Při této výuce jako dnes vidím našeho starostu, jak opakuje ony předříkané věty 

až pojednou se bleskurychle zvedl, proběhl k východu ze světnice na chodbu k oknu, a já již 

jen viděl, jak se jeho postava skácí z okna na kamennou dlažbu, na níž zůstal mrtev ležet.“
113

 

Den přesného Pavlova úmrtí se v pitevním záznamu a knize úmrtí liší. Zatímco na základě 

pitvy,
114

 kterou provedl MUDr. František Berka,
115

 je v pitevním záznamu jako datum úmrtí 

uvedeno 11. června 1939,
116

 tak v knize úmrtí je naopak datum 12. června 1939.
117

 Za 

vzniklou diskrepanci lze spatřovat tu skutečnost, že k Pavlově smrti došlo v noci a tudíž nelze 

s jistotou říci, zdali k ní nedošlo ještě před půlnocí 11. června 1939. Příčinou Pavlovi smrti 

bylo: „zlomení lebky, žeber, pánve a pravého bérce pádem z výšky.“
118

 Po provedené pitvě 

bylo tělo starosty zpopelněno. Nakonec „zástupce okresního úřadu v Kladně předal Růženě 

Pavlové, manželce starosty města, urnu (byl zpopelněn 16. června 1939), kterou v Brně 

převzal pracovník tohoto úřadu. Mimo to byly manželce Františka Pavla předány věci, které 

po něm zůstaly ve vězení na Špilberku: kožená náprsní taška, peněženka, částka asi 300 

korun, kapesní kalendář na rok 1939, legitimace S. K. Sparty Kladno a jiných korporací, 

jejichž byl František Pavel čestným i činným členem, svazek klíčů, snubní prsten, brýle a 

v tašce fotografii jeho miláčka, vnučky Naděždy Pavlové, dcerky jeho syna Františka. Růženě 

Pavlové bylo při předání těchto věcí současně zakázáno provedení oznámení o smrti manžela 

v novinách a nošení smutečního oděvu.“
119

 

Hypotézy jako sebevražda či násilné vyhození z okna příslušníky gestapa, které se 

v souvislosti se smrtí Františka Pavla objevovaly, se na základě posledních zjištění jeví jako 

                                                
112 Tamtéž. 
113 Tamtéž, inv. č. 152 817, fol. 3, Vzpomínky Pavla Anzenbachera. 
114 Pitva byla nařízena na příkaz gestapa, tj. říšskoněmecká pitva a proběhla 12. června 1939. 
115 Berka, František, 22. 9. 1876 (Strážnice na Moravě) – 6. 5. 1962 (Brno). Významný představitel oboru 

soudního lékařství. Narodil se v rodině učitele. Nejprve absolvoval gymnázium v Uherském Hradišti a po studiu 

medicíny ve Vídni, které zakončil v roce 1900, nastoupil do Zemské nemocnice v Brně. Od roku 1902 působil 

jako asistent na prosektuře téže nemocnice. Kromě toho vykonával funkci městského bakteriologa a prosektora 

zdravotně policejních pitev. V roce 1905 nastoupil do nově vzniklé prosektury v Olomouci. V roce 1918 byl 

nejprve ustanoven ředitelem Zemských léčebných ústavů v Olomouci a o dva roky později byl jmenován 

profesorem soudního lékařství v Brně. V letech 1922-1923 byl děkanem Lékařské fakulty Masarykovy 

univerzity a v letech 1936-1937 byl rektorem této univerzity. V roce 1941 je přinucen odejít do předčasné 

výslužby z důvodu zapojení jeho syna Vladimíra do odbojové činnosti. V koncentračním táboře Mauthausen byl 

mimo jiné popraven i jeho zeť MUDr. Karel Hora. Po skončení druhé světové války se na krátko vrátil na Ústav 
soudního lékařství, ale v roce 1946 definitivně odešel do důchodu. Viz Šmarda, Jan – Linhart, Karel: Prof. 

MUDr. František Berka – rektorem 1936-1937. Galerie rektorů naší univerzity. II. Lékaři. In: Holzbachová, 

Ivana (red.): Universitas. Revue Masarykovy univerzity v Brně 3/1994. Brno 1994, s. 48. 
116 Ústav soudního lékařství Brno, f. Pitevní protokoly 1939, č. 270. 
117 Archiv města Brna (AMB), f. A 1/3 Sbírka rukopisů a úředních knih, Sterbeprotokoll 1939, rukopisy č. 8227, 

fol. 448. 
118 Tamtéž. 
119 Vašek, F. – Menšíková, M.: Nové skutečnosti ke smrti kladenského starosty Františka Pavla na Špilberku, s. 

132. 



29 

 

málo pravděpodobné. Naopak dle posledních poznatků je možné, že starostova smrt byla 

předem připravena už v Kladně. Pavlovo zavraždění mělo proběhnout nejprve během cesty 

z Kladna do Brna, ale k tomu nakonec nedošlo. I proto mohlo dojít k jejímu provedení až ve 

věznici. Podnět k likvidaci starosty patrně vzešel od SS-Grupenführera  K. H. Franka 

společně s dr. Robertem Giesem.
120

 Stěžejním důvodem pro tento závěr byly zveřejněné 

vzpomínky Horsta Naudého,
121

 které poukazují na onu možnou spojitost: „Krátce předtím 

došlo v Čechách k vážnému incidentu, který se nás v Brně ve svých důsledcích dotkl nejvýše 

politováníhodným způsobem. V noci ze 7. na 8. června byl v Kladně, středisku jednoho 

z nejvýznamnějších průmyslových okresů v severních Čechách, zastřelen německý policejní 

úředník zřejmě fanatickými žáky průmyslové školy. Reakce Franka, který odjel ihned s Giesem 

a mužstvem SS do Kladna, šla ale daleko nad snesitelnou míru a odhalila celou brutalitu, 

které byl schopen. Městu byly uloženy vysoké peněžní pokuty, kladenská policie byla 

potrestána a rukojmí, mezi nimi nevinný starosta a několik komunistů, vzati do vazby. Jeden 

nadporučík pořádkové policie, který měl odvézt rukojmí do Brna na Špilberk, dostal děsivý 

rozkaz, aby během transportu oddělil poslední vůz a převážené, starostu a dva komunisty, dal 

zastřelit „při pokusu o útěk“. Ten se obrátil celý zoufalý na oberlandráta dr. Meusela 

s prosbo o radu. Meusel mu mohl jen odpovědět, že rozkaz nesmí uskutečnit.“
122

 Naudé dále 

uvedl, že: „…došel transport bez incidentů na Špilberk. Tam ale přece jen byl starosta 

zastřelen na chodbě mimo vězeňské cely jak podezřelý z útěku a mrtvola svržena ze skály.“
123

 

V tomto svědectví se objevuje určitá nepřesnost, neboť dle již zmiňovaného pitevního 

protokolu se na těle starosty nenacházela žádná střelná rána. Svědectví tedy může mít dvě 

vysvětlení. Buďto mohlo dojít k tomu, že dr. Berka na nátlak gestapa do pitevního protokolu 

střelnou ránu záměrně neuvedl, což je s ohledem na další skutečnosti velice 

nepravděpodobné, nebo mohl Horst Naudé po tolika letech některé souvislosti ve své 

                                                
120 Tamtéž, s. 125 – 136. 
121 Naudé, Horst, 5. 1. 1895 (Berlín). Studoval práva a národní hospodářství. Od roku 1920 působil ve správní 

službě Pruska v Quedlinburgu. V roce 1933 vstupuje do NSDAP. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava 

vykonával nejprve funkci oberlandráta pro Brno-venkov. Později je jmenován vedoucím pobočky říšského 
protektora pro Moravu a od roku 1941 zemských viceprezidentem pro Čechy. Po konci války se mu podařilo z 

Čech uprchnout. Nakonec byl zadržen a vydán zpět do Československa, kde jej Mimořádní lidový soud v Praze 

odsoudil k 31, 5 letům žaláře. V roce 1948 mu byl trest změněn na 14 let žaláře. Ten si odpykával ve věznici na 

Mírově, Leopoldově či Valdicích. O sedm let později byl vysídlen do Německa. Viz pozn. č. 26 tamtéž, s. 133 – 

134. 
122 Naudé, Horst: Erlebnisse und erkenntnisse. Als politischer Beamter im Protektorat Böhmen und Mähren 

1939-1945. München 1975, s. 45 – 47; Vašek, F. – Menšíková, M.: Nové skutečnosti ke smrti kladenského 

starosty Františka Pavla na Špilberku, s. 133. 
123 Tamtéž. 
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výpovědi splést.
124

 Díky těmto skutečnostem nelze přesně určit, co stálo za smrtí starosty 

Františka Pavla. 

Krátce po starostově smrti byl těžce postřelen další kladenský občan, a to dělník 

František Louda:
125

 „Tak stalo se, že ve vedlejší světnici chtěl se hlásit a žádat o dovolení jít 

na stranu i s. Václav Landa,
126

 obecní dělník z Kladna, vstal a i než mohl vyslovit své přání, 

byl přítomným SS-mannem ihned zastřelen.“
127

 a „Zákaz vstání a sebemenšího pohybu platil 

nadále. Oba esesmani stáli dále mezi dveřmi jako sochy. Nikdo se neodvážil ani oči otevřít. 

Vtom zazněla místností rána! Ostrá střelná rána, jeden tesák držel rozkročmo vypálený 

samopal. Pod prvním oknem se bez hlesu zhroutil starý Louda. Stačilo pouhopouhé zvednutí 

paže pro kapesník na okně nad hlavou…“
128

 Postřelení Františka Loudy se odehrálo ve chvíli, 

kdy bylo zjištěno, že starosta Pavel spáchal sebevraždu, proto bylo ostatním vězňům nařízeno, 

aby na cele zůstali ležet. Jediný Louda se postavil, neboť patrně špatně rozuměl a zároveň si 

chtěl podat kapesník. Strážný, který hlídal u vstupu do cely, si jeho chování mohl vyložit jako 

možný pokus o útěk a vystřelil na něj.
129

 Dělník Louda oproti starostovi Pavlovi nezemřel 

ihned, ale o několik dní později právě na následky způsobeného střelného poranění. Otázkou 

je, zdali mohl Louda navzdory svému zranění a dostatečné lékařské péči přežít.
130

 Dle 

pitevního záznamu byl Louda do nemocnice převezen 4. července 1939,
131

 což znamená až po 

dvaceti dvou dnech od utrpěného poranění. Není tedy možné vyloučit, že v případě včasné 

lékařské péče by zde šance na přežití byla. O podobě lékařské péče ve věznici na Špilberku se 

ve své výpovědi vyjadřuje Robert Jurkowski: „Po 14 dnech této služby jsem byl přidělen jako 

šofér k vězeňské správě věznice gestapa na Špilberku, kde moje služba pozustávala z toho že, 

jsem vozil denně od pluku SS z Brna-Židenic z kasáren lékaře SS, který denně vězně na 

                                                
124 Tamtéž, s. 135 – 136. 
125 Louda, František, 21. 4. 1893 (Kováry) – 16. 7. 1939 (Brno). Pracoval jako zedník u městské správy 

v Kladně. Byl silně nedoslýchavý, což mohlo přispět k jeho smrti. Viz Menšíková, Miroslava: Špilberk v období 

nacistické okupace. In: Halama, Václav – Mikulka, Jiří (red.): Morava v boji proti fašismu I. Brno 1987, s. 34. 
126 Zde se jedná pravděpodobně o chybu. Správné jméno je František Louda. 
127 MMB, fond Dokumentace I. a II. odboje, inv. č. 153 571, fol. 4, Vzpomínky Pavla Anzenbachera. 
128 Tamtéž, inv. č. 156 412, Vzpomínky Karla Kašáka. 
129 Vašek, F. – Menšíková, M.: Nové skutečnosti ke smrti kladenského starosty Františka Pavla na Špilberku, s. 

135. 
130 Robert Jurkowski narozený 5. 6. 1897 v Louce (okres Znojmo) v hodnosti SS-Scharführer byl kriminálním 

zaměstnancem gestapa (mj. v Brně). Za účast v bojích na východní frontě obdržel v roce 1942 vyznamenání tzv. 
medaili za východní tažení, byl také členem NSDAP a dalších nacistických složek. U gestapa byl zařazen na 

pozici řidiče a jako nejstarší z řidičů vykonával funkci vedoucího jízdy.  V Brně se kromě převozu významných 

brněnských nacistů (např. SS-Oberschraführer Lowag či SS-Schraführer Lewitschek) podílel i na zatýkání a 

převozu vězňů. Řidičem u brněnského gestapa byl až do dubna 1941. 21. března 1947 byl Mimořádným lidovým 

soudem v Brně uznán vinným a odsouzen k 8 měsícům těžkého žaláře, navíc zostřeného jedním tvrdým ložem 

čtvrtletně. Citovaný protokol vznikl výslechem na oblastní úřadovně Státní bezpečnosti v Brně dne 13. prosince 

1946. Viz Moravský zemský archiv (MZA) Brno, f. C 141 Mimořádný lidový soud Brno, Lsp 115/47, inv. č. 

3006, karton 263, fol. 12, výpověď Jurkowského. 
131 Ústav soudního lékařství Brno, f. Pitevní protokoly 1939, č. 322. 
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Špilberku zajištěné prohlížel. Když eventuelně tento lékař byl nějak zaneprázdněn, vozil jsem 

SS lékaře z královopolské kadetky. Po provedené prohlídce vězňů gestapa těmito SS lékaři 

jsem tyto odvezl zpět do výše uvedených kasáren.“
132

 František Louda dle zápisu v knize úmrtí 

nakonec zemřel 16. července 1939 v zemské nemocnici. Příčinou smrti byl: „stav po průstřelu 

pravého hrudníku, hnisavý zánět pohrudnice a plic.“
133

 Soudní pitvu provedl dr. Berka dne 

20. července 1939 a následujícího dne bylo jeho tělo zpopelněno.
134

 

Zprávy o uvedených událostech se brzy začaly šířit mezi obyvatelstvem, a to nejen 

v Brně. Výsledkem šeptandy a letáků, které se v souvislosti s tím objevily,
135

 byla výzva 

Národního souručenství zveřejněná v Lidových novinách pod názvem Výstraha před 

provokatéry, která na ně reagovala upozorněním: „Tisková služba Národního souručenství 

v Brně oznamuje: Je zjištěno, že některé neodpovědné živly se chtějí pokusit svésti české 

obyvatelstvo k činům, jež by neprospěly našemu národu. Snahou těchto rozvratných živlů asi 

bude zkaliti vzájemný poměr obou národností ve Velkém Brně. Žádáme členstvo Národního 

souručenství, aby za všech okolností zachovalo klid a nedalo se strhnout k nepředloženým 

činům a naopak ihned zjistilo ty, kdož by je k čemukoliv podněcovali.“
136

 

Další osud kladenských vězňů se již odehrával mimo věznici na Špilberku. Krátce po 

zmíněných událostech, tj. 12. června 1939 byli totiž převezeni přes Vídeň do koncentračního 

tábora Mauthausen, odkud byli dále posíláni do dalších koncentračních táborů.
137

 Za 

urychleným převozem vězňů ze Špilberku lze spatřovat pravděpodobnou snahu nacistů o 

zahlazení možných problémů a stop, které se v souvislosti se smrtí obou vězňů objevily. O cíli 

další cesty nebyli vězni informováni a naopak byli záměrně uvedeni v omyl, že pojedou 

domů: „Ono pondělí - 12. června – byli jsme opravdu zavoláni do zvláštní velké místnosti a 

zde jeden starší vězeň nám vykládal, že prý budeme nyní opět auty dopraveni domů a každý že 

obdrží balíček potravin jako večeři. Pamatuji si dobře na ten rozpor, který se v každém z nás 

ozýval: na jedné straně touha po návratu – na druhé straně principiální nedůvěra vůči všemu, 

co vycházelo z vězeňské administrativy. Znal jsem Brno a jeho silnice vedoucí na západ a jih 

velice dobře, ale mohl jsem – pro zakrytí plachtami – sledovat směr jen podle vrženého stínu 

kol. Rozhodující bylo rozcestí silnice na Otrokovice-Jihlavu a silnice na Rajhrad-Vídeň, tj. 

                                                
132 Stejný závěr viz Vašek, F. – Menšíková, M.: Nové skutečnosti ke smrti kladenského starosty Františka Pavla 

na Špilberku, s. 130. 
133 AMB, f. A 1/3 Sbírka rukopisů a úředních knih, Sterbeprotokoll 1939, rukopisy č. 8227, fol. 509. 
134 Tamtéž. 
135 Stejný závěr viz Vašek, F. – Menšíková, M.: Nové skutečnosti ke smrti kladenského starosty Františka Pavla 

na Špilberku, s. 131. 
136 Lidové noviny, č. 133/297, 15. 6. 1939, s. 2. 
137 Někteří z kladenských vězňů byli internováni v koncentračních táborech Dachau, Buchenwald či Gross 

Rosen. 
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přímo na jih. To velké zklamání, když směr jízdy ukazoval zřetelně k jihu! A opravdu: 

zanedlouho už se objevilo velké Vídeňské kolo – “Riesenradu“ a já zaslechl rozhovor SS-

manů, že nyní budeme tankovat ve Vídni v tzv. “Marokánských SS-kasárnách“ a pak 

pojedeme dále rovnou do zlopověstného tábora Mauthausenu.“
138

 

Určitý přelom v přístupu ke kladenským vězňům přinesl až incident, který se odehrál 

v Náchodě v červnu 1939. Také díky této události jsou postupně z koncentračních táborů 

propouštěni někteří z nich. „Jako první se vracel domů, a to jen několik dnů po příjezdu do 

Dachau, MUDr. Hynek Hajn, bývalý městský lékař.“
139

 Toho později z Dachau následovali: 

Antonín Peterka, Václav Smetana, Václav Sýkora, Jaroslav Urban, Václav Holeček, JUDr. 

Bohumil Nebáznivý, Antonín Pešička, Václav Holeček, Václav Šlist, Jindřich Jedlinec, 

Jaroslav Tlustý, Stanislav Chalupa, Richard Charvát. Z Buchenvaldu byli propuštěni: Jindřich 

Huml, Otto Hrbek, MUDr. Zdeněk Foustka, Rudolf Bejček, Bohumil Beránek, Jaroslav 

Hodek, František Kindl, Antonín Novotný, Jaroslav Svoboda, Josef Rákosník, Rudolf Vacek, 

František Rejfíř, Josef Unger, PhDr. Radim Foustka, Václav Zvonař, Václav Junek a Václav 

Miller.
140

 Nacisté paradoxně z Buchenwaldu propustili i žida JUDr. Karla Reimanna. Patrně 

se jednalo o chybu, neboť ostatní židovští vězni koncentrační tábor neopustili.
141

 Sám 

Reimann však byl v průběhu války do transportu nakonec přece jen zařazen a zemřel 

v Osvětimi.
142

 Konce války se v koncentračních táborech dočkali vězni: Karel Kašák, 

František Lemon, František Zvonař, JUDr. Pavel Anzenbacher, Josef Hajník, František Musil, 

Karel Škach. Kromě již zmíněných obětí Pavla a Loudy, zemřeli přímo v  koncentračních 

táborech i další kladenští občané: Alois Šmolík, Ing. Josef Korte, Josef Macák, Viktor 

Günfeld, Emil Taussig a Josef Bondy. U těch, co měli štěstí a byli propuštěni, se v pozdějších 

letech projevovaly následky věznění. Ještě během války i díky těmto následkům zemřeli další 

muži: Antonín Pavlis, František Beran, MUDr. Hynek Hajn a Karel Zanker. Nutno také 

podotknout, že někteří z propuštěných se v pozdějších letech války aktivně zapojili do 

odbojové činnosti a čekala je opětovná perzekuce ze strany okupační moci.
143

 

 

                                                
138 MMB, f. Dokumentace I. a II. odboje, inv. č. 152 817, fol. 5, Vzpomínky Pavla Anzenbachera. 
139 Hrošová, M. – Šebelová, O.: Kladenská trestní akce 1939, s. 40. 
140 Propouštění vězňů probíhalo od července 1939 až do 23. února 1943, kdy byl propuštěn jako poslední Václav 

Miler. Viz tamtéž, s. 40 – 41. 
141 Tamtéž, s. 41. 
142 JUDr. Karel Reimann byl součástí transportu 1866 vězňů deportovaných z Terezína dne 26. října 1942. 
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143 Hrošová, M. – Šebelová, O.: Kladenská trestní akce 1939, s. 41 – 42. 
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4.3 Kniestův pohřeb 

 

Samotnému Kniestovu pohřbu předcházel smuteční akt, který se uskutečnil v Kladně. 

Jeho první část se nejprve odehrála dne 9. června 1939: „Na místě činu v Kladně se konala 

v pátek odpoledne smuteční slavnost za vrchního strážmistra Kniesta, k níž nastoupila 

setnina, ke které zavražděný patřil. Hudební sbor zahrál smuteční pochod z Eroicy. Vrchní 

krajský hejtman v Kladně ocenil v krátkém proslovu osobnost zavražděného a jeho vynikající 

stavovské i lidské vlastnosti. Potom položil plukovník pořádkové policie Liessen vavřínový 

věnec k místu, kde vrchní strážmistr Kniest musel opustit život. V sobotu se koná v Kladně 

smuteční paráda.“
144

 Na místě činu byla navíc držena i čestná stráž.
145

 Hned následující den 

se na kladenském náměstí uskutečnila smuteční tryzna za zavražděného, během níž byla rakev 

s jeho tělesnými pozůstatky uložena na policejním voze.
146

 O průběhu této tryzny opět 

informovalo Moravské slovo: „Dnes dopoledne se konalo v Kladně pietní rozloučení se 

zavražděným vrchním strážmistrem německé pořádkové policie Kniestem. Na náměstí 

nastoupil čestný oddíl policie, dále oddíl, k němuž zavražděný náležel, a prapor 

dělostřelectva. Na náměstí, v jehož středu byla rakev vyložena na policejním voze, byli 

shromážděni také kladenští Němci ve smutečních oděvech. Mezi zástupci policie byl přítomen 

velitel pořádkové policie generál-poručík šl. Kamptz se svým štábem, četní policejní 

důstojníci, dále vrchní krajský hejtman v Kladně dr. Meusel, jakož i zástupci strany 

nacionálně socialistické a státu. Generál-poručík šl. Kamptz se rozloučil s mrtvým jménem 

policie, načež měl projev velitel policejního pluku plukovník Liessen. Za tlumeného víření 

bubnů se dal smuteční průvod v pohyb. Na hranicích města zaujal stanoviště čestný oddíl, aby 

vzdal mrtvému poslední pozdrav. Před rakví nesli příslušníci oddílu věnec Vůdce a říšského 

kancléře Adolfa Hitlera.“
147

  

Z Kladna bylo Kniestovo tělo převezeno do rodného Lipska. Zde bylo 12. června 1939 za 

účasti význačných nacistických představitelů s veškerými policejními poctami slavnostně 

uloženo do hrobu: „Oběť dosud neodpykané úkladné vraždy spáchané na Kladně, 32letý 

vrchní policejní strážmistr Kniest, byl v pondělí dopoledne pohřben ve svém rodném městě 

v Lipsku. Rakev byla pokryta vlajkou s hákovým křížem a čestnou stráž u ní měli kamarádi 

v parádní uniformě. Když duchovní vykropil rakev, položil u ní vládní president Teichmann 

věnec za ministra dr. Fricka. Státní ministr dr. Fritsch, za něhož položil věnec jeho zástupce, 

                                                
144 Moravské slovo, č. 134, 10. 6. 1939, s 1. 
145 Viz Kovařík, J. – Seifert, J. – Slepička, Z.: Kladno zrcadlo času, s. 329. 
146 Tamtéž. 
147 Moravské slovo, č. 135, 11. 6. 1939, s 1. 
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dal pozůstalým vyslovit srdečnou soustrast a účast říšského místodržitele a župního vedoucího 

Martina Matschmanna. Policejní president Stollberg uctil ve svém projevu památku mrtvého 

kamaráda, jenž nyní vstoupil do řady Horst Wesselovy. Plukovník ochranné policie Basset 

položil věnec říšského protektora. Před obřadní síní přijal mrtvého kamaráda čestný průvod 

ochranné policie, který vzdal čest zbraní. U hrobu položil inspektor pořádkové policie v Sasku 

plukovník Delhafen věnec generála Dalague. Věnec velitele pořádkové policie protektorátu 

Čech a Moravy položil plukovník Basset. Setník Wallesch, vůdce setnin Protektorátu, věnoval 

svému mrtvému podvůdci poslední srdečná slova na rozloučenou.“
148

 Obdobným způsobem o 

Kniestově pohřbu v Lipsku informovaly také další noviny.
149

 

 

4.4 Reakce tisku a veřejnosti na události v Kladně 

 

Dobová periodika reflektovala události, které se odehrály v Kladně, již od samého 

počátku. Nejprve byly na titulních stranách novin uveřejněny informace o zavraždění 

strážmistra Kniesta společně s opatřeními, které v souvislosti s vraždou vešly v platnost pro 

Kladno a jeho bezprostřední okolí: „V noci ze 7. na 8. června 1939 byl před reálným 

gymnasiem v Kladně úkladně zavražděn vrchní strážmistr německé pořádkové policie Vilém 

Kniest. Pachatelé nebyli dopadeni. Říšský protektor nařídil nato tato okamžitá opatření pro 

policejní obvod Kladno, která až na další zůstanou v platnosti: 

1. Zákaz všeho druhu shromažďování pod širým nebem. 

2. Uzavření všech biografů, divadel a veřejných místností. 

3. Uzavření všech škol pro štváčskou činnost velké části učitelských sborů. 

4. Od 20. hodiny do 5. hodiny musí býti domovní dveře a okna uzavřena, do otevřených 

oken bude stříleno. 

5. Sesazení starosty a městského zastupitelstva v Kladně. 

6. Dosazení vládního komisaře. 

7. Odzbrojení a sistování příslušné české státní policie pro neplnění její služební 

povinnosti. 

8. Nebudou-li pachatelé dopadeni do 20. hodiny 9. t. m., budou učiněna opatření 

další.“
150 

 

                                                
148 Lidové noviny, č. 131/293, 13. 6. 1939, s. 1. 
149 Např. Moravské slovo, č. 136, 13. 6. 1939, s 2. 
150 Tamtéž, č. 133, 9. 6. 1939, s 1. Dále viz Moravská orlice, č. 132, 9. 6. 1939, s. 1; Lidové noviny, č. 128/286, 

13. 6. 1939, s 1; Venkov, č. 134, 10. 5. 1939, s. 2 či Národní práce, č. 157, 10. 6. 1939, s. 1. 
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Hned následující den, tj. 10. června 1939, se v tisku objevila zpráva o vypsané odměně za 

informace, které povedou k dopadení pachatelů. Dále bylo protektorátní obyvatelstvo 

informováno o zostření vyhlášených opatření, o uložení peněžité pokuty obcím kladenského 

policejního obvodu, o prodloužení stanovené lhůty pro dopadení pachatelů
151

 či o výsledcích 

pitvy: „Pitvou, provedenou dnes dopoledne, bylo zjištěno, že vrchního strážmistra Kniesta 

zavraždili nejméně dva pachatelé. Mrtvola vykazovala 8−9 mm velký kruhový výstřel nad 

vrchním rtem. Projektil prorazil ret, zranil jazyk, prorazil prodlouženou míchu a byl nalezen 

v měkkých částech těla. Střelná rána měla za následek okamžitou smrt vrchního strážmistra. 

Jde o projektil s měděným pláštíkem kalibru 9 mm. Druhé zranění bylo na ruce a bylo 

způsobeno projektilem 6 mm. Zranění na hlavě připouští domněnku, že Kniest nebyl schopen 

klást žádný odpor. Způsob zranění a vstřelených kanálů dokazuje dále, že rány byly vystřeleny 

zdaleka.“
152

 Vyjma toho se v novinách objevilo také prohlášení Národního souručenství, které 

vyzývalo české obyvatelstvo, aby se tímto činem nenechalo strhnout: „K tragické a politování 

hodné události, ke které došlo na Kladně v noci na 8. června, prohlašuje Národní 

souručenství nejrozhodněji, že podobné násilné činy jsou zločinem na celém českém národě a 

proto pokládá za vlasteneckou povinnost každého Čecha, aby přispěl k vypátrání a potrestání 

pachatele. Výbor Národního souručenství chce sám podporovat objektivní vyšetření události, 

a proto vyslal na Kladno ihned zvláštní komisi.“
153

 

Kromě prohlášení Národního souručenství je možné i z některých jiných článků 

vypozorovat úsilí o odsouzení vraždy. Dále také snahu, která měla informovat protektorátní 

obyvatelstvo o tom, že jediným výsledkem Kniestovi vraždy bude eskalace napětí a zhoršení 

vztahů s německými okupanty. Příkladem může být článek s názvem Atentát proti sobě 

samému, který byl uveřejněn v novinách Venkov: „Prager Zeitungs-Dienst píše ve svém 

českém vydání: Německé vydání PZD rozepisujíc se o úkladném zavraždění vrchního 

strážmistra německé pořádkové policie, Viléma Kniesta v Kladně, odsuzuje tento čin jako 

zbabělý, nesmyslný a škodlivý. Podotýká, že za zločin jednotlivce nebo skupiny nelze činiti 

odpovědným celý národ, obráceně však vražedný čin kladenský je vysvětlitelný pouze jako 

plod určitého politického štvaní, stále dosud prováděného temnými živly. Státní tajemník K. 

H. Frank ve své budějovické řeči varoval českou veřejnost před metodami a důsledky 

takovéhoto štvaní a apeloval na Čechy reálně politicky myslící, aby využili velkých a plodných 

možností, daných myšlenkou Protektorátu pro lepší a šťastnou budoucnost národa. Státní 

                                                
151 Zpráva s těmito informace byla otištěna i 11. 6. 1939 viz Národní práce, č. 158, 11. 6. 1939, s. 2 či Moravská 

orlice, č. 134, 11. 6. 1939, s. 1.  
152 Lidové noviny, č. 129/288, 10. 6. 1939, s. 1. Obdobně viz Moravské slovo, č. 134, 10. 6. 1939, s 1. 
153 Tamtéž. Stejná zpráva viz Lidové noviny, č. 287, 10. 6. 1939 ráno, s. 1 či Venkov, č. 134, 10. 5. 1939, s. 1. 
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tajemník Stuckart na říšském sněmování v Lipsku podal zásadní výklad o státoprávním 

zvláštním postavení Protektorátu. …Zdá se, že mezi Čechy vyskytuje se několik lidí, kterým se 

tento pokojný vývoj nehodí do konceptu. Jestliže se domnívají, že až doposud prokázaná 

německá velkomyslnost a trpělivost dává jim legitimaci ke zločinu a gangsterským metodám 

politickým, prokazují svému národu nejhorší myslitelné služby. Okamžitá opatření, jež učinil 

říšský protektor, mají býti všem rozumným Čechům znamením, že český národ sám, i muži 

odpovědní za jeho osud, musejí míti první a největší zájem na tom, aby veřejný život byl 

očištěn od zločinných elementů. Úkladná střela vypálená v Kladně zbaběle a zákeřně proti 

německému policejnímu úředníkovi, byla současně zamířena proti politice pokojného a 

souladného soužití Němců a Čechů. Vzato s českého stanoviska, bylo to zločinem proti 

českému národu a jeho budoucnosti. Je nutno tedy, aby v prvé řadě ti slušní a svůj národ 

milující Češi naléhali na to, aby český život za pomoci odpovědných českých činitelů byl 

osvobozen od oněch zločinců, kteří ve službách cizích mocností a v žoldu světového židovstva 

pášou velezradu na vlastním národě, když řídí atentáty proti německo-českému dorozumění. 

Kule úkladného vraha z Kladna zabily sice německého policejního úředníka, který správně a 

poctivě konal svoji službu, ale konec konců tato vražda byla namířena i proti samotnému 

českému národu. Kladenský atentát byl atentátem proti sobě samému.“
154

 Obdobně laděné 

články s názvy Kladenský zločin, Politická vražda je nám cizí či Nedůvěra k podzemí, byly 

uveřejněny i v Národní práci. V nich se mimo jiné psalo: „…každý podobný zločin jeví se 

podrážděným nervům mnohem obludnější a zákeřnější a jeho pohnutky mohou být vykládány 

způsobem, který by jen zvyšoval napětí. Celá česká veřejnost odsoudila tuto zákeřnou 

vraždu… Pokusy pražského německého deníku Der neue Tag a brněnského deníku 

Volksdeutsche Zeitung vysvětlovat zločin jako výsledek nacionální nenávisti a nacionálního 

štvaní, jako produkt svého okolí a naznačovat, že za tuto vraždu jest odpověden celý český 

národ, který opět podlehl štvaní nejnespolehlivějších živlů – takovýto výklad česká veřejnost 

co nejrozhodněji odmítá. …Má-li být poměr mezi námi a Němci důstojný, nesmí vnikat do 

vzájemných styků česko-německých živel nezdravý, který by se snadno projevoval úsilím o 

podřaděnost na straně jedné a povýšenost na straně druhé.“
155

  

Úsilí tisku, které se po Kniestově smrti projevovalo snahou o zlepšení obrazu 

protektorátního obyvatelstva v očích nacistů, se dnes může jevit jako opodstatněné. A to 

z toho důvodu, že z dokumentů vyšetřovací komise vyplývá, že nacisté Kniestovu vraždu 

chápali v širším kontextu tehdejší protiněmecké nálady. Za jeho smrtí totiž neviděli pouze 

                                                
154 Tamtéž, s. 2. 
155 Národní práce, č. 158, 11. 6. 1939, s. 1-2. 
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smrt jednoho Němce, ale spatřovali v ní určitý ozbrojený nesouhlas s novým státním 

uspořádáním: „Češi všeobecně v této době doufali, že se jim za pomoci povstání, případně se 

zahraniční pomocí, podaří svrhnout německou nadvládu. Počítali též s nějakou 

Bartolomějskou nocí, jak dokazují v této době četné zadržené letáky a od Čechů zajištěné 

výroky. (Vražda jako signál k povstání?) Večer 7. 6. 1939 vyšel v kladenském vydání Českého 

slova článek, který poukazoval na to, že na svátek Božího těla (8. 6. 39 den vraždy) došlo před 

50. lety ke srážkám mezi Němci a Čechy, které si vyžádaly dokonce i oběti na životech. 

(Příprava na vraždu?).“
156

 

Dne 11. června 1939 zveřejnil protektorátní tisk popis obou pachatelů
157

 a referoval o 

návštěvě předsedy protektorátní vlády gen. Aloise Eliáše u státního tajemníka K. H. Franka. 

Tomu generál Eliáš přišel osobně do Černínského paláce vyslovit politování nad smrtí 

německého strážmistra a nabídnout pomoc při objasňování případu: „Předseda vlády generál 

Eliáš vykonal návštěvu u státního tajemníka K. H. Franka. Předseda vlády vyslovil své 

nejhlubší politování nad zbabělým vražedným činem na Kladně a ujistil, že bude učiněno vše, 

aby pachatel byl vypátrán a odevzdán k potrestání.“
158

 Dále byla veřejnost informována i o 

tom, že opatření na Kladně nebyla zostřena. To z toho důvodu, že „dosavadní výsledek 

pátrání, dále chování českého obyvatelstva, jakož i opatření, která učinila vláda Protektorátu, 

umožňují panu říšskému protektorovi, aby prozatím upustil od nových opatření v případu 

kladenské vraždy, kterážto opatření byla zamýšlena po uplynutí lhůty, ustanovené do 10. 

června 1939.“
159

 

Atmosféra v Kladně a jeho okolí ještě předtím, než byla zmíněna zavedená opatření, 

přímo vybízela k vyřizování osobních účtů mezi obyvatelstvem. Jedním z takových bylo 

pravděpodobně oznámení Blaženy Šolcové
160

 z 10. června 1939. Ta na kladenské četnické 

stanici udala, že vrahem strážmistra Kniesta je jí známý kriminální živel Josef Čečák. Tuto 

informaci ihned hlásil velitel četnictva major Vít příslušníkům gestapa a ti vzápětí začali 

s vyšetřováním.
161

 Z tohoto důvodu byl Čečák na konci června skutečně zatčen a pro možnou 

spojitost s Kniestovou vraždou i vyslýchán. U výslechu se hájil tím, že v době vraždy nebyl 

v Kladně vůbec přítomen: „V Kladně jsem byl naposled v březnu 1939 a od té doby jsem 

v Kladně vůbec nebyl.“
162

 Dále vypověděl, že věděl o tom, že je hledán pro vraždu 

                                                
156 ABS, sign. 141-275-2, Hlášení vyšetřovací komise ze 4. 9. 1939. 
157 Popis pachatelů viz tamtéž, s. 2 či Moravské slovo, č. 135, 11. 6. 1939, s. 1. 
158 Moravská orlice, č. 134, 11. 6. 1939, s. 4. Dále viz Moravské slovo, č. 135, 11. 6. 1939, s. 1.  
159 Tamtéž. 
160 Blažena Šolcová se v Kladně živila coby prostitutka. 
161 ABS, f. Německé soudy v říši, sign. 141-277-10, Zpráva vyšetřující komise z 15. 10. 1939. 
162 Tamtéž, sign. 141-277-1, Zápis z výslechu Josefa Čečáka z 22. 6. 1939. 
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německého policisty, ale záměrně se nepřihlásil, neboť „nechtěl přijíti o svobodu.“
163

 V této 

souvislosti vyšlo najevo, že využíval falešných dokladů vystavených na jména Jaroslav Rýgl a 

Albert Drábek, které si opatřil.
164

 Bohužel měl Josef Čečák tu smůlu, že byl podobný 

některému ze skutečných pachatelů. To se projevilo i tím, že byl jednou z návštěvnic 

restaurace U Šamsů označen právě za jednoho z možných pachatelů. Na základě těchto 

zjištění byla nucena vyšetřovací komise připustit, že vražda strážmistra Kniesta může mít i 

jiný než jen politický podtext.
165

 Obdobný názor byl otištěn ve spojitosti se spekulacemi 

ohledně Kniestovy smrti také v ilegálním časopise Informační služba národního osvobození. 

V něm bylo 15. června 1939 uvedeno následující sdělení, které se šířilo takzvanou šeptanou 

propagandou: „Jako bleskem rozšířila se zpráva, že tu nejde o politickou vraždu, nýbrž o 

žárlivou historku říšskoněmeckého policejního úředníka a důstojníka. …Zalíbila se mu 

[Kniestovi] panička nacistického úředníka, zachutnalo mu také kladenské pivo. V opilosti se 

popral se svým kamarádem a při střelbě byl zabit.“
166

 

Poslední zprávy, které byly ve spojitosti s kladenskou vraždou otištěny, se týkaly 

zmírnění vyhlášených opatření. Tím kupříkladu bylo oznámení o nařízení vrchního zemského 

rady v Kladně, které bylo zveřejněno na titulních stranách novin dne 14. června 1939: 

„Policejní ředitelství v Praze sděluje: Nařízením vrchního zemského rady v Kladně se 

pozměňují opatření, nařízená vyhláškami z 8. a 9. června 1939 pro policejní obvod Kladno 

vzhledem k tomu, že po provedení četných zatčení nejsou již zřejmě veřejný klid a bezpečnost 

ohrožovány v dosavadním rozsahu, zmíněná opatření se pozměňují v tom smyslu, že 1. 

odvolává se nařízení zavírání domovních dveří a oken, 2. školy a mateřské školky smějí opět 

zahájit činnost. (Z příkazu vrchního zemského rady v Kladně).“
167

 O tři dny později, tj. 17. 

června 1939 přinesl Polední list další zprávu o uvolnění opatření: „Na příkaz vrchního 

zemského rady v Kladně Dr. Meusela byl včera uvolněn zákaz uzavírání veřejných místností, 

který byl vyhlášen pod čís. 2 ve vyhlášce ze dne 8. června 1939. S platností od 17. června 

mohou být od 6. hodiny ranní do 20. hodiny večerní otevřeny v policejním obvodu Kladno, t. j. 

v obcích Kladno, Kročehlavy, Rozdělov, Dříň a Dubí, všechny hostince, restaurace a kavárny. 

Až na další zůstává však v platnosti úplné uzavření všech biografů, divadel a podobných 

                                                
163 Tamtéž. 
164 Tamtéž. 
165 Tamtéž, sign. 141-277-10, Zpráva vyšetřující komise z 15. 10. 1939. 
166 Vojenský ústřední archiv – vojenský historický archiv Praha (VÚA - VHA), f. Ilegální časopisy, inv. č. 41, 

Informační služba národního osvobození, č. 5, 15. 6. 1939. 
167 Moravská orlice, č. 136, 14. 6. 1939, s. 1. Dále také Večerní České slovo, č. 131, 13. 6. 1939, s. 1; Moravské 

slovo, č. 137, 14. 6. 1939, s. 1; Lidové noviny, č. 294, 14. 6. 1939 ráno, s. 1 či Polední list, č. 165, 14. 6. 1939, s. 
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veřejných místností. Pochopitelně je i nadále dovoleno pohybovati se po ulicích a náměstí po 

20. Hodině jen osobám, které jsou prokazatelně na cestě z práce nebo do práce.“
168

 

  

                                                
168 Tamtéž, č. 168, 17. 6. 1939, s. 2. 
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5 Události v Náchodě 

 

5.1 Okupace Náchoda 

 

Okupace Náchoda formálně začala překročením hranic motorizovanými jednotkami 

wehrmachtu XIV. armádního sboru přes Slánský most na řece Metuji dne 15. března 1939 

kolem 9:45 hodin.
169

 O tři dny později do Náchoda dorazila také setnina německé pořádkové 

policie. U té se velitelé poměrně často střídali.  Postupně jimi byli poručík Hörath, kapitán 

Czigan či nadporučík Schimkat.
170

 Uvedené německé okupační jednotky po vstupu do 

Náchoda začaly ve velké míře využívat výhody, které s sebou přinášel uměle stanovený 

převodní kurz v poměru k říšské marce.
171

 Tato situace vedla k „nájezdům“ na místní 

obchody a zařízení, o čemž svědčí i zápis v pamětní knize: „Němečtí vojáci dostali žold, jehož 

výplatu umožnila půjčka, poskytnutá městem jejich veliteli, a vrhli se na obchody. Uzenářství, 

pekařství, cukrárny, vinárny, hostince a restaurace, obchody koloniální, vůbec, kde bylo co 

k dostání k jídlu a pití, vše bylo jimi zaplaveno – a vyjedeno.“
172

 

Jedním z problémů, který se v souvislosti s výhodným kurzem říšské marky v Náchodě 

objevoval, bylo časté opíjení příslušníků německých jednotek, neboť takto výhodný kurz 

platil i na alkoholické nápoje. Proto kupříkladu vznikaly problémy s příslušníky 

Schutzpolizei,
173

 kteří když se vraceli posilněni alkoholem z některého z hostinců do hotelu 

                                                
169 Německá posádka v Náchodě zůstala až do 4. dubna 1939. Zpočátku jí velel kapitán Sengpiel, ale toho 
později nahradil poručík Grimm. Ten spolu s mužstvem po něm převzal i kancelář, která se nacházela ve 

sborovně chlapecké školy na Komenského třídě. Německá posádka z Náchoda odešla 4. dubna 1939. Viz Sádlo, 

Václav: Náchod za Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). Příchod německých jednotek do Náchoda. In: 

Baštecká, Lydia – Ebelová, Ivana (edd.): Náchod. Praha 2004, s. 232; Státní okresní archiv (SOkA) Náchod, f. 

Archiv města Náchod (AMN), NAD 959, Pamětní kniha města Náchoda IV. 1938-1942, inv. č. 1017, s. 184 a 

194. 
170 Šimáně, J.: Je tady gestapo!, s. 28. 
171 Kurz protektorátní koruny byl stanoven v poměru 1 říšská marka za 10 korun. Kurz neodpovídal reálné 

hodnotě marky a byl značně nadhodnocen, což mělo za následek inflační vývoj domácích cen, který vedl k 

vykupování obchodů ze strany říšských Němců a okupačních sil. Více viz Měnová politika v období 

protektorátu. www. historie.cnb.cz [online]. URL: 
http://www.historie.cnb.cz/cs/menova_politika/3_menova_politika_v_obdobi_okupace/2_menova_politika_v_ob

dobi_protektoratu/ [21. 10. 2015]. 
172 SOkA Náchod, f. AMN, NAD 959, Pamětní kniha města Náchoda IV. 1938-1942, inv. č. 1017, s. 174. 
173 Dále jen zkráceně Schupo. Německá pořádková policie, která představovala jednu ze složek okupačních sil 

v Protektorátu Čechy a Morava. Ta se dále členila na dvě složky: Policejní sbor (Truppen-Polizei) a Samostatnou 

uniformovanou službu (Enzeldienst/ED).  A právě Schupo (Schutzpolizei) spadalo pod složku policejních sborů, 

které tvořily pluky, prapory, setniny a později také roty ochranné policie. Viz Vajskebr, Jan: Organizační vývoj 

německé pořádkové policie na území Protektorátu Čechy a Morava od ukončení vojenské správy po reorganizaci 

na podzim 1939. In: Securitas Imperii. Sv. 18/1. Praha 2011, s. 168 – 170. 
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Beránek,
174

 narušovali noční klid nejen hlasitými výkřiky, ale také střelbou ze svých zbraní.
175

 

K tomu se přidávaly i některé incidenty, které podnapilí příslušníci Schupo sami iniciovali. 

Kupříkladu „přistihla naše stráž na střeše synagogy
176

 dva muže. Byli to příslušníci Schupo. 

Na vyzvání, aby šli na strážnici, mávl jeden z nich rukou, řekl »ist schon gut« a odešli. Ráno 

byl nalezen na střeše synagogy opasek od stejnokroje Schupo. Policejní rada Dr Chudoba jej 

odevzdal Schimkatovi.“
177

 Příslušníci Schupo se také často oháněli vlastní zbraní, kdy 

„provokativní vyhrožování pistolí bylo na denním pořádku. V opilosti si počínali jako zvířata 

a zapomínali i na služební povinnosti. Vrchnímu číšníku Václavu Vorlíčkovi ze Sportu dal 

dokonce jeden příslušník Schupo do zástavy za útratu pistoli a odjel, aniž ji vyplatil. Také 

kolovala fotografie nahé prostitutky, opásané řemenem s pistolí a na hlavě s čepicí Schupo. 

Schimkata tato fotografie velmi mrzela a proto žádal, aby byla zabavena všude, kde se 

vyskytne. Obyvatelstvo se těmto strážcům bezpečnosti na hony vyhýbalo, což nesli jako 

urážku“
178

 Díky těmto incidentům byli členové Schupo v očích českých obyvatel viděni jako 

„čeládka více méně (a spíše více!) neukázněná a obyvatelstvo jejím chování značně trpělo. 

Tito „orgány pořádku“ se rádi opíjeli a v opilosti provokovali české obyvatelstvo. Šli po 

chodníku, když bylo právě korso, vrazili do někoho, a pak ho insultovali, poněvadž prý on 

strčil do Němce, nebo že prý se před ním vyplil a podobně. Jejich velitel, nadporučík Helmuth 

Schimkat, nebyl o nic lepší. Byl to mladík, jenž se opíjel svou neomezenou mocí a – 

všemožným alkoholem. Osvědčovala se na něm v plném rozsahu pravdivost pořekadla: „Jaký 

pán, takový krám.“ „Se Schimkatem nebylo jiné domluvy než u sklenek likéru. Neustále chtěl 

něco zabírat, někoho vystěhovávat, Čechy zavírat.“
179

 

Bylo jasné, že napětí mezi okupačními jednotkami a českým obyvatelstvem zvláště po 

těchto incidentech houstlo a může dříve či později vyústit v nějakou tragédii. „Město žilo tak 

v neustálém rozčilení. Byly odůvodněny obavy, že dojde k nějakému těžkému incidentu.“
180

 

Onen incident na sebe nenechal dlouho čekat a odehrál se již v červnu roku 1939. 

                                                
174 Městský hotel „U Beránka“ byl pro potřeby Schupo zabrán 15. května 1939. V průčelí hotelu vlála vlajka 

s hákovým křížem a vstup do budovy hlídala strážní budka s uniformovanou stráží. Služební auta parkovala 

Schutzpolizei na náměstí u kostela sv. Vavřince. 25. května 1939 obdrželo město příkazem, aby byly 

Schutzpolizei přiděleny vhodné místnosti. Po projednání tohoto příkazu byla Schutzpolizei ubytována 

v Bartoňově městském domově. Viz SOkA Náchod, f. AMN, NAD 959, Pamětní kniha města Náchoda IV. 
1938-1942, inv. č. 1017, s. 207 a 213. 
175 SOkA Náchod, f. Státní policejní úřad (SPÚ) Náchod, NAD 619, karton 11, Mat Ř/1 a Ř/3. 
176 Nezdařený pokus o zapálení náchodské synagogy proběhl hned v březnu 1939, kdy došlo k vypáčení dveří na 

chór a zapálení lavic politých benzínem. Za pachatele byli označeni Bohumil Kolísko, dr. Skála a št. kap. Šulc. 

Viz SOkA Náchod, f. AMN, NAD 959, Pamětní kniha města Náchoda IV. 1938-1942, inv. č. 1017, s. 183.  
177 Šimáně, J.: Je tady gestapo!, s. 41. 
178 Tamtéž. 
179 SOkA Náchod, f. AMN, NAD 959, Pamětní kniha města Náchoda IV. 1938-1942, inv. č. 1017, s. 218. 
180 Tamtéž, s. 218 – 219. 
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5.2 Vražda českého strážníka Jaroslava Müllera 

 

S událostmi, které se odehrály na Kladně, úzce souvisel také incident, který po nich 

bezprostředně následoval a jenž byl ze strany českého obyvatelstva chápán jako možná 

odplata za vraždu německého strážmistra Wilhelma Kniesta. Tím incidentem nebylo nic 

jiného než další vražda, avšak tentokráte příslušníka české státní policie Jaroslava Müllera 

v Náchodě.
181

 

Vražda se odehrála v časných ranních hodinách dne 10. června 1939. Pachateli byli dva 

příslušníci Schupo Georg Bull a Paul Stehr,
182

 kteří se z hostince vraceli opilí náchodskými 

ulicemi. Během cesty narušovali veřejný klid a pořádek střelbou ze svých zbraní, a proto 

k místu střelby vyrazili strážníci české státní policie, kteří měli zrovna ve zmiňovanou dobu 

službu. Konkrétně se jednalo o strážníky Linharta a Černého. Ti když zjistili, kdo doopravdy 

střílí, tak se nechtěli s příslušníky německé ochranné policie dostat do konfliktu. To se jim 

ovšem nepodařilo, neboť je Bull a Stehr po nějaké době zpozorovali. Následně české 

strážníky pronásledovali až k budově Státního policejního úřadu,
183

 kde celý incident 

vyvrcholil zabitím strážníka Jaroslava Müllera.
184

 Opilí příslušníci Schupo vystřelili do 

v přízemí otevřeného okna, kde ve světnici mužstva zrovna odpočíval po vykonané službě 

strážník Müller.
185

 Toho probudili výstřely, které nejprve zasáhly zeď a skříň v místnosti. 

Poté se „posadil na lůžko a zvedl obě ruce. Tímto pohybem upozornil na sebe muže v okně. 

Muž vystřelil. Rána prošla hlavou a trupem. Müller se zhroutil do kozelce okamžitě mrtev.“
186

 

Vraždu strážníka Müllera poměrně podrobně zaznamenal Jan Šimáně
187

 ve své publikaci 

s názvem Je tady Gestapo! a podtitulem Záznam některých událostí na Náchodsku za okupace 

Československa 1938-1945. Sám autor v úvodu knihy uvádí pohnutky, které jej vedly 

k jejímu sepsání: „Moje kniha vznikla v posledním roce války z nutnosti uvolniti přepjatým 

nervům, z potřeby svěřit se, vyzpovídat a vyrovnat se se situací, která po řadu let ušlapávala 

                                                
181 Celá událost popsána viz tamtéž, s. 219-220. 
182 Šimáně pachatele označuje G. Bull a J. Stöhr. Srov. Šimáně, J.: Je tady gestapo!, s. 45. 
183 Dnes ulice Hrašeho 11 v Náchodě.  V současnosti se v budově nachází sídlo Katastrálního úřadu pro 

Královehradecký kraj - Katastrální pracoviště Náchod. Viz Sádlo, Václav: Náchod za Protektorátu Čechy a 

Morava (1939-1945). V počátcích protektorátu. In: Baštecká, Lydia – Ebelová, Ivana (edd.): Náchod. Praha 

2004, s. 233. 
184 Jaroslav Müller se narodil 10. června 1939 ve Velkém Poříčí. Zajímavostí je, že jeho bratr Václav se v letech 

1942-1943 zapojil do odbojové činnosti skupiny Wiesner-Špreňar-Rajmon. Za tuto činnost byl zatčen, ovšem 

konce války se dožil. Viz Sádlo, V. – Čtvrtečková, A.: Náchod za Protektorátu, s. 19. 
185 Tamtéž. 
186 Šimáně, J.: Je tady gestapo!, s. 42 – 43. 
187 Pro nedostatek vlastních lidí, kteří by sledovali český tisk, byla zřízena ze strany okupační správy u státních 

policejních úřadů funkce tiskových referentů. Tito lidé v jistém smyslu suplovali právě okupační správu a 

dohlíželi tak na český tisk. A právě v Náchodě se tímto referentem stal Jan Šimáně. Viz Sádlo, V.: Náchod za 

Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945), s. 233. 
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duše všech svobodně myslících lidí…“
188

 O průběhu celé události, která se odehrála 10. června 

1939 v Náchodě, si lze udělat představu na základě popisu, který uvedl Šimáně právě ve své 

knize: „V časných ranních hodinách dne 10. června 1939 zažilo obyvatelstvo střední části 

města Náchoda rozčilující chvíle. Dva příslušníci Schupo vraceli se opilí z toulky a cestu si 

krátili střílením ze služebních pistolí. Jakmile někoho spatřili, střelili po něm. Naši strážníci 

Linhart a Černý spěchali na místo střelby, když však poznali, že jde o zábavu pánů »kolegů« 

ze Schupo, ustupovali před nimi nepozorovaně. Tak došli rozjaření po Kamenici až 

k obchodnímu domu »U města Paříže« a zahnuli do Židovské ulice. Patrně je lákala 

synagoga. Dva muži naší stráže se rozdělili, jeden běžel na stanici vyrozumět telefonicky 

velitelství Schupo, druhý skryt za rohem vinárny Globus pozoroval výtržníky. Střelba 

pokračovala, neboť výtržníci spatřili muže, který šel do kašny pro vodu. Muž utekl domů. Pak 

dali několik ran do synagogy. V tom postřehli našeho strážníka. Hned po něm vypálili, a když 

se dal na útěk, běželi za ním a stříleli. Strážník doběhl do úřadu a rychle za sebou zamkl 

vrata. Schupo se marně pokoušeli otevřít a patrně by byli s nepořízenou odešli, kdyby si 

nevšimli, že třetí okno od vrat v přízemí je otevřeno. Byla to pohotovostní místnost 

uniformované stráže, v níž vystřídané hlídky odpočívaly do nového střídání. V té chvíli byli 

v ní tři stráže. Dva z nich, Sajfried a Psotka, jakmile zaslechli střelbu na ulici a jakmile bylo 

z ulice oknem dovnitř střeleno, sklouzli na zem a přikrčili se za kavalci. Oba policisté Schupo 

se pak objevili v okně. Na to padlo několik ran do zdi a do skříní, v nichž měli strážníci 

uloženy své věci. Teprve po této střelbě se strážník Jaroslav Müller, který ležel na kavalci 

přímo pod oknem, posadil na lůžku a zvedl obě ruce. Tímto pohybem upozornil na sebe muže 

v okně. Muž vystřelil. Rána prošla hlavou a trupem. Müller se zhroutil do kozelce okamžitě 

mrtev. Oba výtržníci pak rychle utekli.“
189

 

 

5.2.1 Vyšetřování Müllerovy vraždy 

 

De facto ihned po Müllerově smrti se začalo s vyšetřováním celé této nešťastné události. 

Policejního ředitele
190

 JUDr. Jana Chudobu
191

 o celé záležitosti informoval dr. Stelzer.
192

 

                                                
188 Šimáně, J.: Je tady gestapo!, s. 5. 
189 Tamtéž, s. 42 – 43. 
190 Policejním ředitelem v Náchodě byl v té době JUDr. Jan Chudoba. Oficiálně byl ustanoven správcem 

Státního policejního úřadu 27. listopadu 1938, avšak pamětní kniha města uvádí, že dr. Chudoba nastoupil coby 

přednosta Státního policejního úřadu již 25. listopadu 1938. Viz SOkA Náchod, f. AMN, NAD 959, Pamětní 

kniha města Náchoda IV. 1938-1942, inv. č. 1017, s. 104. 
191 JUDr. Chudoba, Jan, 14. 1. 1898 (Praha, Žižkov) – 21. 10. 1983 (Praha). Vystudoval vyšší gymnázium na 

Žižkově. Po vyhlášení první světové války narukoval k 18. střeleckému pluku do Písku. Zasáhl do bojů během 

první světové války, ale v roce 1917 byl raněn na italské frontě. Po skončení války pokračoval ve studiu práv na 
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Policejní ředitel poté společně s velitelem uniformované stráže policie npor. Vohnickým 

zamířili za velitelem Schupo Schimkatem, kde chtěli podat trestní oznámení a požadovali 

okamžité zatčení obou pachatelů. Velitel Schimkat byl v té době již o incidentu také 

informován a snažil se tvrdit, že za celou událost mohou právě čeští policisté, neboť na 

příslušníky Schupo stříleli jako první. Následně se na velitelství Schupo dostavil i Schimkatův 

nadřízený, kapitán Schröder. Po jeho příchodu byli vysláni za účelem prohlídky zbraní dva 

důstojníci, po jednom z každé strany. Prohlídka měla za následek zjištění, že česká policie 

zbraně nepoužila. Toto zjištění si dr. Chudoba nechal pro jistotu také písemně potvrdit, což se 

ukázalo jako důležitý krok pro další průběh vyšetřování, kdy útočníci ve svých výpovědích 

uváděli, že po nich jako první stříleli právě čeští policisté. Nakonec byl dr. Chudoba ujištěn, 

že oba pachatelé byli již zadrženi. Celý případ byl podroben vyšetřování několika komisí 

Kriminalpolizei
193

 a gestapa.
194

 Oba pachatelé byli nakonec odsouzeni a na základě rozsudku 

byl každý z nich potrestán trestní komorou německého zemského soudu v Praze patnácti lety 

vězením a deseti lety ztrátou cti.
195

 

Šimáně sled událostí, které následovaly bezprostředně po Müllerově vraždě, zaznamenal 

ve své knize následovně: „Polic. rada Dr Chudoba, vyrozumění žurnální službou, odebral se 

ihned s nadporučíkem Vohnickým k Schimkatovi a žádal o zatčení vinníků. Schimkat byl již o 

případu zpraven a Dr Chudobovi namítal, že naši strážníci na jeho lidi stříleli. Dr Chudoba 

proto požádal Schimkatovi nadřízeného Hauptmanna Schrödera, (který úřadoval v kanceláři 

                                                                                                                                                   
Karlově univerzitě v Praze. Již během studia začal pracovat na policejním komisařství v Praze na Vinohradech. 

14. prosince 1923 byl promován doktorem práv. Později působil na policejním komisařství na Kladně, konkrétně 

na kriminálním a dopravním oddělení. Poté na policejním ředitelství v Liberci či policejním komisařství 

v Mariánských Lázních. Československou vládou byl nejprve 1. ledna 1931 jmenován vrchním policejním 

komisařem a k 1. červenci 1937 byl povýšen na policejního radu. Správcem Státního policejního úřadu 

v Náchodě byl ustanoven 27. listopadu 1938. Sám byl během druhé světové války napojen na Obranu národa, 
Přípravný revoluční národní výbor či Českou národní radu. Po svém odchodu z Náchoda pracoval jako policejní 

ředitel v Karlových Varech a působil také u Ministerstva vnitra. 8. dubna 1948 byl zatčen a vyšetřován tzv. 

náchodskou skupinou Státní bezpečnosti. Na základě jejího vyšetřování byl dne 21. října 1948 uznán tříčlenným 

senátem (předseda JUDr. Jaromír Janoušek, lidoví soudci František Horák a Emanuel Uher) vinným z podpory 

nacistického hnutí na základě překračování svých povinností v době zvýšeného ohrožení republiky. Odsouzen 

byl k trestu těžkého žaláře v trvání deseti let s čtvrtletně zostřeným tvrdým lůžkem, dále byl potrestán povinností 

si 2/3 trestu odpykat v nuceném pracovním oddíle, ztrátou cti na deset let, propadnutím veškerého majetku ve 

prospěch státu a náhradou nákladů vzniklých při trestním řízení. Na svobodu byl podmínečně propuštěn 14. 

prosince 1959. Poté se stal tajným spolupracovníkem StB. Dr. Jan Chudoba zemřel v Praze v říjnu roku 1983. Po 

jeho smrti se snažili jeho příbuzní o jeho rehabilitaci, což vedlo ke zrušení rozsudku Mimořádného lidového 

soudu Krajským soudem v Hradci Králové dne 4. listopadu 1994 zrušen. Viz Jarkovská, Lucie: Ve službách 
ministerstva vnitra. JUDr. Jan Chudoba (1898 – 1983). Dissertationes Historicae 9/2003. Hradec Králové 2003, 

s. 5 – 8 a s. 99 – 145; Náš čas, č. 46, 14. 11. 1995, s. 5 a č. 49, 5. 12. 1995, s. 4. Rozsudek Mimořádného 

lidového soudu nad JUDr. Janem Chudobou viz Státní oblastní archiv (SOA) Zámrsk, f. Mimořádný lidový soud 

Hradec Králové, Ls 64/48, karton 89, rozsudek MLS z 21. 10. 1948. 
192 JUDr. Josef Stelzer byl zástupcem policejního ředitele JUDr. Jana Chudoby. Před příchodem do Náchoda 

působil coby policejní šéf v Chabařovicích.  
193 Dále jen zkráceně Kripo. 
194 Jarkovská, L.: Ve službách ministerstva vnitra, s. 30 – 31. 
195 SOkA Náchod, f. AMN, NAD 959, Pamětní kniha města Náchoda IV. 1938-1942, inv. č. 1017, s. 224. 
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u Oberlandrata), aby Schimkat s Vohnickým provedli prohlídku zbraní naší stráže. Sám se Dr 

Chudoba dal Schupo v záruku jako důkaz, že naši nestříleli. Po prohlídce přinesl Schimkat 

jednu pistoli, o níž tvrdil, že z ní bylo stříleno. Schröder však sám uznal, že pistole je pouze 

pomazána olejem. Když Dr Chudoba seznal Schimkatovu snahu po překroucení fakt, dal si 

záporný výsledek prohlídky zbraní přímo na místě písemně potvrditi. Jak důležitou byla tato 

okolnost ukázalo se později, neboť pachatelé tvrdili, že po nich stráž střílela a vyšetřující 

komise se snažily tuto okolnost zjistit. Vyšetřování vedlo několik komisí Kriminalpolizei 

(Kripo) a Geheime Staatspolizei (Gestapo). Ačkoli se všemožně snažily nalézt pro Němce 

sympatičtější východisko, výsledek byl pro ně nevyvratitelný: německý policista zastřelil 

českého strážníka na lůžku. Přesto však úřední korespondence vydala zprávu, že v Náchodě 

německý policista zastřelil českého strážníka v hádce! Dr Chudova proti tomu telefonicky 

protestoval v presidiu zemského úřadu a žádal o opravu – leč marně. Při vyšetřování uvedl 

polic. rada Dr Chudoba celý materiál případů nepřístojného a vyzývavého chování 

příslušníků Schupo, jež se v poslední době stále zhoršovalo. Proč prý si nestěžoval, ptala se 

komise. Předložil opisy stížností zaslaných různým německým úřadům ke všem případům.“
196

 

 

5.2.2 Pohřeb zavražděného strážníka 

 

Pohřeb strážníka Müllera se měl odehrát 13. června v odpoledních hodinách.
197

 O den 

dříve dostala policie v Náchodě od komisaře ministerstva vnitra instrukce k průběhu pohřbu: 

„K zítřejšímu pohřbu usmrceného strážníka Jaroslava Müllera učiňte okamžitě tyto disposice 

z hlediska všeobecného situace a v zájmu národním a státním jest nezbytno, 1) aby pohřeb jak 

v Náchodě tak ve Vel. Poříčí prošel důstojně a v naprostém klidu a pořádku a byl prost všech 

demonstrativních náznaků. 2) Z toho důvodu jest účelné a nutné, aby účast obecenstva byla 

pokud možno omezena. 3) Důstojný průběh pohřbu zaručí účast veřejných činitelů a zástupců 

povolaných korporací. Proto jest vyloučiti a) naprosto účast školních dětí, b)hromadnou účast 

dělnictva. 4) Na příslušné závodní výbory buď naléhavě ještě dnes působeno, aby dělnictvo 

nepřerušovalo svou práci a zůstalo v závodech. Proti účasti menších deputací ze závodů 

nečiňte námitek. 5) Okresní úřad nechť vstoupí ihned do styku s okresním sekretariátem Nár. 

souručenství, stát. policejním úřadem a s obcí Náchod. Tito činitelé nechť ihned podle 

                                                
196 Šimáně, J.: Je tady gestapo!, s. 43 – 44. 
197 Na smutečním oznámení bylo uvedeno, že pohřeb zemřelého Jaroslava Müllera, státního policejního strážníka 

v Náchodě, narozeného dne 16. dubna 1913, tragicky zemřelého dne 10. června 1939 se bude konat v úterý dne 

13. července 1939 v 15 hodin z kaple všeobecné veřejné okresní nemocnice v Náchodě – ve Velkém Poříčí v 17 

hodin na tamní hřbitov. Sádlo, V. – Čtvrtečková, A.: Náchod za Protektorátu, s. 19. 
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dohodnutého plánu vyrozumí co nejrychleji okolní obce náchodské a poříčské, (starosty a 

místní vedoucí NS) za tím účelem, aby účast z těchto míst na pohřbu v Náchodě a ve V. Poříčí 

byla omezena na nejmenší míru, a to pokud lze jen na delegace. Toto vyrozumění staniž se 

všemi spojovacími prostředky, které mají po ruce tito činitelé a četnictvo. Místní vedoucí 

nechť v co nejširším kruhu členstva NS v zájmu uklidnění vhodným způsobem ústně vysvětlí, 

že pro případ náchodský se dostalo jak státní správě, tak českému národu náležité 

zadostiučinění. Pan říšský protektor dal u pana předsedy vlády státním sekretářem Frankem 

vysloviti nejhlubší politování a zařídil, že viníci budou postaveni před náhlý soud, celá 

říšskoněmecká policejní posádka v Náchodě bude vystřídána a matce po usmrceném se 

dostane podpory 50 000 K. V souvislosti s tím budiž také příslušníkům Nár. souručenství 

vysvětleno, že jakékoliv i sebemenší nezodpovědné jednání nebo demonstrativní počiny by 

mohly poškoditi české obyvatelstvo, zejména na Kladensku, kde právě byla bezpečnostní 

dosavadní opatření značně zmírněna. Zejména byl tam odvolán rozkaz k střelbě do oken, byly 

znovu otevřeny české školy, část zatčených byla propuštěna, mezi nimi také celá česká 

policejní stráž; na Kladně česká policie znovu vykonává službu. Naléhavě buď působeno 

k tomu, aby tyto skutečnosti ještě dnes vešly od úst k ústům ve známost nejširšímu okruhu 

občanstva. – Pokud jde o vlastní pohřeb, sděluji, že jak pohřbu v Náchodě tak i pohřbu ve V. 

Poříčí zúčastní se oficielně zástupce ministerstva vnitra, výboru Nár. souručenství, různých 

úřadů a velitelství, dále zúčastní se deputace bezpečnostních sborů, pražská policejní hudba a 

deputace korporací a spolků. Na obvod nejbližších obcí kolem Náchoda a V. Poříčí buďte 

vysláni v přiměřenou hodinu před pohřbem vážení místní členové NS, aby osoby ubírající se 

na pohřeb v poslední chvíli od účasti od účasti odradily. Ku pomoci podle potřeby buďte 

přibráni úřední orgánové.“
198

 

Průvod měl začínat v Náchodě u nemocniční kaple a končit na hřbitově ve Velkém 

Poříčí, kde měl být strážník pochován.
199

 „Na pohřeb se dostavily delegace ministerstva 

vnitra, zemského úřadu, čety stráže z Prahy a Hradce Králové a hudba uniformované stráže. 

Z Náchoda přišli zástupci státních a samosprávných úřadů, deputace dělníků z továren a 

množství obecenstva, všichni v největším klidu a za hlubokého ticha seřadili se od nemocniční 

kaple do ulice Rokytanského…“
200

 „V průvodu stály tisíce lidí špalírem, neboť se závodními 

výbory dohodnuto, že v průvodu půjdou za dělníky pouze delegace továren.“
201

 Sám policejní 

ředitel Chudoba se zaručil o poklidný průběh celého pohřbu. To se nakonec ukázalo jako 

                                                
198 SOkA Náchod, f. AMN, NAD 959, Pamětní kniha města Náchoda IV. 1938-1942, inv. č. 1017, s. 222 – 223. 
199 Jarkovská, L.: Ve službách ministerstva vnitra, s. 30. 
200 SOkA Náchod, f. AMN, NAD 959, Pamětní kniha města Náchoda IV. 1938-1942, inv. č. 1017, s. 223. 
201 Šimáně, J.: Je tady gestapo!, s. 44. 
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nedostačující, neboť patrně obavy z možné protiněmecké demonstrace převážily a pohřeb byl 

na poslední chvíli „telefonicky, patrně na nátlak Gestapa, ministerstvem vnitra zakázán… 

Gestapáci mívali sice často se Schupo stavovské rozmíšky a dávali jim rádi znát svou 

nadřazenost, ale v dané situaci přece jen jim bylo kamarádů líto. Patrně se obávali, že 

se pohřeb stane manifestací proti tomuto útvaru, jehož nový batalion přibyl do Náchoda. Zase 

však si přáli získat u nás okázalým odsuzováním vraždy sympatie. Proto také podporovali i 

stanovisko Dr Chudoby, který se vzepřel rozkazu, aby byl Müller pohřben v noci s výslovným 

podotknutím, že nejde o pohřeb nějakého vraha. Ministerstvo po tomto energickém ohražení 

od rozkazu ustoupilo a ponechalo provedení pohřbu na odpovědnost Dr Chudoby.“
202

 Ještě 

v týž večer dorazil do Náchoda tiskový pokyn z Prezidia Zemského úřadu, který uváděl, aby 

byly potlačovány všechny zprávy o tom, že pohřeb zastřeleného strážníka Müllera byl 

odložen.
203

  

Pohřeb se nakonec uskutečnil hned druhý den brzy ráno a přes evidentní snahu jej utajit, 

se na něm sešlo značné množství lidí. O průběhu pohřbu svědčí kupříkladu vzpomínka Jana 

Šimáně: „O 6. hodině ranní 14. června dostal jsem rozkaz odjeti s inspektorem Karasem do 

Velkého Poříčí k rodičům zavražděného a vyrozuměti je, že pohřeb bude konán za chvíli. Po 

nás přijelo pohřební vozidlo a automobily s oficielními zástupci úřadů. Ačkoli byla hodina 

pohřbu tajena, dostavil se značný počet obecenstva. Pohřeb byl pak vykonán na hřbitov ve 

Velkém Poříčí v naprostém klidu.“
204

 Pozornost vzbudily pohřební věnce, neboť „mezi 20 

věnci, položenými k rakvi, byl také věnec Oberlandráta z Hradce Králové.“
205

 

Zprávu o průběhu pohřbu přinesl i denní tisk: „Dnes ráno se konal ve Velkém Poříčí 

pohřeb strážníka Müllera, usmrceného v Náchodě. Pohřbu se zúčastnil generální inspektor 

státní policie dr. Kráčmar, zástupce ministerstva vnitra vrchní odborový rada dr. Šembera, 

zástupce zemského úřadu, jakož i zástupci jiných veřejných úřadů. Mezi věnci položenými 

k rakvi, byl též věnec vrchního zemského rady v Hradci Králové. Věnec měl dvě stuhy červené 

barvy. Na jedné z nich je nápis: „Kreishauptmann in Königgrätz“, na druhé je německý státní 

znak. Tento věnec přivezl včera do Náchoda zástupce vrchního rady dr. Pattner, který při tom 

vyslovil policejnímu správci politování nad případem. U hrobu se rozloučili se zesnulým dr. 

Kráčmar, zástupce policejního úřadu v Náchodě a delegáti Národního souručenství.“
206

 

 

                                                
202 Tamtéž, s. 44 – 45. 
203 Pokyn dorazil v 19:40 hodin. Viz SOkA Náchod, f. SPÚ Náchod, karton 12, Mat T 1-4-13. 
204 Šimáně, J.: Je tady gestapo!, s. 45. 
205 SOkA Náchod, f. AMN, NAD 959, Pamětní kniha města Náchoda IV. 1938-1942, inv. č. 1017, s. 224. 
206 Moravské slovo, č. 138, 15. 6. 1939, s. 1. Dále také viz Lidové noviny, č. 296, 15. 6. 1939 ráno, s. 4; Národní 

práce, č. 162, 15. 6. 1939, s. 2; Polední list, č. 166, 15. 6. 1839, s. 3. 
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5.2.3 Reakce veřejnosti a tisku na náchodské události 

 

Celá událost vyvolala mezi českým obyvatelstvem velké pobouření a vedla ke značnému 

napětí ve městě. „Zpráva o zavraždění strážníka Müllera letěla po Náchodsku jako blesk. 

Policie se netěšívá přílišným sympatiím veřejnosti, což již nese charakter její služby s sebou, 

v tuto chvíli však byli jsme obětí Němců. Dělnictvo Mautnerových závodů chtělo zastaviti 

práci na znamení protestu a solidarity s českou policií.“
207

 

Nutno podotknout, že tato událost ke smůle nacistů vyvolala pozornost obyvatelstva 

nejen v Náchodě, nýbrž v celém protektorátu. Právě i kvůli této vraždě lze dávat do 

souvislostí následné zmírnění represí, které dopadly na Kladno po Kniestově vraždě. „Možná, 

že počínání obou strážníků, kteří byli v místnosti vraždy uschováni za kavalci, bude někomu 

připadati podivným nebo dokonce zbabělým. Ne, naopak! Tito dva osvědčili úžasný smysl pro 

odpovědnost. Vždyť měli po ruce služební pistole a přece jich nepoužili. Na jejich počínání 

v té chvíli visel osud Náchoda. Kdyby byl některý z nich ve spravedlivém hněvu a konečně 

pudu sebeochrany vstřelil, bylo by určitě došlo v Náchodě k masakrům. Náchod byl 

protějškem Kladna. Tam byl o několik dnů před tím nalezen příslušník Schupo zastřelený. 

Náchodský případ zachránil Kladno, smrt nešťastného Müllera nebyla tedy marnou.“ 

O nešťastné náchodské události se lidé mohli dozvědět i skrze protektorátní tisk. Ovšem 

o Müllerově smrti nechali nacisté tisk záměrně informovat jinak, než jak se doopravdy celý 

incident odehrál: „V noci na sobotu 10. června se strhla v Náchodě hádka mezi německými a 

českými policisty, při níž byl jeden český policista zabit výstřelem. Podle dosavadního 

výsledku šetření, které provádějí společně německé a české orgány, jde o nešťastný sběh 

různých politováníhodných událostí. Říšský protektor nařídil, aby šetření bylo provedeno 

s bezohlednou přísností a rychle bylo zakončeno. Obviněné osoby jsou ve vazbě.“
208

 Dále tisk 

(podobně jako u Kniestovy vraždy) uveřejnil oznámení o soustrasti, kterou tentokráte jménem 

říšského protektora vyslovil státní tajemník K. H. Frank předsedovi protektorátní vlády: 

„Státní tajemník K. H. Frank navštívil dnes o poledni předsedu vlády Ing. A. Eliáše 

v Kolowratově paláci. Jménem říšského protektora vyslovil předsedovi vlády a celé vládě 

soustrast nad tragickou událostí v Náchodě. Státní tajemník sdělil předsedovi, že říšský 

protektor věnoval matce zastřeleného strážníka Müllera částku 50.000 K a oznámil mu 

                                                
207 Šimáně, J.: Je tady gestapo!, s 44. 
208 Moravská orlice, č. 134, 11. 6. 1939, s. 4. 
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zároveň, že setnina ochranné policie, jež byla až dosud posádkou v Náchodě, byla vystřídána. 

Předseda vlády vzal toto sdělení státního tajemníka K. H. Franka na vědomí.“
209

  

Kromě již uvedených novinových článků, informoval tisk také o průběhu soudního 

procesu s oběma pachateli. První krátká zpráva se týkala zahájení procesu: „Strážmistři 

ochranné policie Bulla a Stehr, kteří byli zatčeni v souvislosti s událostmi v Náchodě, budou 

dne 16. června souzeni zvláštním soudem.“
210

 V souvislosti se začátkem procesu se zprávy 

v tisku začaly objevovat de facto každý den: „Včera ráno v 8:30 hodin bylo zahájeno před 

velkou trestní komorou jako zvláštním soudem u vrchního zemského soudu v Praze hlavní 

přelíčení proti revírnímu policejnímu vrchnímu strážmistrovi Jiřímu Bullovi a proti hlavnímu 

policejnímu strážmistrovi Pavlu Stehrovi pro zločin dle § 1 zákona na ochranu právního míru 

a dle §§ 212, 43, 47, 73 a 74 říšského trestního zákona, spáchaný v noci z 9. na 10. června 

1939 v Náchodě, při čemž byl zabit strážník české státní policie Jaroslav Müller. Soudnímu 

dvoru předsedá rada zemského soudu Vetter, jako přísedící fungují soudní rada dr. 

Kerssenbrock a okresní soudce dr. Strach, obžalobu zastupují vrchní státní zástupce dr. 

Schmidt a první státní zástupce dr. Dettmann. Jako soudní tlumočníci jsou přítomni soudní 

rada Seidl a okresní soudce dr. Herzog a dále soudní lékaři-znalci dr. Gretzmacher a dr. 

Milde. Obžalované obhajují advokáti dr. Rolf Haller a dr. Janda-Ebl. Po zahájení hlavního 

přelíčení a po přečtení obžalovacího spisu byli vyslechnuti oba obžalovaní a poté zahájen 

výslech svědků, jichž jest k soudu předvoláno asi 30.“
211

 Hned příští den následovala další 

zpráva: „Dnes dopoledne se pokračovalo v hlavním přelíčení před trestní komorou říšského 

zemského soudu v Praze proti policejním strážmistrům Jiřímu Bullovi a Pavlu Stehrovi, a to 

výslechem zbývajících svědků a výslechem soudního lékaře znalce dr. Gretzamachera, 

vrchního lékaře německé psychiatrické kliniky v Praze, který podal posudek, do jaké míry 

možno přičítati vzhledem k okolnostem vinu obžalovaným. Po výsledku tohoto dobrozdání 

podalo státní zastupitelství návrh, aby za účelem úplného objasnění skutkové podstaty 

žalobního děje byla ještě přibrána uznaná autorita na poli psychiatrie a soudního lékařství 

jako další soudní znalec, a to universitní profesor a přednosta ústavu soudního lékařství 

v Berlíně dr. Müller-Hess, případně univerzitní profesor dr. Buhtz, přednosta ústavu soudního 

                                                
209 Polední list, č. 164, 13. 6. 1939, s. 1. Stejná zpráva viz Moravské slovo, č. 136, 13. 6. 1939, s. 1; Moravská 

orlice, č. 134, 11. 6. 1939, s. 4. 
210 Moravské slovo, č. 139, 16. 6. 1939, s. 1. 
211 Národní politika, č. 168B, 17. 6. 1939, s. 2. Dále také viz Národní práce, č. 164, 17. 6. 1939, s. 1; Polední 

list, č. 168, 17. 6. 1939, s. 1; Moravská orlice, č. 139, 11. 6. 1939, s. 3; Moravské slovo, č. 140, 16. 6. 1939, s. 1. 
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lékařství ve Vratislavi. Soud tomuto návrhu vyhověl a odročil hlavní přelíčení na úterý 20. 

června 1939 na 12. hodinu polední.“
212

 

Soudní přelíčení bylo tedy odročeno na 20. června 1939 a v tento den o jeho opětovném 

konání znovu informoval denní tisk: „Dnes dopoledne pokračovalo se před trestní komorou 

říšského zemského soudu v Praze v hlavním přelíčení proti říšským policejním strážmistrům 

Jiřímu Bulovi a Pavlu Stehrovi. K líčení se dostavil jako další soudní znalec universitní 

profesor dr. Buhtz, přednosta ústavu soudního lékařství ve Vratislavi. Byl proto znovu 

proveden výslech obou obžalovaných a všech svědků. Tyto opětovné výslechy nepřinesly 

v podstatě nic nového, co by v předchozím líčení nebylo zjištěno. Vrchní státní zástupce dr. 

Schmidt podal soudnímu dvoru návrh, aby soudní znalci před podáním znaleckého posudku 

provedli místní ohledání přímo na místě činu v Náchodě. Soud tomuto návrhu vyhověl a 

odročil jednání na zítřek v 9 hodin dopoledne.“
213

 Před vynesením rozsudku následovala další 

zpráva: „Včera bylo před trestní komorou říšského zemského soudu v Praze znovu zahájeno 

hlavní přelíčení proti říšským policejním strážmistrům Jiřímu Bullovi a Pavlu Stehrovi. Po 

dobrozdání vrchního lékaře pražské psychiatrické kliniky dr. Gretzmachera podal univ. prof. 

dr. Buhtz, ředitel ústavu pro soudní lékařství a kriminalistiku ve Vratislavi, široce založený a 

odůvodněný posudek, vypracovaný zejména na výsledcích ohledání na místě činu v Náchodě a 

na důkladném fyzickém a psychickém vyšetřená obou obžalovaných. Oba soudní znalci došli 

ke shodnému názoru, že obžalovaní jsou odpovědni za své trestné činy a že u nich i při 

zjištěném požití alkoholu nepřichází v úvahu podstatnější zmírnění trestní odpovědnosti, i 

když bylo zjištěno, že podnapilost u obžalovaného Jiřího Bully byla o něco větší, než u 

obžalovaného Pavla Stehra, a je proto obžalovaného Jiřího Bullu klásti o něco blíže hranici 

zmírnění jeho trestní odpovědnosti. Po výslechu soudních znalců bylo hlavní líčení 

odročeno.“
214

 Definitivní rozsudek trestní komory říšského zemského soudu v Praze byl nad 

oběma obžalovanými vynesen 26. června 1939: „Dne 10. června v noci zastřelili dva silně 

podnapilí policisté v Náchodě po jiných hrubých výtržnostech jednoho policistu Protektorátu. 

Trestní komora říšského soudu v Praze za to odsoudili 26. června každého z nich do káznice 

na 15 let a k desíti letům ztráty čestných občanských práv.“
215

 

                                                
212 Lidové noviny, č. 302, 18. 6. 1939 ráno, s. 2. Dále viz Moravská orlice, č. 135, 18. 6. 1939, s. 3; Moravské 

slovo, č. 141, 18. 6. 1939, s. 2; Pondělní list, č. 170, 19. 6. 1939, s. 2. 
213 Moravské slovo, č. 143, 21. 6. 1939, s. 3. Dále viz Národní politika, č. 172, 21. 6. 1939, s. 4. 
214 Národní politika, č. 173, 22. 6. 1939, s. 4. Stejná zpráva viz Moravské slovo, č. 144, 22. 6. 1939, s. 3; 

Moravská orlice, č. 143, 22. 6. 1939, s. 3; Polední list, č. 174, 23. 6. 1939, s. 3. 
215 Moravské slovo, č. 148, 27. 6. 1939, s. 2. Zpráva uvedena také v Moravská orlice, č. 148, 28. 6. 1939, s. 2 a 

Polední list, č. 179, 28. 6. 1939, s. 1. Informace o odsouzení obou pachatelů viz SOkA Náchod, f. AMN, NAD 

959, Pamětní kniha města Náchoda IV. 1938-1942, inv. č. 1017, s. 231. 
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Na výše uvedených zprávách v tisku lze vidět rozdíly, jakým způsobem bylo 

informováno o událostech v Náchodě, resp. na Kladně. V obou případech byly zprávy 

uveřejňovány v tisku, ovšem každá z událostí poněkud jiným způsobem. Zprávy věnující se 

vraždě strážníka Kniesta byly uveřejněny téměř výhradně na titulních stranách novin, a to 

včetně výzvy k dopadení pachatelů či opatřeních na Kladně. Také byly velice často opatřeny 

tučným titulkem. Oproti tomu zprávy o události v Náchodě a následném soudním přelíčení 

figurovaly až na dalších stranách novin tak, aby nevzbuzovaly přílišnou pozornost. Kromě 

toho šlo mnohdy pouze o krátký sloupek, který o celé věci jen stroze informoval.
216

 

Vynesením rozsudku bylo uzavřeno vyšetřování proti oběma pachatelům, ovšem 

pro Náchod měl incident ještě další dohru. Jednak došlo k rozšíření kopií fotografie, na které 

byl zachycen zastřelený strážmistr Müller. Autory fotografií byli policisté Bohumil Brož, 

Josef Doležal a Václav Jarkovský. Další kopie poté zhotovil také náchodský fotograf Karel 

Kubín. Ačkoliv fotografie primárně vznikla pro potřeby vyšetřovací komise, rozšířila se i 

mezi uniformovanou stráž nejen v Náchodě, ale také v Praze a Hradci Králové. To mělo za 

následek předvolání policejního ředitele Chudoby k veliteli německé policie, neboť 

rozšiřování fotografií bylo trestné. Chudoba přiznal rozšiřování fotografií, ale uvedl, že 

k němu docházelo mezi kolegy jako vzpomínka na zastřeleného strážníka. Pro tento důvod 

měl německý velitel pochopení, ale celou věc musel oznámit gestapu. O postupu německého 

velitele informoval Chudoba autory fotografií. Ti se tak mohli domluvit na případné výpovědi 

a také udělat nové fotografie, které měli vydávat za ty, jež byly od strážníků již vybrány zpět. 

Následně skutečně byli všichni tři policisté gestapem zatčeni a převezeni k výslechu do 

Hradce Králové, ale následující den byli již opět propuštěni.
217

 „Dokonce je přivezli zpět 

vlastním vozidlem a na výslovný dotaz Dr Chudoby prohlásil šéf Gestapa, že si nepřeje, aby 

tito zaměstnanci byli disciplinárně trestáni.“
218

 Podmínkou pro ukončení celé záležitosti byl 

zákaz dalšího rozšiřování fotografií a také vrácení těch snímků, které již byly rozšířeny.
219

 

Bylo jasné, že vrácení již rozšířených fotografií nebude možné, a proto nechal inspektor Karas 

„u fotografa Kubína podle obrázku zhotovit desku ve stejné velikosti a tímto způsobem opatřil 

potřebné množství kopií k naprosté spokojenosti Gestapa. Když však Dr Chudoba učinil o 

případu služební hlášení ministerstvu vnitra, ministerstvo přes jeho protest všechny tři 

zaměstnance přeložilo do Prahy a disciplinárně potrestalo zastavením služebního postupu.“
220

 

                                                
216 Viz například vynesení rozsudku nad oběma obžalovanými, který byl složen ze dvou vět. 
217 ABS, f. Sbírka různých písemností, sign. S-250-4, Životopis, fol. 179. 
218 Šimáně, J.: Je tady gestapo!, s. 46. 
219 ABS, f. Sbírka různých písemností, sign. S-250-4, Životopis, fol. 179. 
220 Šimáně, J.: Je tady gestapo!, s. 46. 
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Další dohru pro Náchod bezprostředně po Müllerově vraždě představovalo vystřídání 

posádky německé policie ve městě. Později ovšem patrně došlo k tomu, že Schupo bylo 

z Náchoda odvoláno úplně, neboť 1. dubna 1942 se do města znovu vrací. Služebna se však 

tentokráte, ale nacházela v budově Okresního domu
221

 na Husově náměstí.
222

 

                                                
221 Dnes Husovo náměstí 698. Dům byl postaven v roce 1923 jako sídlo okresní samosprávy. V současné době v 

budově sídlí Policie ČR – Obvodní oddělení Náchod. 
222 SOkA Náchod, f. AMN, NAD 959, Pamětní kniha města Náchoda IV. 1938-1942, inv. č. 1017, s. 670. Dále 

viz SOkA Náchod, f. Okresní úřad Náchod I., NAD 710, karton 199, č. j. 542/1942, Zřízení posádky německé 

pořádkové policie v Náchodě. 
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6 Domažlické intermezzo 

 

Zatímco nacisté pokračovali v hledání pachatelů zavražděného strážmistra Kniesta, 

Smudek úspěšně dokončil druhý ročník mistrovské školy v Kladně a na prázdniny odjel domů 

do Domažlic. O tom, že za smrtí německého strážmistra stojí právě Jan Smudek, netušila ani 

jeho matka. Po svém návratu domů de facto ihned pokračoval v odbojové činnosti. 

Společně s dalšími skauty z domažlického třetího skautského oddílu se na letním táboře 

v Brdech cvičil v branném výcviku podle knížky, kterou jim zapůjčil dr. Antonín Žlábek.
223

 

Právě koncipient berní správy Žlábek společně s evangelickým farářem Milošem Bičem
224

 

stáli v čele odbojové skupiny, která se vytvořila kolem českobratrského evangelického sboru 

v Domažlicích. S tou navázali domažličtí skauti pod vedením Karla Mathese bližší kontakt. 

Žlábek skautům mimo jiné pomáhal s osvojením některých vojenských znalostí, neboť byl 

záložním podporučíkem československé armády. Domažličtí evangelíci měli na oplátku 

zájem o radioamatérské zkušenosti, jež měl Smudek. Ten měl připravovat jednu z vysílacích 

stanic. Mnohem důležitější byly pro skauty odbojové kontakty, kterými domažličtí evangelíci 

disponovali. Tím stěžejním bylo napojení na odboj z okruhu pražské Ymky.
225

 Zejména pak 

na odbojové pracovníky dr. Jaroslava Šimsu
226

 a dr. Jaroslava Valentu,
227

 kteří patřili v létě 

                                                
223 JUDr. Žlábek, Antonín, 9. 7. 1909 (Slané) – 21. 4. 1943 (Berlín-Plötzensee). V říjnu 1938 se musel nuceně 

přestěhovat z Liberce do Domažlic. V Domažlicích organizuje odbojovou činnost při Českobratrském 

evangelickém sboru. Skrze Smudka, který mu dělal spojku, byl v kontaktu s odbojovými pracovníky 

Akademické Ymca a důstojníky západočeské vojenské organizace Obrana národa. V březnu 1940 zatčen, 

následně odsouzen pro přípravu velezrady a nadržování nepříteli k trestu smrti. Ten byl vykonán 21. dubna 1943. 

V současné době je po něm pojmenována jedna z domažlických ulic. Viz Čvančara, J.: Někomu život, někomu 

smrt, s. 41 a 126. 
224 Prof. ThDr. Bič, Miloš, 19. 11. 1910 (Vídeň) – 28. 4. 2004 (Praha). Byl evangelický teolog a vikář 

Českobratrské církve evangelické nejprve v Praze-Vinohradech a od podzimu 1938 v Domažlicích. Společně dr. 

Antonínem Žlábkem organizuje v Domažlicích odbojovou činnost při Českobratrském evangelickém sboru. 

Pomáhal s ukrýváním zbraní a se zpravodajskou činností. V roce 1940 byl zatčen a následně transportován do 

koncentračního tábora Dachau. V roce 1946 byl jmenován docentem a v roce 1948 profesorem. V Praze působil 

jako profesor na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě. 28. října 1997 obdržel z rukou prezidenta 

medaili Za zásluhy. Viz tamtéž, s. 42. 
225 V napojení na odbojovou skupinu kolem pražské Ymky v čele s dr. Šimsou a Valentou hrálo roli také 

osobním přátelství. Více o spolupráci mezi oběma skupinami viz Odboj a revoluce, č. 3, červenec 1967, s. 88 – 

91. 
226 ThDr. Šimsa, Jaroslav, 12. 10. 1900 (Praha) – 8. 2. 1945 (KT Dachau). Byl členem Českobratrské církve 
evangelické a jedním z prvních tajemníků Akademické YMCA v Praze. Spoluzakládal odbojovou organizaci 

Petiční výbor Věrni zůstaneme. 27. února 1940 byl zatčen gestapem a následně vězněn až do února 1941 v Praze 

a v Terezíně. Nakonec byl převezen do koncentračního Dachau, kde se nakazil skvrnitým tyfem a 8. února 1945 

zemřel. Viz Čvančara, J.: Někomu život, někomu smrt, s. 43 a 124. 
227 JUDr. Valenta, Jaroslav, 8. 2. 1911 (Praha) – 24. 10. 1942 (KT Mauthausen). Byl členem Českobratrské 

církve evangelické a zároveň tajemníkem Akademické Ymca. Z počátku se stavěl proti jakémukoliv násilí, ale 

postupem času se z něho stal zastánce obrany republiky. Sám také patřil k nejbližším spolupracovníkům doc. 

Vladimíra Krajiny, který byl součástí vedení Politického ústředí. Po jeho zatčení v bytě, kde nebyl úředně 

hlášen, byli v květnu 1942 v domě na Přemyslovské ulici 1460/3 zatčeni i jeho rodiče Josef a Jaroslava 



54 

 

roku 1939 mezi vůdčí osobnosti odbojové organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme. Již 

v září 1939, když Smudek nastoupil opět v Kladně do školy, ho Žlábek představil zmíněnému 

dr. Valentovi. Později Smudek fungoval právě coby spojka mezi těmito dvěma muži.
228

 

Skauti se zpočátku zaměřili na získání a ukrytí zbraní a munice. Kupříkladu se jim 

podařilo z bývalých kasáren československých horských dělostřelců v Domažlicích 

nepozorovaně odcizit bedny s municí a zbraněmi: „v bednách byly uloženy ostré dělostřelecké 

náboje, desítky a osmičky, rozebraná puška, ruční granáty bez náplně a několik časovaných 

šrapnelů.“
229

 Karel Mathes požádal o pomoc s ukrytím zbraní a munice ředitele domažlické 

elektrárny Václava Waldhegera.
230

 A právě díky jeho pomoci se jim je podařilo ukrýt 

v městské elektrárně a v šachtách vodárny. Činnost junáků se postupně stupňovala čím dál 

více, neboť začali plánovat i sabotážní akce. Cílem se měl stát muniční vlak, který jezdil přes 

Domažlice do německého příhraničního městečka Furth im Wald. Vlak měl být zničen při 

průjezdu tunelem pomocí 60 kilogramů výbušniny, která měla být „položena z části pod 

koleje v podzemí, asi 1650 metrů od vjezdu do tunelu.“
231

 Za účelem získání potřebného 

množství trhaviny se junáci seznámili s nadporučíkem Ottou Bartoškem,
232

 jenž byl 

pracovníkem vojenské odbojové organizace Obrana národa. Ten jim zprostředkoval od jiné 

plzeňské odbojové skupiny předání požadovaného množství trhaviny. Plánované zničení 

muničního vlaku, na kterém se měla podílet i skupina kolem Antonína Žlábka, se nakonec 

stejně neuskutečnilo. Mohlo za to odhalování odbojových struktur Obrany národa, které 

probíhalo od prvních měsíců roku 1940. V rámci činnosti gestapa byly totiž odhaleny také 

odbojové aktivity Otty Bartoška. Netrvalo dlouho a zatýkání těch, kteří s Bartoškem 

spolupracovali, proběhlo i v Domažlicích. Jako první byl zatčen klatovským gestapem dne 15. 

března 1940 Antonín Žlábek a po něm následovali další.
233

 Odbojáři, kteří ještě nebyli 

                                                                                                                                                   
Valentovi. Oba byli zastřeleni 9. června 1942 na střelnici v Kobylisích. Sám Jaroslav Valenta zemřel 24. října 

1942 v koncentračním táboře Mauthausen. Viz tamtéž, s. 43. 
228 Koura, P.: Pozapomenutá legenda českého odboje, s. 119. 
229 Kocourek, M.: Nepolapitelný Jan. In: Květen, č. 5, 1. 2. 1946, s. 5. 
230 Waldheger, Václav, 26. 10. 1903 (Domažlice) – 19. 3. 1940 (Domažlice). Byl kpt. železničního vojska a 

sokolským činovníkem. Pracoval jako ředitel městské elektrárny v Domažlicích, která představovala jeden 

z úkrytů zbraní, munice a trhavin západočeské odbojové organizace Obrana národa. Když jej mělo přijít 19. 

března 1940 zatknout klatovské gestapo, raději spáchal sebevraždu. Viz Čvančara, J.: Někomu život, někomu 

smrt, s. 127. 
231 Kocourek, M.: Nepolapitelný Jan. In: Květen, č. 5, 1. 2. 1946, s. 5. 
232 Bartošek, Otto, 2. 5. 1908 (Hranice na Moravě) – 21. 4. 1943 (Berlín-Plötzensee). Byl nadporučíkem 6. 

hraničářského praporu v Domažlicích. Společně s pplk. Jaroslavem Herklocem a plk. Bohumilem Bočkem byl 

napojen na plzeňské a pražské vedení odbojové organizace Obrana národa. Jeho úkolem bylo shromažďování 

zbraní, střeliva a trhavin. Kromě toho měl rozšiřovat ilegální tiskoviny a organizovat zpravodajskou a sabotážní 

činnost. V rámci odbojové činnosti spolupracoval se skauty z Domažlic a domažlickým evangelickým odbojem. 

Po svém zatčení v březnu 1940, byl odsouzen k trestu smrti a společně s JUDr. Antonínem Žlábkem a Janem 

Procházkou popraven 21. dubna 1943. Viz Čvančara, J.: Někomu život, někomu smrt, s. 41. 
233 Po Žlábkovi byl 16. března 1940 gestapem zatčen Jan Procházka. 
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gestapem zatčeni, se mezitím snažili zničit kompromitující materiály. Ty se mimo jiné 

nacházely i ve Smudkově domě v Máchově ulici.
234

 19. března 1940 došlo v důsledku 

zatýkání v Domažlicích k tragické události. Z obavy před zatčením a zejména trýznivým 

výslechem gestapa spáchal sebevraždu ředitel domažlické elektrárny Václav Waldheger: 

„…jsou také jiní v této věci zúčastnění a já nevím. Nejsem zvláštní silák a nevím, jestli bych 

týrání gestapa vydržel. Možná, že bych při mučení řekl něco, co by mohlo strhnout další. A to 

se nesmí stát a také se to nestane…“
235

 Waldheger se zabil v rozvodně městské elektrárny, 

kde zemřel na následky zásahu elektrického proudu, protože se záměrně dotkl panelu 

vysokého napětí. 

 

6.1 Konfrontace s klatovským gestapem 

 

Klatovské gestapo se záhy z výslechů zatčených osob dozvědělo o Smudkově zapojení 

v domažlické odbojové skupině. Z tohoto důvodu bylo požádáno kladenské gestapo o 

součinnost, která měla spočívat ve Smudkově zadržení. V Kladně Smudek zatčen nebyl, 

protože se tou dobou nacházel v Brně, kam byl s největší pravděpodobností poslán jakožto 

spojka Jaroslava Valenty.
236

 Z Brna se vrátil opět do Prahy, kde se nějakou dobu zdržoval. Do 

Domažlic se vydal teprve 19. března 1940. Na domažlické nádraží přijel vlakem 20. března 

v jednu hodinu ráno.
237

  Během dopoledne se setkal s Karlem Mathesem. Kvůli pokračujícímu 

zatýkání se oba rozhodli, že uprchnou do zahraničí. Poté Smudek odešel domů, kde nejprve 

sdělil matce svůj úmysl utéci z protektorátu a po obědě začal společně s dalšími skauty stavět 

dvě kanoe. Ještě v týž den odpoledne přišli Smudka do domu v Máchově ulici č. p. 138 

zatknout tři příslušníci klatovského gestapa – Richard Lindner,
238

 Franz Wotava
239

 a Jacob 

Neubauer.
240

 

                                                
234 Koura, P.: Pozapomenutá legenda českého odboje, s. 119. 
235 Kocourek, M.: Nepolapitelný Jan. In: Květen, č. 6, 8. 2. 1946, s. 5. 
236 Tamtéž. 
237 Dle jedné z verzí měl cestovat v kupé s německým důstojníkem námořnictva. Ten když usnul, tak mu 

Smudek stihl ukrást z aktovky dokumenty, které znázorňovaly rozmístění protileteckých baterií. Viz dokument 

Nepolapitelný Jan . www.ceskatelevize.cz [online]. URL: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10204458965-

neznami-hrdinove/208452801390001/ [10. 9. 2016]. 
238 Kriminální tajemník Lindner byl po válce zatčen 10. května1945 v kasárnách ochranné policie v Klatovech. 

Nejprve byl odvezen Američany k výslechu do Rokycan a později do věznice v Plzni na Borech. Byl 

zodpovědný za smrt obyvatel Věšína a také Bernartic. Mimořádný lidový soud jej odsoudil k trestu smrti, který 

byl vykonán 25. dubna 1947. Více viz Jiřík, Václav: Klatovské oprátky. Plzeň 2004, s. 259 – 282. 
239 Kriminální zaměstnanec Wotava byl přítomen u výslechů, které prováděli členové klatovského gestapa 

Wimmer, Schamberger a Linder jako tlumočník. 5. května 1945 byl zatčen v Kolinci a předán do Klatov. Proti 

vyslýchaným používal násilí i z tohoto důvodu byl odsouzen dne 17. září 1946 k trestu smrti. Více viz Jiřík, 

Václav: Klatovské oprátky, s. 320 – 332. 
240 Čvančara, J.: Někomu život, někomu smrt, s. 127. 
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Těsně před tím, než měl být Smudek odveden, mu byla položena otázka, kde se nachází 

kufr, se kterým do Domažlic přijel. Gestapo se o kufr zajímalo záměrně, protože dle výpovědí 

zatčených se měly v jistém kufru nacházet výbušniny. Smudek členům gestapa sdělil, že se 

onen kufr nachází na půdě a že jim jej ukáže. Na půdu jej následoval Jacob Neubauer, zbylí 

dva zaměstnanci gestapa zůstali o patro níže. Na půdě se podařilo Smudkovi v nestřežený 

okamžik vytáhnout z úkrytu jednu ze svých zbraní. V následné potyčce na překvapeného 

Neubauera vystřelil. Neubauera střela nezabila, ale poranila jej „pouze“ na čele.
241

 Výstřel a 

křik zraněného Neubauera vedl ke zmatku, který Smudek využil pro svůj útěk z domu. 

Vyskočil z okna a přes zahradu se mu podařilo utéct pryč.
242

 

 

6.2 Zatýkání v Domažlicích 

 

Po Smudkově dalším útěku bylo ještě v týž den v noci zatčeno na padesát mužů. Další 

zatýkání pokračovalo i v následujících dnech, kdy bylo zatčeno dalších zhruba sto osob. 

Jedním ze zatčených byl také MUDr. Vladimír Böhm, který na noc 22. března 1940, kdy byl 

zatčen, vzpomíná: „V téže noci přišli pro mne: zvonek drnčí a vzápětí bouření na dveře. Jeden 

civilista a dva v uniformě s automaty. Po rychlém rozloučení honem ještě jeden „páček“ 

tabáku do aktovky a v doprovodu na ulici. Před domem, na rohu, na všech křižovatkách 

postavy s puškami a automaty. Na radnici v zasedací síni sedí již asi dvacet známých: mezi 

nimi za stolem zamračení gestapáci. Každou chvíli přivádějí přírůstky. Čekáme do půl šesté a 

špalírem ozbrojenců nás žednou do dvou nákladních aut. Projíždíme branou (tušíme to jen 

pod plachtou), opatrně škvírou pokukujeme ven, zatáčíme u Kobyly doprava přes Všeruby do 

Brodu n. L. Odtud asi omylem zpět „domů“ na Kubici, opět obratem a zpět do Brodu. 

Rozednívá se, vidíme mezerou v plachtě za námi černou mercedesku se čtyřmi SS. 

K polednímu se za námi padesáti zavřela těžká vrata věznice v Řezně.“
243

 

Zatýkání v Domažlicích a okolí probíhalo až do 24. března 1940. Průběh byl ve většině 

případů podobný tomu, jak jej vylíčil ve své vzpomínce doktor Böhm. V noci přijeli ozbrojení 

příslušníci gestapa, kteří zadrželi dotyčnou osobu. Ta u sebe kromě kartáčku na zuby a dalších 

                                                
241 Neubauer v průběhu hospitalizace obdržel Záslužný kříž II. stupně a také právo nosit odznak za zranění 

v boji. Ze svého zranění se vyléčil a působil i nadále na služebně klatovského gestapa, kde byl pověstný pro svou 

brutalitu, zejména vůči občanům z Domažlic. Podílel se také jako zatýkající, vyslýchající či tlumočník na akcích 

proti obyvatelům vesnic Obytce, Myslovice a Bernartice. Po válce byl za své činy odsouzen k trestu smrti, ztrátě 

cti a majetku dne 2. prosince 1946. Více viz Jiřík, Václav: Klatovské oprátky, s. 348 – 361. 
242 Kocourek, M.: Nepolapitelný Jan. In: Květen, č. 7, 15. 2. 1946, s. 5. 
243 Böhm, Vladimír: K. L. Flossenbürg „koncentrák Domažlických“. In: Balcar, Bohuslav (ed.): Chodsko ve 

stínu hákového kříže, I. díl. Domažlice 2003, s. 21. 
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drobností nesměla nic mít. Zadržení byli sváženi na radnici, kde byli hlídáni příslušníky 

gestapa a čekali, než budou s pomocí kolaborantů přivezeni všichni zatčení. Poté nastoupili do 

nákladních aut a vyjeli směrem na Kdyni. Na Kobyle nejprve zabočili doprava na Všeruby, 

odkud pokračovali do Brodu nad Lesy. Odtud jeli zpět na Českou Kubici a opětovně do 

Brodu. Až kolem poledne dorazili do věznice v Řezně. Z věznice byli po devíti týdnech 

samovazby definitivně transportováni do koncentračního tábora Flossenbürg v Bavorsku.
244

 

Za tímto zatýkáním a následným transportem do koncentračního tábora lze spatřovat 

snahu nacistů o co největší zastrašení českého obyvatelstva, aby se Smudkovi na jeho útěku 

nedostalo pomoci a mohl tak být v co nejkratší době dopaden. I proto byla na všech sto 

padesát zatčených osob
245

 uvalena takzvaná ochranná vazba a posléze byly deportovány do 

koncentračního tábora Flossenbürg.
246

 Někteří z vězňů byli později postupně propouštěni: 

„První se z Flossenbürgu 20. ledna 1941 vrátil Jaroslav Herkloc, o dva měsíce později ho 20. 

března 1941 následoval profesor Václav Miškovský. Další domažličtí vězni si museli počkat 

téměř celý rok. 10. prosince 1941 byl propuštěn Jiří Černý, 11. Prosince 1941 Václav Rádl 

spolu s Václavem Farářem, 13. Prosince 1941 Jaroslav Paroubek a Jiří Petrák. Měsíc po 

nich, 11. Ledna 1942 byl propuštěn Jaroslav Kronďák. Karel Doubek se z důvodů již 

popsaných výše vrátil o rok později, propuštěn byl 20. prosince 1942. Poslední z 

„rukojmích“, Bohdan Konáš, se vrátil teprve 21. prosince 1943.“
247

 Avšak valná většina 

domažlických byla v koncentračním táboře internována až do konce války. 

 

6.3 Na útěku z Domažlic 

 

K pronásledování Smudka bylo okamžitě povoláno četnictvo. Na jeho stopu byl 

kupříkladu nasazen štábní strážmistr Josef Lígr s fenkou německého ovčáka Ristou. Ta ihned 

zavětřila Smudkovu pachovou stopu a šla po ní. Toho si byl vědom štábní strážmistr, který 

záměrně psovi udělil pokyn, aby po stopě dále nepokračoval a Smudkovi tak umožnil 

pokračovat v útěku dál.
248

 Několik dní se Smudek skrýval v lesích okolo Domažlic a 

přespával, kde se dalo – v senících, stozích apod. Jídlo a oblečení získával od svých 

příbuzných a známých, ke kterým docházel záměrně v noci, aby jej nikdo nezpozoroval a on 

je tak svým jednáním neohrozil. Nejprve se uchýlil k sestře své matky do Chrastavic, odkud 

                                                
244 Suchý, Jakub: Rukojmí za gymnázium. In: tamtéž, s. 69 – 70. 
245 Sládek upozorňuje, že se v této souvislosti objevuje hlášení SD z 5. dubna 1940, které uvádí, že bylo zatčeno 

dokonce 200 vedoucích osobností z okolí Domažlic. Viz Sládek, O.: Zločinná role gestapa, s. 109. 
246 Tamtéž. 
247 Suchý, J.: Rukojmí za gymnázium, s. 77 – 78. 
248 Kocourek, M.: Nepolapitelný Jan. In: Květen, č. 8, 22. 2. 1946, s. 5. 
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poslal po svém bratranci vzkaz pro Karla Mathese, že na něj bude čekat v osadě Pila. 

Smudkovi se poté podařilo proniknout přes první kruh hlídek, které střežily bezprostřední 

okolí Domažlic. Následně zamířil do osady Pila, kde se nejprve zastavil u svého příbuzného 

Ondřeje Váchala a poté našel útočiště u rodiny Bergmanů. Zde si krátce odpočinul a zároveň 

se dozvěděl podrobnosti o pátrací akci, jejímž úkolem bylo jeho dopadení. Také zjistil, že 

Karel Mathes se k němu nepřipojí, a proto se rozhodl, že se pokusí dostat přes Plzeň do Prahy. 

Obával se, že cesta do Plzně bude přes vnitrozemí silně střežená, a proto raději zvolil průchod 

říšským územím. Měl v plánu postupovat kolem Horšovského Týna přes Tachov a Stříbro až 

do Plzně.
249

 

Od Bergmanů z Pily vyrazil 22. března k Horšovu Týnu. Ve vesnici Březí byl ovšem 

krátce po půlnoci zadržen dvoučlennou hlídkou německé finanční stráže.
250

 Ta aniž by 

zkontrolovala, zdali Smudek u sebe nemá náhodou nějakou zbraň, jej chtěla odvést na blízkou 

strážnici. Toho Smudek po pár krocích využil a „vytáhl odjištěnou pistoli z kapsy svrchníku a 

střelil průvodce po pravici. Přímo do spánku. Druhý Němec zdvihl pušku, ale pistole FN ráže 

6.35 byla rychlejší. Zazněla druhá rána, také smrtelná…“
251

 Smudek oba Němce zastřelil. 

Ihned se dal znova na útěk, který nakonec trval několik hodin, protože mu v patách byli 

pronásledovatelé včetně služebních psů. Na útěku musel proti jedné z hlídek opět použít svoji 

zbraň a jednoho ze svých pronásledovatelů postřelil. Nakonec se mu jich ale podařilo zbavit, 

takže se zastavil v Postřekově, kde se najedl v místním hostinci. Potom pokračoval až 

k Čerchovu a zde v lese vyhledal roubenou chatku, aby si odpočinul. V cestě pokračoval až 

další den, tj. 24. března 1940. Náhodou se mu podařilo potkat domažlické skauty (družinu 

Kamzíků), kteří byli zrovna na výpravě: „My jsme šli pod Vavřinečkem lesem k našemu 

nejoblíbenějšímu místu, táborovému kruhu v lese Strakově v Zelenově. Při zpáteční cestě jsme 

v místech, kde jsou boží muka nad hájovnou, potkali Jendu Smudka. Toho času byla již 

odměna na jeho dopadení 120.000 K. Měl na sobě šedý svrchník, hnědé polobotky, pod paždí 

měl pytel a levou tvář silně rozedřenou. Z naší družiny jsem se s ním znal jen já, tož jsem se 

dal do řeči, při čemž mi Honza sdělil, že má velký hlad. Slíbil jsem mu, že mu něco přineseme. 

Honza se podíval na hodinky, byly právě 4 a tak jsme si umluvili sraz na 6. hod. na Kočárku u 

mostu. …Ve městě jsem si vypůjčil od Pepíka Baiera kolo a některé potraviny, jež jsem pak 

doplnil doma, takže toho byla plná aktovka. …Když se najedl [Smudek], měli jsme spolu delší 

debatu, v níž jsem ho informoval o poměrech ve městě a slíbil vyřídit vzkaz Karlu Mathesovi, 

                                                
249 Uhlíř, J. B.: Ve stínu říšské orlice, s. 119. 
250 Zollgrenschutz. 
251 Kocourek, M.: Nepolapitelný Jan. In: Květen, č. 9, 1. 3. 1946, s. 5. 
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vedoucímu 3. odd. roverů, jehož členem byl též Smudek. Pak jsme si naposledy stiskli levice a 

s přáním šťastné cesty Honza zmizel na kole, maje na tandemu Svaťu Fišera, který mi pak 

kolo přivezl zpět.“
252

 Jiřina Paroubková vzpomíná, že Smudek na tuto pomoc a mlčenlivost 

skautů nezapomněl a po válce jim veřejně po svém návratu do Československa poděkoval.
253

 

Na vypůjčeném kole se Smudek přesunul do Spáňova, kde se mu dostalo pomoci v rodině 

železničáře Kohna. Odtud pokračoval do Černíkova u Kdyně. Zde mu pomohl jeho přítel 

Karel Kuba, který uprchlíkovi zajistil úkryt u bývalého legionáře Josefa Sedláčka. Později byl 

Karel Kuba za poskytnutou pomoc Smudkovi, podobně jako jiní, náležitě „odměněn“ 

zvláštním soudem. Josef Sedláček Smudkovi opatřil náboje do jeho pistole, brýle a barvivo na 

vlasy. To znamenalo, že Smudek během útěku mohl relativně jednoduše měnit svou vizáž a 

mást tím své pronásledovatele.
254

 

V té době již nacisté věděli, že oba strážníci zastřelení u Březí byli usmrceni výstřelem ze 

Smudkovy pistole, neboť to prokázala nařízená expertiza. Do té doby totiž předpokládali, že 

vraždu mohl spáchat „neznámý pachatel“. K událostem na Domažlicku byla také nucena se 

vyjádřit protektorátní vláda, která ve svém prohlášení obě události odsoudila a apelovala na 

Smudkovo dopadení: „K událostem, k nimž došlo v Domažlicích a okolí, vydala vláda 

Protektorátu tento projev: Dne 20. března spáchal v Domažlicích 25letý Jan Smudek 

vražedný útok na člena německé státní policie. Dne 23. března v noci byli dosud neznámým 

pachatelem zavražděni poblíže protektorátních hranic u Březí dva příslušníci německé 

pohraniční služby. Vláda Protektorátu s největší rozhodností odsuzuje tyto ohavné zločiny, 

jejichž pachatelé po dopadení budou potrestáni s nejostřejší a příkladnou přísností. Vláda je 

přesvědčena, že společně s ní odsuzuje tyto zavržitelné činy s největším mravním rozhořčením 

celý český národ, který má živelný odpor proti jakýmkoliv násilným činům. Pachatel 

domažlického zločinu, který dosud nebyl dopaden, nemohl mít ani špetky citu národní 

odpovědnosti, které si je v dnešní době tak disciplinovaně vědom celý český národ, a provedl 

svůj čin, aniž se při tom ozvalo jeho lidské a národní vědomí. Český národ ví dnes velmi 

dobře, jaké povinnosti má od doby svého zařazení do Velkoněmecké říše a dal to také 

naprosto jasně najevo v minulých dnech, kdy vzpomínal prvého výročí Protektorátu. Vláda 

proto vyzývá celou českou veřejnost, aby pomohla co nejrychleji dopadnout pachatele 

ohavného zločinu a umožnila tak jeho příkladného potrestání. Je to pro každého jednotlivce 

                                                
252 Týž: Nepolapitelný Jan. In: Tamtéž, č. 12, 23. 3. 1946, s. 5. 
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příkaz národní odpovědnosti.“
255

 Úplně opačně reagoval na Smudkův čin zahraniční odboj. 

Koura kupříkladu zmiňuje, že 29. března vyšel na titulní straně časopisu Čechoslovák, který 

vydávalo exilové ministerstvo zahraničí, komentář, jenž prohlášení protektorátní vlády 

označil za vynucené a Smudka nazval hrdinou. V tomto tónu se časopis ke Smudkovi 

vyjadřoval obdobně i v dalších číslech.
256

 

Snaha nacistů o dopadení Smudka vzrostla ještě více, když byl 26. března zatčen 

František Petr. Ten se zakrátko přiznal k spoluúčasti na vraždě strážmistra Kniesta a navíc 

uvedl, že druhým pachatelem byl právě Jan Smudek. Ve stejné době byla také na Smudkovo 

dopadení vypsána stodvacetitisícová odměna, která měla posloužit k jeho rychlejšímu 

dopadení.
257

 Kromě toho se ještě více zintenzivnilo pátrání. Měly se prohlížet: „1. Stohy, 

skalní sluje, hlídačské boudy, osamělé zahrádkářské besídky nebo kolonie, osamělé stodoly 

nebo budovy. Lomy, skautské tábory, letní ozdravovny, chaty jakož i cikánské tábory. Hotely, 

ubytovací hostince a noclehárny. 2. Železniční stanice a zastávky, jakož i vlaky. Pokladníci 

osobních pokladen byli upozorněni, že Smudek má žákovskou průkazku č. 28044 3. Majitelé 

domů a usedlostí se měli ráno a večer přesvědčit, zda se jim hledaný nevloudil do některé 

místnosti. 4. Součinnost byla uložena všem složkám německé policie, protektorátní policie, 

četnictva, německého obyvatelstva, českého obyvatelstva. Razie se měli zúčastnit starostové 

obcí, obecní zaměstnanci všech kategorií, polní přísežní hlídači, lesní personál všeho druhu 

za spolupráce všech veřejných orgánů a zaměstnanců vůbec.“
258

 

Smudek mezitím vyrazil od Josefa Sedláčka dne 27. března 1940 již v přestrojení na 

ranní vlak do Švihova u Klatov. Odtud jel nejprve do Plzně, kde přestoupil na rychlík do 

Prahy. V něm se usadil do kupé společně se třemi říšskoněmeckými důstojníky. S těmi jel až 

na smíchovské nádraží, kam dorazil ještě v týž den.
259

  

                                                
255 Moravské slovo, č. 70, 24. 3. 1940, s. 1; Pondělní Národní politika, č. 84, 25. 3. 1940, s. 1. 
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7 Legenda jménem „Nepolapitelný Jan“ 

 

Poté, co se Smudkovi podařilo již poněkolikáté před svým zatčením úspěšně utéct, začala 

se kolem jeho postavy vytvářet lidová legenda. Právě v této době vzniká jeho přezdívka 

„Nepolapitelný Jan“, jak jej začali lidé pro jeho útěky hovorově nazývat. Ostatně české 

obyvatelstvo bylo Smudkovi nakloněno a v jeho cestě na útěku mu několikrát pomohlo. O 

takovém zaujetí kupříkladu informuje hlášení nacistické Bezpečnostní služby SD
260

 z této 

doby.
261

 V podobném duchu vyznívá i hlášení z návštěvy gen. Josefa Reifa (velitele četnictva) 

v úřadu státního tajemníka u říšského protektora v Čechách a na Moravě, které uvádí: „Jsou 

tu k dispozici zřetelné náznaky, že je určitou částí společnosti propagován jako národní 

hrdina. Bylo také zjištěno, že značná část českého národa je jednoznačně připravena při jeho 

ukrývání být nápomocna.“
262

 Ostatně v situační zprávě o poměrech v protektorátu po 15. 

březnu 1940 bylo uvedeno: „Persekuci dokonce byl dán ještě nový podnět aférou Smudkovou 

a zejména tím, že Smudka německá policie nemohla dopadnout a že dokonce se dali lidé 

popravit a zavřít raději, než by prozradili jeho úkryt. Němci také velmi vytýkají české 

veřejnosti chování v této aféře.“
263

 

Kromě výše uvedených hlášení se objevují i další zprávy, které hovoří o chování českého 

obyvatelstva ve Smudkův prospěch. Takovým příkladem je zpráva, která se týká jednoho 

z kolaborantů. Ten zaznamenal pokyn jistého vysoce postaveného četnického důstojníka, 

který svým podřízeným sdělil, aby při setkání se Smudkem mu buďto aktivně pomohli, nebo 

jej v opačném případě ihned zastřelili, aby tak nedošlo k prozrazení těch, kteří Smudkovi 

pomáhali.
264

 Další podobnou zprávu telefonicky sdělil Úřadu říšského protektora bavorský 

Gaulaiter Fritz Wächtler, který informoval, že zadržení Smudka se nedaří kvůli tomu, že je 

mu pomáháno českým obyvatelstvem.
265

 

I proto se okupační orgány rozhodly přitvrdit ve svých snahách o dopadení Smudka. 

Jedním z takových kroků byla vyhláška Zemského úřadu v Praze ze dne 27. března 1940, 
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Hlášení o návštěvě velitele četnictva gen. Reifa z 16. 4. 1940. 
263 Zprávu o přehledu situace v protektorátu sepsal na konci dubna roku 1940 pracovník domácího odboje. Text 
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která se v podobě plakátů objevovala ve všech větších městech po celém protektorátu.
266

 

Dvojjazyčný text vyhlášky společně se Smudkovou podobiznou zněl: „Pátrá se po Janu 

Smudkovi, který se dne 20. března 1940 dopustil v Domažlicích pokusu vraždy na členu 

policie a ukrývá se nyní neznámo kde. Podle dosavadního výsledku šetření dopustil se 

jmenovaný též vraždy svou pomocníků říšských finančních orgánů, spáchané v Březí dne 23. 

března 1940. Jan Smudek jest 25letý, příslušný do Českých Budějovic, bytem posléze 

v Domažlicích, Máchova ul. 138, svobodný, studující průmyslové školy na Kladně. Jest asi 

180 cm vysoký, širokých ramen, vyčnívajících lícních, světle kaštanových vlasů, rozdělených 

na levé straně pěšinkou; jest silně krátkozraký a přes pravou tvář má vodorovnou stopu po 

značnějším škrábnutí. Je nyní oděn v šedavý oblek s dlouhými kalhotami a snad má také 

dlouhý tmavý kabát s vlasem (tzv. hubertus) a měkký klobouk téže barvy. Naposledy byl 

spatřen dne 25. března 1940 v Černíkově v politickém okrese domažlickém. Všechno 

občanstvo se důtklivě vyzývá, aby vším způsobem přispělo bezpečnostním orgánům 

k vypátrání zločince. Každý jest povinen nejbližší četnické stanici nebo nejbližšímu vládnímu 

policejnímu úřadu sděliti ihned vše, co může posloužiti k vypátrání a zatčení jmenovaného. 

Kdo jmenovanému poskytne úkryt nebo jakoukoli jinou pomoc, nebo zamlčí údaje, sloužící 

k jeho vypátrání, dopouští se nadržování zločinu a bude podle zákona potrestán co 

nejpřísněji. Upozorňuji, že město Domažlice vypsalo 20.000 K pro každého, kdo přivede 

bezpečnostní orgány na stopu pachatelovu. Pozor! Pachatel jest bezohledný násilník, který 

proti každému ihned použije střelné zbraně.“
267

 Kromě těchto plakátů se výzvy k dopadení 

Smudka objevovaly od konce března i v denním tisku. Ty byly kromě textu vyhlášky 

doplněny i o informaci týkající se vypsané odměny ze strany protektorátní vlády: „Vláda 

Protektorátu Čechy a Morava ve snaze, aby vrah byl co nejdříve dopaden a odevzdán 

trestající spravedlnosti, vypisuje odměnu 100.000 K (sto tisíc K), která v celku nebo její 

poměrná část bude ihned vyplacena každému, kdo přispěje k dopadení a zatčení Jana Smudka 

nebo učiní takové údaje, jež skutečně poslouží k jeho vypátrání a dopadení.“
268

 Další výzvy se 

v novinách objevily znovu na začátku dubna, kdy byl Smudek spatřen v Praze. Ty již 

obsahovaly Smudkův podrobnější popis: „Bezpečnostními úřady jest hledán nebezpečný a 

násilný zločinec Jan Smudek, na jehož dopadení vypsala vláda Protektorátu Čechy a Morava 

odměnu 100.00 korun. Obyvatelstvo se vyzývá důtklivě, aby ihned upozornilo bezpečnostní 

orgány, kdyby byl Smudek někde spatřen. Každý, kdo by vrahovi Smudkovi nějak pomáhal, 

                                                
266 Obr. několika vylepených vyhlášek v Praze na Můstku viz Čvančara, J.: Někomu život, někomu smrt, s. 130. 
267 Viz obr. tamtéž, s. 128-129. 
268 České slovo, č. 74, 30. 3. 1940, s. 1. Dále také viz Lidové noviny, č. 74/161, 30. 3. 1940, s. 1; Moravské slovo, 

č. 74, 30. 3. 1940, s. 3; Lidové noviny, č. 162, 31. 3. 1940 ráno, s. 1; Moravské slovo, č. 75, 31. 3. 1940, s. 3 
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bude nejpřísněji a tvrdě potrestán. Pomoci k jeho dopadení je občanskou a národní 

povinností každého Čecha. Jan Smudek objevil se dne 29. března v Praze na Spořilově. 

…Posledně byl oděn v šedý oblek s dlouhými kalhotami a v dlouhý tmavý kabát, tak zvaný 

hubertus. V ruce nosí měkký pomačkaný klobouk hnědavé barvy a hnědou aktovku. 

Upozorňuje se zvláště, že osobní vzhled Smudkův může býti změněn. Dále je třeba míti na 

paměti, že je to bezohledný násilník, který ihned používá střelné zbraně. Každou zprávu o 

Smudkovi je nutno ihned sděliti nejbližší četnické stanici nebo policejnímu úřadu způsobem co 

nejrychlejším, telefonicky, poslem, osobně apod. Výdaje s tím spojené budou hrazeny.“
269

 či 

„Ústřední četnické pátrací oddělení znovu důrazně vyzývá obyvatelstvo, aby v nejvyšším 

zájmu celého národa pomohlo bezpečnostním orgánům vypátrati vraha Jana Smudka. Každý, 

kdo by vrahovi pomohl, bude nejpřísněji a tvrdě potrestán. Upozorňuje se zvláště, že osobní 

vzhled Jana Smudka může býti změněn. …Upozorňuje se dále, že Jan Smudek má přes pravou 

tvář 4 až 5 cm dlouhou, šikmo od lící kosti k ústům vedoucí červenou stopu, která může býti 

od popáleniny nebo od podobného poranění. Jest jen z blízka viditelná. Lícní kosti má 

nápadně vysedlé, což na podobence není dostatečně patrno. Chodí nachýleně a těžkopádně. 

Jest však rychlým běžcem. Nenosí stále brýle, nýbrž má je v kapse a nasazuje si je podle 

potřeby. Při řeči lze pozorovati, že hlásku „ř“ nevyslovuje správně a jasně. Má ve zvyku při 

řeči pohybovat nebo pokrčovat rameny. Jan Smudek má u sebe železniční režijní průkazku č. 

28044 pro členy rodin železničních zaměstnanců, vydanou 1. ledna 1939 s platností do 30. 

června 1940, opravňující k zlevněné jízdě ve II. a III. třídě vlaku. Průkazka jest 

v tmavohnědých kožených deskách. Na přední straně desky dole je slídové okénko tvaru 

elipsy, v němž jsou iniciálky ČSD. Průkazka jest téhož formátu, jaké používají státní 

zaměstnanci. Všichni bezpečnostní orgánové se důtklivě upozorňují, aby na tuto okolnost 

pamatovali při vlakových revisích a o těchto okolnostech vyrozuměli i příslušný vlakový 

železniční personál. Jan Smudek této legitimace pravděpodobně používá. Pozor! Pachatel je 

bezohledný násilník, který proti každému používá střelné zbraně.“
270

 V Českém slovu byl 

k obdobnému oznámení připojen ještě následující dodatek: „Česká veřejnost musí přispět 

k dopadení zločince Smudka. Svými zločiny se vyřadil z národního společenství a je nutno ho 

bez výhrad co nejostřeji odsoudit. Smudek musí být dopaden a po zásluze potrestán. Každý, 

kdo by jednal jinak, vylučuje se z národa a staví se na roveň stíhanému vrahovi a bude s ním 

                                                
269 Pondělní list, č. 90, 1. 4. 1940, s. 1. Dále také Expres, č. 77, 3. 4. 1940, s. 1. 
270 Polední list, č. 93, 4. 4. 1940, s. 1. 
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stejně naloženo. Nikdo nesmí Smudkovo dopadení mařit. Je povinností všech pátrání 

bezpečnostních úřadů usnadnit.“
271

 

Plakátové a novinové výzvy brzy začaly přinášet své ovoce v podobě nejrůznějších udání 

a oznámení, které dostávaly četnické stanice v protektorátu. Jak už to v podobných případech 

bývá, tak některé výzvy byly míněny vážně, ale jiné se naopak mohly jevit jako absurdní či 

jako msta vůči jednotlivcům: „Na policejní komisařství v Praze VII se dostavila Gertruda 

Drögerová z Prahy VII, Kamenická 1, a udala, že dne 28. března 1940 o 18. hodině šla po 

Příkopech a viděla v uniformě SS muže, kterého se ptala, kde je Wienerkaffee. Pokrčil rameny 

a působil na ni dojmem, že neumí německy. Byl vyšší postavy, 25 let starý, ramenatý, na jeho 

obličej se nepamatuje. Když 1. dubna viděla fotografie Smudka, uvědomila si, že je podoben 

shora uvedenému. Případ byl hlášen gestapu a Drögerová je obeslána na zítřek na 9 hodin 

komisařem Pannwitzem.“
272

 nebo „Četnické stanici v Přešticích došel anonymní dopis 

z Příchovic, že u rolníka Kokošky v Příchovivích, čp. 7, přespal poslední noc Jan Smudek. Na 

místo se dostavila četnická pátrací stanice z Plzně, nenápadně obsadila obec a 32 četníků 

provedlo v Kokoškově stavení zevrubnou prohlídku, jejíž výsledek je negativní. Jmenovaný je 

známý lakomec a pro svou povahu v obci velmi neoblíbený. Zdá se proto, že jde o akt pomsty. 

Po pisateli dopisu se pátrá.“
273

 Některé takto podané zprávy, ale měly patrně sloužit 

k záměrnému zahlcení policejního aparátu, jako v případě muže z Ledče nad Sázavou. Ten 

ohlásil, že v městě se vyskytuje Jan Smudek, ale jak se ukázalo, tak samotný oznamovatel se 

v době oznámení nacházel na úplně jiném místě, proto byl následně zatčen a vyšetřován on 

sám.
274

 Koura ve své práci zmiňuje i anonymní dopisy, které v souvislosti s pátráním po 

Smudkovi došly na pražské policejní ředitelství, respektive na krajský sekretariát Národního 

souručenství v Plzni. Dopis, který byl adresován pražskému policejnímu ředitelství, obsahoval 

kromě samotného textu také krátkou báseň: „Pomozte stůj co stůj utajiti Jana Smudka. Je to 

občanská a národní povinnost každého dobrého Čecha!!! …Jen ten největší bídák by mohl 

napomáhati k dopadení odvážného muže, jako je Smudek. …Proto radíme, prchejte pane 

Smudku, abyste zbavil český národ smutku!“
275

 V obdobném dopise, který byl doručen 

krajskému sekretariátu Národního souručenství v Plzni, se autor vyjadřoval nejen k prohlášení 

                                                
271 České slovo, č. 79, 5. 4. 1940, s. 4. 
272 NA, f. Zemský úřad Praha – prezidium, sign. 207-935-18, zpráva z 2. 4. 1940. 
273 Tamtéž, zpráva ze 4. 4. 1940.  
274 Pozn. č. 49 viz Koura, P.: Pozapomenutá legenda českého odboje, s. 122 - 123. 
275 Tamtéž, s. 123; NA, f. Zemský úřad Praha – prezidium, sign. 207-935-18, dopis z 10. 4. 1940. 



65 

 

protektorátní vlády, ale také k vraždě dvou příslušníků německé finanční stráže, kterou 

okomentoval slovy: „Škoda, že tak málo!“
276

 

S „honem“ na Smudka souvisí i událost, která s odstupem času působí podobně absurdně. 

Odehrála se 10. června 1940 v Praze na Uralském náměstí
277

 v odpoledních hodinách, tedy 

v době, kdy již Smudek byl dávno za hranicemi protektorátu, a proto s ní nemohl mít nic 

společného. Na této události je možné vidět, že nacisté se Smudka opravdu obávali, zejména 

pro jeho narušování „veřejného klidu a pořádku,“ který se v protektorátu tak pracně snažili 

nastolit. Na onom náměstí byl během jízdy v autě napaden vyšší úředník referátu mzdové 

politiky Oberregierungsrat Rittershaus.
278

 Na tuto událost dle vyjádření z 14. června 1940 

reagoval K. H. Frank tak, že „je toho názoru, že je třeba vyšetřit, zda tento skutek nepochází 

od Smudka. V tom případě by se Smudek musel ještě zdržovat v Praze. To není možné jen tak 

odmítnout, neboť dosud chybí jakákoliv zpráva o Smudkově vystoupení v cizině, a dá se 

předpokládat, že cizina by o jeho úspěšném útěku určitě informovala.“
279

  

                                                
276 Tamtéž, dopis z 2. 4. 1940; Koura, P.: Pozapomenutá legenda českého odboje, s. 123. 
277 Dnes Puškinovo náměstí. 
278 Fotografie z místa činu viz NA, f. Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě, inv. č. 2040, 

sign. 109-7-47, karton 120. 
279 Tamtéž, zpráva z 14. 6. 1940. 
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8 Útěk za hranice  

 

Po událostech, které se odehrály nejprve v červnu 1939 v Kladně a později v březnu 1940 

na Domažlicku (včetně následných represí a opatření vedoucích k Smudkovu dopadení), 

muselo být v této době Janu Smudkovi jasné, že se již nemůže déle v protektorátu zdržovat. 

Jisté je, že on sám nemohl tušit, jak dlouho válka bude pokračovat a zároveň si musel 

uvědomovat, že svou přítomností ohrožuje své okolí včetně těch, kteří jej na útěku přímo 

podporovali. Proto se po svém skrývání na Domažlicku rozhodl vydat do Prahy, kde 

předpokládal, že se spojí s dalšími lidmi, kteří mu případně pomohou dostat se za hranice 

protektorátu. 

 

8.1 Cesta z Prahy za hranice vlasti 

 

Smudek do Prahy dorazil 27. března 1940 a setkal se zde s dr. Jaroslavem Valentou, který 

se mu následně pokoušel zajistit bezpečné ubytování.
280

 To se Valentovi nedařilo a dle 

některých zpráv musel Smudek strávit dvě noci v pražských nočních podnicích.
281

 Tato 

informace se pravděpodobně nezakládá na pravdě a lze ji spíše chápat jako součást legendy, 

která se kolem Smudka vytvořila. Pravděpodobněji se jeví ta skutečnost, že Smudek před 

svým útěkem za hranice protektorátu strávil jednu noc přímo v bytě Jaroslava Valenty na 

adrese Přemyslovská
282

 1460/3 a další noc skrze zprostředkování odbojářů JUDr. Rudolfa 

Mareše a Pravdomila Huška v noclehárně Křesťanského spolku mladíků na ulici Soukenická 

1193/15.
283

  

Jaroslavu Valentovi se nakonec podařilo pro Smudka najít vhodný úkryt ve Vodičkově 

ulici, kam se přemístil 29. března.
284

 Hned následující den již Smudek zamířil na vlakové 

nádraží, odkud vlakem odjel na Moravu (do Veselí nad Moravou). Po cestě na nádraží jej 

doprovázel sám jeden ze „Tří králů“ škpt. Václav Morávek. O tom, jak se se Smudkem 

nevědomky setkal a že jej na nádraží opravdu doprovázel škpt. Morávek, svědčí vzpomínky 

Aloise Bláhy: „Když jsem přišel do Jungmannovy ulice, odemkl jsem dům, zamkl a šel do 

                                                
280 Dostupné prameny se rozcházejí v tom, zdali Smudka krátce po příjezdu dovedl Jaroslav Valenta do 

konspirační kanceláře v Jungmannově ulice, nebo zdali Smudek požádal o pomoc Valentu přímo v paláci Ymca. 

Srov. Koura, Petr: Podplukovník Josef Balabán. Život a smrt velitele legendární odbojové skupiny „Tři 

Králové“. Praha 2003, s. 103 a Koura, P.: Pozapomenutá legenda českého odboje, s. 123. 
281 Kocourek, M.: Nepolapitelný Jan. In: Květen, č. 13, 30. 3. 1946, s. 5. 
282 Tehdy Pschemisl-Straße. 
283 Padevět, J.: Průvodce protektorátní Prahou, s. 249 a 438. 
284 Konspirační středisko, které se nacházelo ve Vodičkově ulici, vybudoval bývalý tajemník Svazu záložníků 

Alois Bláha. Viz Tamtéž, s. 123. 



67 

 

druhého poschodí. Cestou jsem potkal „Vojtu“
285

 v doprovodu nějakého muže, který měl 

límec svrchníku zdvižený a klobouk do čela, takže jsem neměl ani zdání, kdo je to. Beze slova 

jsem se s nimi vrátil, otevřel dům, pustil jsem je ven, zamkl a šel do své kanceláře v Sokolské 

ulici. Při pozdější schůzce se mne „Vojta“ zeptal, jestli vím, komu jsem to otevíral a pouštěl 

ven. Řekl jsem, že nevím, že mne to nezajímá. Čím méně vím, tím lépe pro věc. „Vojta“ se 

usmál a povídá: „To byl Smudek!“
286

  

Ve Veselí nad Moravou čekal Smudek na vhodnou příležitost k překročení hranic. 

Zdržoval se zde v hotelu „U Andrýsků“,
287

 neboť „na přijetí „černých pasažérů“ musela být 

připravena slovenská strana a čekání na vhodné spojení vyžadovalo zajistit pro uprchlíky i 

několikadenní ubytování.“
288

 Jak uvádí Jan Andrýsek ml., pro tento případ se „lidé hlásili 

recepčnímu nebo přímo mně smluveným heslem – „pokoj č. 10.“ Vhodná příležitost se 

naskytla až 4. dubna 1940, kdy Jan Smudek překročil protektorátní hranice a pokračoval dále 

přes Slovenský štát a Maďarsko až do Jugoslávie. Právě díky tomu, že Smudek využil tuto 

převaděčskou linku přes škpt. Vladimíra Veleckého, který byl o jeho příjezdu na Slovensko 

předem informován, lze právem usuzovat, že do Smudkova útěku byli skutečně zapojeni 

samotní „Tři králové“.
289

 

 

8.2 Zatčení Františka Petra a Ladislava Vojtěcha 

 

Po Smudkově střelbě v Domažlicích začalo gestapo vyslýchat jeho nejbližší přátele a 

spolužáky z Kladna. Při té příležitosti, se patrně na popud kladenského četnictva rozeběhlo 

prověřování možné spojitosti Smudka s Kniestovou vraždou.
290

 Když gestapo zjistilo, že 

Smudek bydlel nedaleko místa, kde byla vražda spáchána, zaměřilo se gestapo na Smudkovy 

spolužáky. Predikce, že by některý ze spolužáků mohl něco ve vztahu k vraždě strážníka 

Kniesta vědět, se ukázala jako správná. Jedním z těch, který byl v rámci těchto událostí 

vyslýchán, byl také František Petr. Ten se nakonec po několikahodinovém výslechu přiznal 

k tomu, že se podílel na zavraždění Kniesta: „Šli jsme pomalu před ním [Kniestem] a když nás 

na rohu Hruškovy ulice docházel, obrátili jsme proti němu a s pistolemi v rukou zvolal na 

                                                
285 Jedno z krycích jmen Václava Morávka. 
286 Národní osvobození, č. 3, 11. 2. 1992, s. 7. 
287 Hotel jakožto místo úkrytu prchajících odbojářů byl v červnu 1940 prozrazen. Přesto se v něm za tu dobu 

vystřídalo množství osob, kteří jej využili pro svůj útěk za hranice. Těmi neznámějšímu kupříkladu byli: 

generálové Klapálek, Hasal, Čihák, Liška, plk. Novák, politici Laušman, Sommer, Hejduk, Feierabend a 

v neposlední řadě také samotný Smudek. Viz Malovaný kraj, č. 4, červenec – srpen 1990, s. 13. 
288 Malovaný kraj, č. 3, květen – červen 1990, s. 8. 
289 ABS, f. Německé soudy v říši, sign. 141-287-13, Výslechový protokol Josefa Procházky z 28. 9. 1940. 
290 Koura, P.: Pozapomenutá legenda českého odboje, s. 123. 
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něho Smudek “Hände hoch“ pozoroval jsem, že policista snažil se vytrhnouti svoji pistoli 

z opasku, v tom však padla rána, kterou vystřelil Smudek a já stoje as krok nebo 2 opodál (:1 

a 1/2 kroku:) od nich vzdálen, jsem se ulekl, vystřelil jsem ihned z mojí pistole. Dal jsem se 

ihned na útěk Hruškovou ulicí…“
291

 I proto měly nacistické bezpečnostní složky eminentní 

zájem na Smudkově dopadení. Další osud Smudkova přítele a spolužáka Františka Petra byl 

pro jeho doznání de facto jasný, i když on sám věřil, že bude brzy propuštěn. O tom se ostatně 

zmiňuje i v dopise, ve kterém uvedl: „Proto doufám, že tato cesta, na které jsem, nezničí můj 

život a stane se mi výstrahou v dalším životě.“
292

 Kromě toho se v dopisech, které napsal 

svým blízkým ještě před vynesením rozsudku, zmiňuje, že byl dáván druhým spolužákům za 

vzor a že mu do cesty vstoupil zlý spolužák, který mu rozbil jeho život.
293

   

Přestože František Petr Kniesta svým výstřelem zranil pouze na ruce, byl dne 12. 

července 1940 německým Lidovým soudem v Berlíně
294

 odsouzen k trestu smrti.
295

 Rozsudek 

byl vykonán 14. září 1940 v 6:10 hodin v berlínské věznici Plötzensee. Poprava byla 

pravděpodobně veřejná, o čemž svědčí dochovaná pozvánka z 11. září 1940.
296

 O vykonání 

rozsudku byla pro výstrahu informována i protektorátní veřejnost na titulních stranách novin: 

„František Petr, 23letý žák průmyslové školy z Kladna, odsouzený 12. července 1940 lidovým 

soudním dvorem pro přípravu velezrady a pro vraždu, spáchanou na německém policejním 

vrchním strážmistru Kniestovi, na smrt a k trvalé ztrátě čestných práv občanských, byl 14. 

září 1940 popraven. Petr zastřelil 7. června 1939 spolu s jiným pachatelem plánu, předem 

stanoveného, německého policejního vrchního strážmistra Kniesta, aby se zmocnil jeho 

služební pistole. Zbraň německého policisty měla po činu sloužit k velezrádným cílům. 

Vykonáním rozsudku byl odpykán zločin obzvláště sprostý a zavrženíhodný.“
297

 Obdobné 

oznámení, ale dvojjazyčné či v němčině se objevilo také na plakátech.
298

 

Podobně jako se rozcházejí informace o tom, kde Smudek strávil první dvě noci po 

svém příjezdu do Prahy, tak obdobná situace nastává v případě jeho setkání s kamarádem 

                                                
291 ABS, f. Německé soudy v říši, sign. 141-277-9, Výslechový protokol Františka Petra z 26. 3. 1940. 
292 Tamtéž, sign. 141-277-5, Dopis strýčkovi a tetičce z 27. 6. 1940. 
293 Celkem se zachovaly tři dopisy, které byly adresované: mamince a Milušce (14. 6. 1940), strýčkovi a tetičce 

(27. 6. 1940) a paní Beránkové společně s panem Beránkem a slečnou Zdeničkou (27. 6. 1940). Viz tamtéž. 
294 K německému Lidovému soudnímu dvoru v Berlíně podrobněji viz Vlček, Lukáš: Lidový soudní dvůr 
v Berlíně – Volksgerichtshof – a jeho historie. In: Hutečka, Jiří (red.): Securitas Imperii. Sv. 18/1. Praha 2011, s. 

144-167.   
295 Soudu předsedal dr. Thierack, který byl od roku 1936 současně prezidentem Lidového soudního dvora 

v Berlíně. Text rozsudku viz ABS, f. Německé soudy v říši, sign. 141-277-5, Rozsudek z 12. 7. 1940. 
296 Tamtéž, sign. 141-277-6. 
297 Nedělní list, č. 255, 15. 9. 1940, s. 1. Dále také viz Národní práce, č. 252, 15. 9. 1940, s. 1; Nedělní České 

slovo, č. 37 (236), 15. 9. 1940, s. 1. 
298 Viz obr. Čvančara, J.: Někomu život, někomu smrt, s. 174 - 175 a ABS, f. Německé soudy v říši, sign. 141-

277-6. 



69 

 

Ladislavem Vojtěchem
299

 na Roztylském náměstí na Spořilově.
300

 Právě Vojtěch byl ihned po 

jejich údajném setkání vyslýchán, následně 30. března 1940 zvláštním soudem shledán 

vinným za napomáhání k útěku a ze sabotáže, za což byl odsouzen k trestu smrti.
301

 Výsledek 

případné snahy o milost předznamenal říšský protektor Neurath, který uvedl, že „by 

přicházela v úvahu pouze, kdyby byl Smudek do dvou dnů dopaden.“
302

 To se nestalo, a proto 

byla žádost o milost zamítnuta i na říšském ministerstvu spravedlnosti a nepomohla ani žádost 

v německém jazyce adresovaná Adolfu Hitlerovi, kterou sepsal otec Ladislava Vojtěcha, 

Karel Vojtěch. Ladislav Vojtěch byl nakonec popraven 4. dubna 1940 v Drážďanech.
303

 Jeho 

urychlená poprava, nad kterou se pozastavoval i německý státní návladní při německém 

zemském soudu v Praze, měla bezpochyby sloužit jako odstrašující příklad pro české 

obyvatelstvo, které dle okupačních orgánů muselo Smudkovi na jeho útěku aktivně pomáhat, 

jinak by se mu nedařilo tak rozsáhlému pátrání unikat.
304

 

V době, kdy byl již Smudek na cestě z protektorátu, byl společně s Ladislavem 

Vojtěchem odsouzen i další Smudkův spolužák Karel Kuba.
305

 Ten mu mimo jiné během 

útěku pomohl sehnat ubytování. O rozsudcích nad Ladislavem Vojtěchem a Karlem Kubou 

informoval krátce Pondělní list: „Zvláštní soud při německém zemském soudu v Praze 

odsoudil 30. března Ladislava Vojtěcha ze Spořilova k smrti a trvalé ztrátě občanských práv a 

Karla Kubu z Plzně, Palackého ul. 37 do káznice na 10 let a ke ztrátě cti na 10 let. Vojtěch 

zmařil zatčení násilného zločince Smudka, k němuž mělo již dojíti, tím že ho uvědomil o 

přítomnosti policie. Kuba nesplnil svou povinnost a opomenul učiniti oznámení, že Smudek se 

objevil.“
306

 

                                                
299 Portrét Ladislava Vojtěch viz Čvančara, J.: Někomu život, někomu smrt, s. 130. 
300 Dle jedné verze se měl Smudek ukrývat v domě na Roztylském náměstí (Rostiler-Platz) 395/33, právě skrze 

zprostředkování od Ladislava Vojtěcha. Úkryt ovšem gestapo vypátralo, dům obsadilo, v domě měli být policisté 

Jan Müller a Karel Friedrich, kteří záměrně posílali Ladislava Vojtěcha, aby otevíral návštěvám. Když se 

konečně Smudek objevil, stihl jej Ladislav Vojtěch varovat, takže se mu podařilo z nastražené léčky uprchnout. 

Stejná událost je interpretována i jiným způsobem a to tak, že se Smudek s Ladislavem Vojtěchem sice měl 

setkat, avšak právě Vojtěch byl sledován českými policisty. Proto Smudka při jejich setkání na Spořilově ihned 

varoval. Sám Smudek se později vyjadřoval v tom smyslu, že na Spořilově nebyl, ovšem Vojtěch se k jejich 

údajnému setkání doznal. Na kolik bylo doznání vynucené, nebo jestli gestapo proti Vojtěchovi nasadilo 

provokatéra, který byl Smudkovi pouze podobný, není jisté. Srov. ABS, f. Odbor politického zpravodajství MV 

1945-1948, sign. 10 532, Šetření ohledně zatčení Ladislava Vojtěcha z 14. 4. 1948; Padevět, J.: Průvodce 

protektorátní Prahou, s. 482 a Koura, P.: Pozapomenutá legenda českého odboje, s. 124. 
301 ABS, f. Německé soudy v říši, sign. 141-277-4, Rozsudek z 30. 3. 1940. 
302 Národní osvobození, č. 16, 3. 8. 2000, s. 7. 
303 Ladislav Vojtěch se stal prvním Čechem, který byl popraven v soudní budově Münchener Platz v jižní části 

Drážďan. Obr. oznámení německého soudu o popravě Ladislava Vojtěcha viz Čvančara, J.: Někomu život, 

někomu smrt, s. 130. 
304 K popravě Ladislava Vojtěcha více Národní osvobození, č. 16, 3. 8. 2000, s. 7. 
305 Soudu předsedal dr. Frey. Text rozsudku nad oběma viz ABS, f. Německé soudy v říši, sign. 141-277-4, 

Rozsudek z 30. 3. 1940. 
306 Pondělní list, č. 90, 1. 4. 1940, s. 1. 
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8.3 Z Jugoslávie přes Blízký východ a Francii až do Velké Británie 

 

Do Jugoslávie, resp. do Bělehradu, Smudek dorazil 11. dubna 1940. Zde s ním byl po 

jeho příjezdu sepsán protokol, ve kterém popsal svou úlohu v odbojové činnosti a další 

nezbytné informace týkající se jeho samotného: „Jan Smudek, nar. 8. IX. 1915 v Bělé n. Rad., 

okres České Budějovice, Domažlice 138, studující vyšší průmyslové školy, vojín 1. pěš. pluku 

České Budějovice, svobodný, římský katolík. 

Byl jsem spojkou Praha – Domažlice mezi pražským ústředím (Dr. Valenta – Vojta) a 

mezi Drem Žlábkem a por. Bartošem. Ježto v Sudetech v Nýřanech jest muniční továrna, z níž 

jezdí vlaky naložené municí do Německa, rozhodl jsem se v dohodě s domažlickými vedoucími 

(Dr. Žlábek, por. Bartošek, por. Mathes) vyhodit tento vlak do vzduchu a to na německém 

území u Furth im Walde. K provedení však chyběly třaskaviny, které opatřil por. Bartoš a to 

50 kg dynamonu, který předal Dru Žlábkovi a ten mně a Janu Procházkovi, kteří jsme jej 

ukryli. Zatím však vedoucí osoby Bartoškovy, z nezjištěných příčin, dopravu prozradily a por. 

Bartoš byl zatčen a dle důvěrných zpráv z Klatov, kde byl Gestapem vězněn, se přiznal. 

V důsledku toho byl zatčen Jan Procházka dne 10. března a pak Dr. Žlábek dne 12. března. 

V té době jsem byl právě v Brně, kde jsem v souvislosti s domácím odbojem vyřizoval 

v Rybářské ulici (jméno jsem zapomněl) jinou věc. Cestou zpět zastavil jsem se na Kladně, 

vrátil se do Prahy do ústředí (Dr. Valenta) a pak jel do Domažlic, dne 16. března. Cestou ve 

vlaku zmocnil jsem se plánu o hlídkových letech na trati Mnichov – Pomoří a stanoviště 

leteckých baterií, který jsem odcizil spícímu ve vlaku důstojníku německého letectva. Tyto 

doklady byly později Gestapem u mne nalezeny. Domů jsem přijel v noci dne 17. března a 

dověděl jsem se, že Gestapo přišlo zatknout i Waldhegra, který nám opatřil úkryt pro zbraně a 

třaskaviny. Tím bylo prokázáno, že věc je zcela prozrazena a také odpoledne dne 17. března 

přišli 3 muži Gestapa pro mne a našli mne na půdě, kde jsem pracoval. Ježto měli právě ruce 

v kapsách a já měl pistoli uschovanou stranou, sešel jsem s nimi bez odporu do kuchyně a tam 

jsem se oblékal. Zatím pátrali v mých věcech a ptali se mne na můj kufr. Řekl jsem, že je na 

půdě, kam jeden z nich šel se mnou pro něj. V nestřeženém okamžiku skočil jsem pro pistoli a 

pažbou se pokusil omráčit průvodce, který na oko zvedl ruce a pak se pokusil mne odzbrojit. 

V tom okamžiku jsem mu prostřelil hlavu a on upadl. Oknem jsem skočil na dvůr a oknem 

jsem střelil na zbývající dva, kteří se vrhli na zem a kryli se. Na to jsem uprchl do Německa a 

týž den se vrátil do Chrastavic, kde jsem si opatřil oblek, a když tam přišla německá hlídka, 

upustil jsem od pokusu docíliti spojení se zapojenými osobami. Vrátil jsem se do Domažlic, 

kde jsem se pokusil znovu navázati spojení, abych je uvědomil, kde se se zbývajícími setkám 
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k dalšímu útěku. Přešel jsem do Schneiberku v Bavorsku, kde jsem na por. Mathese marně 

čekal dva dny. Rozhodl jsem se jíti přes celé německé území až k Plzni. Při této cestě jsem se 

dostal do blízkosti hranic, kde jsem narazil na celní německou hlídku v noci dne 19. března. 

Byl jsem od ní poznán a zadržen. Šel jsem mezi dvěma finančními strážníky po několik kroků, 

pak náhle vytáhl pistoli a strážníky po pravici i levici zastřelil. 

Utíkal jsem směrem k pohraničním horám k jedné opuštěné lesní chatě, kde jsem přespal. 

Až do poslední chvíle byl jsem za pomocí psa pronásledován. Došlo ještě k mému obklíčení, 

ale postřeliv jednoho pronásledovatele, probil jsem se a definitivně uprchl. Z oné chaty jsem 

odešel do Černíkova, kde jsem si odpočinul u známých a zůstal u nich dva dny. Pak jsem jel 

ranním vlakem do Švihova a odtud přes Plzeň do Prahy. 

Tam jsem vyhledal Dra Valentu z YMCY. Přespal jsem u něho a dne 23. března ráno jsem 

odjel do Brna. Dr. Valenta mně poskytl peněz na cestu. 

Ladislav Vojtěch, technický úředník, který byl odsouzen k trestu smrti, že mne viděl a 

nehlásil, vůbec mne na útěku neviděl a také jsem se s ním nesetkal. Chodíval jsem k němu 

dříve jako ke kamarádovi, ale pokud vím, on sám do akce vůbec zapojen nebyl. 

Během svého pobytu v Praze vyrozuměl jsem do Plzně onoho majora, který opatřoval 

třaskaviny. Tento za mnou do Prahy přijel a při té příležitosti jsem mu vše vylíčil. 

Přes Brno jsem odjel do Veselí n. M., kde jsem zůstal do 25. března v hotelu, poněvadž se 

mezitím rozšířila zpráva, že jsem na moravsko-slovenských hranicích. Z Veselí jsem vyšel 25. 

března přes Javorník do Staré Myjavy, ráno 26. března do Nových Zámků přes Nitru, Surany 

a pak do Budapešti. Z Budapešti dne 29. března přes Mohač do Jihoslavie na Bílý Monastýr a 

odtud do Bělehradu, kam jsem se dostal dne 11. dubna. Mohu říci, že na útěku mi pomáhal 

celý kraj domažlický včetně našeho četnictva, které pomáhalo zahlazovat moje stopy. Št. 

kapitán čet. Lieger z Domažlic a jeho podřízení. V Praze jsem předal hlášení Františku 

Roubalovi, tel. 45929 u firmy Bedřich Sirotek.“
307

 

Z Bělehradu Smudek dále pokračoval přes Řecko a Blízký východ (Turecko, Sýrii, 

Libanon) lodí do jižní Francie. Zde vstoupil do československého zahraničního vojska, kde 

byl prezentován od 15. května 1940 u 5. roty 2. praporu 1. pěšího pluku.
308

 Po útoku 

nacistického Německa na Francii v květnu 1940 se v rámci své jednotky účastnil ústupových 

bojů. Během návratu do Agde a nastalého zmatku, který provázel evakuaci do Velké Británie, 

                                                
307 Protokol sepsaný v den Smudkova příjezdu do Bělehradu, byl následně zaslán do Londýna. Text citovaného 

protokolu viz Otáhalová, L. – Červinková, M. (eds.): Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943, 

svazek II, s. 533 - 534. 
308 Smudkův vojenský portrét viz Čvančara, J.: Někomu život, někomu smrt, s. 150. 
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se opozdil a nestihl evakuační transport.
309

 Z Francie se Smudkovi nakonec podařilo dostat 

v jediné skupině čs. vojáků, kterým ještě dokázal pomoci československý konzulát 

v Marseille, který v této době dosud fungoval. Stěžejní zásluhu na evakuaci vojáků měl 

především konzul JUDr. Vladimír Vochoč, jemuž významně pomáhal Američan Donald A. 

Lowrie. Ti demobilizovaným vojákům upravovali jejich listiny tak, že bylo přepisováno místo 

jejich konečného určení z Marseille na Casablanku. Tam už je měli na starost por. František 

Ostrý a por. Vladimír Cihlář, kteří zařídili jejich další odjezd na ostrov Martinik.
310

  

Skupina vojáků včetně Smudka se tedy nejprve počátkem srpna dostala do Maroka, 

odkud pokračovala pod falešnými jmény
311

 na ostrov Martinik, jenž je součástí souostroví 

Malých Antil, nacházejících se v Karibském moři. Odtud se dostali na sousední ostrov Sv. 

Lucie, který byl až do roku 1967 britskou kolonií a dále pokračovali přes Bermudy do 

Kanady. Na Britské ostrovy dorazila skupina po celé anabázi až 4. března 1941.
312

 Příběhy 

této skupiny, od jejího útěku, včetně dosažení Velké Británie, líčí publikace Probijte se! od 

Františka Mastného-Štefana.
313

 

To, že Smudek při svém útěku použil krycí jméno a posléze pod ním i nadále vystupoval, 

nebylo nikterak ojedinělé. Podobná krycí jména přijímali příslušníci a zejména pak důstojníci 

zahraniční armády záměrně. Účelem těchto jmen byla zejména ochrana rodinných příslušníků 

v protektorátu před případnou perzekucí ze strany okupačních orgánů. U Smudka to platilo 

navíc dvojnásob, neboť o jeho úspěšném útěku neinformoval ani československý zahraniční 

odboj. Pravděpodobně se tak stalo právě z důvodu přání domácího odboje, který se obával 

možného prozrazení převaděčské cesty či přímo jednotlivých osob, kteří se na jeho útěku 

podíleli a pomáhali mu. 

 

8.4 Příslušníkem britského Královského letectva 

 

Poté, co se Smudek konečně dostal do Velké Británie, byl nejprve zařazen ke 2. rotě  

1. pěšího praporu 1. čs. smíšené brigády. Zde kupříkladu prodělal motocyklistický kurz. 

                                                
309 Transport údajně nestihl proto, že se rozhodl zůstat či byl lehce zraněn. První možnost se však jeví jako velice 

nepravděpodobná.  
310 Vochoč a Lowrie počítali s evakuací cca 600 vojáků do Maroka pomocí jugoslávské lodi. Souhlas s jejich 

plánem jim osobně udělil ministr války gen. Maxim Weygand. Tento plán nakonec kvůli kontrole lodí nemohl 

být uskutečněn, a proto Vochoč pomocí úplatků a kontaktů zrealizoval plán s úpravou demobilizačních listin. 

Tímto způsobem se jim podařilo evakuovat cca 250 vojáků. ABS, f. Sbírka různých písemností, sign. S-460-10, 

Zpráva Vladimíra Vochoče z října 1941, fol. 36. 
311 Smudek se prokazoval falešnými dokumenty na jméno Charles Legrand. Společně s ním cestoval mimo jiné i 

rtm. Jan Zemek, pozdější velitel operační skupiny Silver B.  
312 Plachý, J.: Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“, s. 49. 
313 Mastný-Štefan, František: Probijte se! (Débrouillez-vous!). Praha 1946. 
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Svými nadřízenými byl před odchodem k letectvu hodnocen jako člověk, který nejen že je 

ukázněný a dobře vycvičený, ale také „mírné povahy, snaživý, těkavý, inteligentní, 

pracovitý.“
314

 

Pozemní vojsko opouštěl dobrovolně, neboť na základě své žádosti byl přeložen 

k letectvu. Do služeb britského Královského letectva byl tedy definitivně zařazen až 13. 

prosince 1941, a to pod krycím jménem Karel Doubek.
315

 Na základně RAF ve Wilmslow 

nejprve do 13. února 1942 prodělal základní výcvik a následně byl zařazen k čs. depotu RAF 

v Cosfordu. Co se týče jeho služebního postupu, u „letectva nastoupil v nejnižší hodnosti: AC 

2 (Aircraftsman 2nd Class, vojín 2. třídy). Další postup v britských hodnostech byl 

následující: AC 1 (Aircraftsman 1st Class, vojín 1. třídy, 13 6. 1942), LAC (Leanding 

Aircraftsman, odpovídající hodnosti svobodníka, 1. 10. 1942), Cpl. (Corpotal, desátník, 1. 1. 

1943), a Sgt. (Sergeant, četař, 18. 11. 1943). Postup v československých hodnostech byl 

trochu odlišný. Poddůstojníkem se stal 1. 8. 1942 (svobodník), na desátníka povýšen 28. 10. 

1942, k. 1. lednu 1943 přiznán charakter aspiranta a 1. 8. 1944 povýšen na četaře-

aspiranta.“
316

  

Od 1. října 1942 do 19. května 1943 Smudek pracoval u čs. překladatelského centra, 

odkud byl přemístěn do kurzu leteckých navigátorů (7th Air Observer School). Následně měl 

od prosince 1943 pokračovat ve svém výcviku u 62. operační výcvikové perutě (Operational 

Training Unit),
317

 ale na místo toho nastoupil opět k čs. depotu. K 62. OTU byl přeřazen až 

v únoru 1944, avšak o měsíc později byl znova přeřazen, tentokrát k 51. OTU do Carnfieldu. 

Výcvik ukončil v červenci 1944 a ihned poté byl přemístěn jako navigátor-radiooperátor 

k československé B letce 68. noční stíhací peruti (No. 68 Night Fighter Squadron).
318

 U té 

létal po dobu devíti měsíců v posádce s Jaroslavem Taudym.
319

 Taudy byl vynikajícím 

pilotem i leteckým akrobatem.
320

 Smudka jako navigátora mu navrhl jeho přítel Miroslav 

                                                
314 Vojenský historický archiv (VHA) Bratislava, f. Sbírka kmenových listů, Jan Smudek, narozen 8. 9. 1915; 

Plachý, J.: Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“, s. 49. 
315 Sám Smudek použil falešné jméno již podruhé (poprvé při svém útěku do Velké Británie). Pod tímto jménem 

(č. 778215) sloužil u RAF až do konce války. Krycí jméno Karel Doubek mělo pravděpodobně značit odkaz na 

nejmladšího člena domažlické skautské odbojové skupiny, který byl mimo jiné přítomen i u pokusu o Smudkovo 

zatčení v březnu 1940 v Domažlicích. Pozn. č. 59 viz Koura, P.: Pozapomenutá legenda českého odboje, s. 125. 
316 Plachý, J.: Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“, s. 49 - 50. 
317 Dále jen zkráceně OTU. 
318 68. noční stíhací peruť byla de facto obnovena 7. ledna 1941 a fungovala až do 20. dubna 1945. Peruť měla 

ve znaku sovu a heslo „vždy připraven.“ Posádky zpočátku létaly v dvoumístných stíhacích letounech Bristol 

Beaufighter IF, ale pozdějším přezbrojením získaly modernější letouny. Dne 20. ledna 1942 byla B letka 

prohlášena za československou a jejím velitelem se stal Vlastimil Veselý.  
319 Plachý, J.: Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“, s. 50. 
320 Jaroslav Taudy byl v roce 1937 společně s Františkem Novákem, Petrem Širokým, Josefem Hubáčkem, 

Rudolfem Motyčkou, Raimundem Půdou a Jaroslavem Šimkem součástí sedmičlenné akrobatické skupiny na 
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Mansfeld. Jejich společné operační lety byly ovšem záhy poznamenány Smudkovou špatnou 

navigací, jak vzpomíná Taudy: „Jen jednou, to byla noc, jsem se se svým operátorem třikrát 

vracel a jemu se nikdy nepovedlo, aby mě správně navedl k určenému místu přistání. A tehdy 

to začalo, i když jsem zpočátku tomu nepřikládal žádný význam. Utěšoval jsem se tím, že asi 

neměl den. To se stává každému. A docela jsem se těšil na příští let, přesvědčen, že už bude 

všechno v pořádku. Ale bohužel, za nějaký čas se to opakovalo znova. Jindy mi zase můj 

operátor najednou dával docela jiné kursy. Když se pak několikrát stalo, že do našeho sektoru 

vítr zanesl i utržený balon z baráže před Londýnem, řekl jsem si, že oba zbytečně riskujeme 

krk.“
321

 Vyjma toho taky Taudy vzpomíná na to, co ho naučily Smudkovy problémy 

s navigací: „brilantně rozeznávat obrysy pobřeží Anglie a zpaměti jsem znal každý záliv a 

změnu konfigurace pobřeží od Doverských útesů až po severní Skotsko.“
322

 Uvedená 

pochybení vedla k tomu, že po devítiměsíční službě Smudka nahradil Zbyšek Nečas. Smudek 

s Taudym tedy za tu dobu společně stihli odlétat přes 140 hodin, než byl v lednu 1945 právě 

Smudek opět přemístěn. Jeho posledním působištěm před koncem války se stal Inspektorát 

československého letectva, kde byl zařazen u H. Q. F. C. for duty with the Czechoslovak 

Liaison Officer v Uxbridge.
323

 

Smudek ve Velké Británii během války absolvoval kromě mnohých leteckých kurzů i 

Školu pro důstojníky letectva v záloze (v roce 1943). V únoru – březnu 1945 s úspěchem 

složil závěrečnou důstojnickou zkoušku, ale důstojníkem nakonec jmenován nebyl, a to 

z důvodu výnosu velitelství čs. letectva. Ve Spojeném království se také přímo setkal 

s prezidentem Edvardem Benešem, jak dokládá jejich společná fotografie.
324

 Vyjma toho se 

v průběhu války podobně jako další čs. vojáci zamiloval. Za ženu si 18. května 1945 vzal 

třiadvacetiletou Margaret Bushovou. Ta pocházela z Wimslow blízko Manchesteru a byla 

členkou ženských pomocných leteckých sborů (Women`s Auxiliary Air Force) v Exningu.
325

  

                                                                                                                                                   
letounech Ba-122, která získala prvenství ve skupinové akrobacii na IV. mezinárodním leteckém mítinku 

v Curychu. 
321 Letectví a kosmonautika, č. 23, 1995, s. 14. 
322 Tamtéž, s. 15. 
323 Plachý, J.: Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“, s. 50. 
324 Fotografie, na které je během rozhovoru zachycen Smudek a Beneš viz Čvančara, J.: Někomu život, někomu 

smrt, s. 287. 
325 Plachý, J.: Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“, s. 50. 
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9 Návrat do Československa 

 

Do osvobozeného Československa se Jan Smudek společně se svou ženou vrátil 21. srpna 

1945. Za svou bojovou činnost byl na počátku září 1945 vyznamenán Československým 

válečným křížem 1939, Československou vojenskou medailí Za chrabrost a Československou 

vojenskou medailí Za zásluhy II. stupně. Kromě toho se již od 7. března 1944 stal držitelem 

Československé vojenské pamětní medaile se štítkem F-VB. Přestože bylo poměrně běžnou 

praxí, že aspiranti zahraniční armády byli po svém návratu jmenováni do první důstojnické 

hodnosti, situace u něj byla opačná. K tomu, aby byl jmenován do první důstojnické hodnosti, 

Smudkovi bránil přípis velitelství letectva, který tuto možnost zakazoval. Z jakého důvodu 

vznikl tento přípis, není jasné a lze pouze odhadovat, jestli za ním nemohl být nějaký 

kázeňský prohřešek. Jan Smudek byl nakonec z armády demobilizován k 8. listopadu 1945.
326

 

Poté, co byl Smudek demobilizován a co se uzavřela se jeho vojenská kariéra, mu byla 

svěřena do národní správy firma Ing. Gregor v Rossbachu u Aše
327

 č. p. 482. Zde bydlel 

společně se svojí ženou Margaret.
328

 Jako správce strojírenského podniku se příliš neosvědčil 

a firma měla být posléze z důvodu nerentability likvidována.
329

 Po jejím úpadku byl 

zaměstnán u firmy RUJA
330

 v Praze, která se zabývala výrobou ohřívačů vody. Mimo jiné Jan 

Smudek pokoušel prorazit i na politické scéně. Popularitu, která byla spjata s jeho jménem a 

tváří (po válce o něm v ČSR například vycházela reportáž), se rozhodl využít tím, že vstoupil 

do Československé strany lidové. Za tu kandidoval při volbách do Ústavodárného Národního 

shromáždění na jaře 1946. Na kandidátní listině Československé strany lidové byl na třetím 

místě pro volební kraj č. 6 – Karlovy Vary. Text doprovázející jeho jméno byl následující: 

„národní správce, poručík letectva československé armády na západě, Rossbach u Aše.“
331

 

Podporu mu například vyjádřil dr. Ivo Ducháček: „Ač už uplynulo pět let od doby, kdy 

všechno gestapo a německá policie byla zmobilizována k honu na Smudka, je dodnes jméno 

»Nepolapitelného Jana« vyslovováno s obdivem a úctou nejenom českou mládeží, ale prostě 

všemi věrnými vlastenci, kteří ve Smudkově boji proti gestapu a v jeho zázračném úniku ze 

                                                
326 VHA Bratislava, f. Sbírka kmenových listů, Jan Smudek, narozen 8. 9. 1915; VÚA - VHA, f. Československé 
letectvo – Velká Británie, Letecká karta Karla Doubka; NA, f. Policejní ředitelství Praha II – všeobecná 

spisovna, Jan Smudek, sign. S 3776/1, karton 10 543, Životopis Jana Smudka; Plachý, J.: Druhá aféra 

„Nepolapitelného Jana“, s. 50.  
327 Dnešní Hranice v Čechách. 
328 NA, f. Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna, Margareta Smudek, sign. S 3776/14, karton 10 544. 
329 Plachý, J.: Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“, s. 50. 
330 Název podle majitele Rudolfa Janeček, jehož bratr Ing. František Janeček začal s výrobou motocyklů značky 

Jawa. 
331 Lidová demokracie, č. 110, 12. 5. 1946, s. 4. 
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spárů německé policie v protektorátu vidí symbol neochvějného českého vlastenectví a 

rozhodného boje za demokracii a proti totalitě. Jan Smudek vyvodil všechny důsledky ze 

svého hrdinného boje: proto vstupuje, ač velmi mlád, do politiky. Rozhodl se jednoznačně pro 

demokratickou stranu lidovou, pro hnutí, které si nezahrává se svobodou slova a ducha, nýbrž 

je nejbedlivějším strážcem základních lidských svobod. »Nepolapitelný Jan« kandiduje na 

karlovarské župě. Měl jsem příležitost, že jsem společně se Smudkem měl veřejný projev 

v Kraslicích, před nabitým sálem. Byl to jeho první veřejný projev. Až do nedávna pracoval 

mlčky v podzemí nebo ve vzdušných bojích proti Němcům nad Anglií. Skromně, ba ostýchavě 

vypráví posluchačům o svém životě. O tom, jak si v podzemí v boji proti gestapu on a jeho 

druhové představovali demokratickou budoucnost osvobozené republiky, plnou svobodu 

národní a vnitřní pro každého Čechoslováka. Jak byl pak po vyzrazení štván gestapem z místa 

na místo. Jeho líčení pochodu šumavskými lesy v březnovém nečase, těch 35 km úprku před 

gestapem a policejními psy v zádech, jeho vyprávění o nezištné pomoci českých lidí i o 

nedostatku odvahy jiných, naslouchal sál s napjatou pozorností. …Bojovník za právo a 

pravdu, který nikdy neustal ani v nejnebezpečnější situaci v boji proti totalitě, nemohl zůstat 

lhostejný k politickému našemu zápasu po osvobození. Sám o tom vypráví, jak poměry doma 

po 5. květnu 1945 byly na hony vzdáleny… Proto »Nepolapitelný Jan«, jak sám řekl, nemohl 

se rozhodnout jinak než pro stranu lidovou… Legendární Smudek dal straně lidové k plné 

dispozici všechny svoje síly, zápal a zkušenosti. Skromný a nenáročný pracovník v osvobozené 

republice, hrdinný partyzán v době poroby, ukazuje cestu nejen mladým, ale všem, kdož 

opravdu usilují o pokrokovou demokracii.“
332

 

 Přestože na předvolebních setkáních Smudek přitahoval pozornost, jeho kandidatura 

nakonec nebyla úspěšná, jelikož do Ústavodárného Národního shromáždění zvolen nebyl.
333

 

 

9.1 Aureola národního hrdiny 

 

Jak již bylo uvedeno v předcházející kapitole, Jan Smudek byl po svém návratu do 

Československa osobou poměrně dost populární a známou, zejména pro svou přezdívku 

„Nepolapitelný Jan“, kterou si od českého obyvatelstva vysloužil během nacistické okupace. I 

                                                
332 Tamtéž, č. 113, 16. 5. 1946, s. 3. 
333 Výsledky voleb ve volebním kraji č. 6 (Karlovy Vary) byly následující: Komunistická strana Československa 

– 52,3 %, Československá strana národně sociální – 23,1 %, Československá sociálně demokratická strana 

dělnická – 16,9 %, Československá strana lidová – 7,3 %, prázdné lístky – 0,5 %. Československá strana lidová 

v karlovarském volebním kraji získala celkem 6 173 hlasů. Více k výsledkům voleb v jednotlivých krajích viz 

Volby do zákonodárných orgánů Československa a České republiky 1920 – 2006. K 90. výročí vzniku 

samostatného československého státu. Praha 2008, s. 83 – 94. 
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proto se již během druhé světové války jeho životní osud stal předlohou pro dva zahraniční 

filmy. Ty nám na osudu Jana Smudka ukazují, i když ani jeden z nich věrně, že právě jeho 

osoba se stala symbolem československého domácího odboje a dokázala upoutat pozornost i 

mezinárodní veřejnosti. 

Prvním z nich byl slavný americký snímek z roku 1942 s názvem Casablanca, který 

režíroval Michael Curtiz. Film byl volně inspirován právě osudem Jana Smudka, který se 

skutečně v Casablance pod falešným jménem Charles Legrand krátce zdržoval.
334

 Toho ve 

filmu ztvárnil herec Paul Henreid, jakožto jednu z hlavních postav, která vystupovala pod 

jménem Viktor László. Děj celého filmu se odehrává za druhé světové války v marockém 

městě Casablanca. Právě do tohoto města míří mnoho lidí, kteří doufají, že se jim zde podaří 

opatřit si falešné doklady a následně se dostat do bezpečí. Jedním z těch, kteří se objevují 

v nočním podniku za účelem získání falešných víz, je i Viktor László společně se svou 

manželkou Ilsou Lund (Ingrid Bergman). Ačkoliv László vystupuje s maďarským jménem, 

tak dle scénáře se jedná právě o muže českého původu. Při jejich snaze o získání potřebného 

víza poznává v Lászlově manželce americký majitel nočního podniku Rick Blaine (Humphrey 

Bogart) svou osudovou lásku, která jej kdysi zradila. Najednou tedy Rick stojí před 

rozhodnutím, zdali má riskovat krk pro ženu, jež ho již jednou zradila, nebo zdali jim má 

pomoct. Film byl ve své době velmi oblíbený, o čemž svědčí celkem osm nominací na 

Oscara, z nichž získal v roce 1944 nakonec tři (za nejlepší scénář, za nejlepší režii a za 

nejlepší film).
335

 

Druhým filmem byl gruzínský film s názvem Uchinari Jani (Nepolapitelný Jan). Ten 

v roce 1943 natočili sovětští režiséři Vladimir Petrov a Issidor Annensij.
 336

 Podobně jako u 

předcházejícího filmu, byl i tento film osudem českého odbojáře inspirován velice volně. 

Postavu Jana Smudka ztvárnil herec Jevgenij Samojlov. Ve filmu je Jan Smudek nejprve 17. 

listopadu 1939 zatčen a následně uvězněn podobně jako další studenti. Po svém propuštění 

z koncentračního tábora se aktivně zapojuje do odbojové činnosti. O tom, že se osudem Jana 

Smudka nechali sovětští tvůrci inspirovat velice volně, svědčí další průběh filmu, kdy 

Smudek jezdí po celém protektorátu s odbojovou vysílačkou, mezitím stihne zabít několik 

Němců a celý film vrcholí jeho střelbou na esesmana jedoucího v mercedesu, který má 

pravděpodobně představovat Reinharda Heydricha.
337

 

                                                
334 Kocourek, M.: Nepolapitelný Jan. In: Květen, č. 14, 6. 4. 1946, s. 5. 
335 Casablanca. www.csfd.cz [online]. URL: http://www.csfd.cz/film/1912-casablanca/prehled/ [26. 3. 2016]. 
336 Nepolapitelný Jan. www.csfd.cz [online]. URL: http://www.csfd.cz/film/200459-nepolapitelny-

jan/zajimavosti/?type=film [26. 3. 2016]. 
337 Koura, P.: Pozapomenutá legenda českého odboje, s. 126. 
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Pozornost k jeho osobě pokračovala i v poválečném Československu, kde byl de facto 

oslavován jako národní hrdina. V novinách Květen začala od 11. ledna 1946 až do 6. dubna 

1945 vycházet na pokračování reportáž, která se snažila čtenářům přiblížit celou Smudkovu 

dobrodružnou cestu.
338

 Kromě toho jej mnozí žurnalisté žádali o rozhovor apod. Snad i díky 

tomu se Smudek rozhodl angažovat v politice. Jeho popularita mu paradoxně uškodila, neboť 

v únoru 1947 se stal aktérem provokace ze strany Obranného zpravodajství, což bylo 

předzvěstí dalších událostí, které následovaly. 

 

9.2 Provokace Obranného zpravodajství v roce 1947 

 

V roce 1947 se díky předem připravené provokaci podařilo tajným službám zatknout Jana 

Smudka. Přestože se provokace do jisté míry nezdařila, postačila Smudkovi k tomu, aby si 

mohl udělat obrázek o tom, jakým způsobem fungují komunisty ovládané tajné služby a co jej 

v případě komunistického převratu může čekat. Cílem provokace tajných služeb na 

Jáchymovsku byla snaha vyvolat vznik a fungování tzv. prchalovské protistátní skupiny. Tato 

skupina měla být založena v souvislosti s působením „Prchalovy armády“ v západních 

okupačních zónách Německa. 

Fáma, která se po skončení války rozšířila, uváděla, že ve výše zmíněných okupačních 

zónách existují československé vojenské jednotky pod velením armádního generála Lva 

Prchaly,
339

 které v případě rozpoutání konfliktu mezi Západem a Východem budou bojovat 

proti Československu. Existenci těchto jednotek navíc umocňovala oficiální propaganda. I 

díky těmto aspektům uvěřily v působení „prchalovských jednotek“ desítky osob, které se 

měly stát tajným službám vítanou pomocí pro pojmenování a zneškodnění zahraničního 

nepřítele. Provokace, kterou tajné služby na Jáchymovsku rozpoutaly, nebyla tudíž ojedinělá a 

                                                
338 Autorem byl Miloš Kocourek. Většinou se jednalo o jednostránkovou reportáž doplněnou o fotografie. 
339 Prchala, Lev, 23. 3. 1892 (Slezská Ostrava) – 11. 6. 1963 (Feldbach, Rakousko). Po absolvování státního 

gymnázia ve Frýdku-Místku studoval právnickou fakultu v Praze. Během první světové války bojoval na 

východní frontě, kde byl důstojníkem ruských legií v letech 1917-1920. Do ČSR se vrátil v hodnosti plukovníka. 
V meziválečné době studoval na Vysoké škole válečné ve Francii. V roce 1924 se stal brigádním generálem, 

v roce 1928 divizním generálem a roku 1936 armádním generálem. Od ledna do března 1939 zastával funkci 

ministra financí, vnitra a dopravy v autonomní vládě na Podkarpatské Rusi. Později odešel do Polska a odtud 

pokračoval dále přes Francii až do Velké Británie. Stal se významným kritikem Edvarda Beneše a jeho odbojové 

koncepce, za což byl nejprve od 1. října 1940 postaven mimo činnou službu a v červenci 1945 degradován na 

vojína. Stál u zrodu České národní jednoty, která se později transformovala na Český národní výbor. Po skončení 

druhé světové války se nevrátil do ČSR, ale zůstal v exilu, kde bojoval proti novému režimu. Viz Maskalík, 

Alex: Elita armády. Československá vojenská generalita 1918-1992. Banská Bystrica 2012, s. 485; Kol. autorů: 

Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Praha 2005, s. 239 - 240. 
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v této souvislosti lze poukázat na podobnost s tzv. mosteckou špionážní aférou
340

 či zatčením 

a obviněním několika příslušníků československé zahraniční armády po jejich příjezdu 

z Velké Británie na konci roku 1945.
341

 

 

9.2.1 Štefan Csiffary a jeho spojitost s Janem Smudkem 

 

Štefana Csiffaryho
342

 lze s určitou nadsázkou označit vzhledem k jeho životu za 

dobrodruha a podivína. Pocházel z Trenčianské Teplé na Slovensku, kde se 4. února 1921 

narodil.
343

 Po absolvování obecné školy se mu následně nepodařilo ani na druhý pokus 

ukončit studium septimy na gymnáziu v Malackách. Chvíli pracoval v továrně 

v Trenčianských Teplicích, ale na konci roku 1942 odešel studovat do Brna na německou 

průmyslovku, ale ani tady se mu nevedlo o nic lépe, a proto o rok později odešel definitivně 

ze školy. V této době se mu nepodařilo sehnat ani potřebnou práci. V Brně se seznámil se 

svojí spolužačkou Marií Míčovou, která podobně jako on školu také nedokončila. Oba 

nakonec uzavřeli sňatek 17. března 1944.  Štefanovi se nakonec podařilo sehnat práci a 

nastoupil jako dělník do brněnské Zbrojovky. Ovšem na jaře roku 1945 se vrátil zpět na 

Slovensko. 

Po konci války se Csiffary opět vrátil na české území, a to do pohraničí, kde podobně 

jako mnoho jiných očekával, že se mu skrze členství v komunistické straně, do níž mezitím 

vstoupil, naskytne nějaká vhodná příležitost. Proto odešel do Jílového nedaleko Děčína, kde 

bydleli manželčiny rodiče. V nedaleké Tisé u Jílového nastoupil do knoflíkárny, kde byl 

krátce na to zvolen předsedou závodní rady, nicméně později přešel do továrny na 

zušlechťování papíru v Ústí nad Labem. Na podzim roku 1945 se zapsal do studia na 

Vysokou školu politickou, neboť tato škola umožňovala studium bez ohledu na složení 

maturitní zkoušky. Postupně se z něj stal funkcionář KSČ v obvodu Prahy XII, kde v této 

době bydlel. Kromě toho pracoval ve Svazu vysokoškolského studentstva, jehož buňku měl 

                                                
340 Aféra byla provokací Ministerstva vnitra a Obranného zpravodajství, někdy také označovaná jako akce Sever. 

Snahou provokatérů bylo vytvoření ilegální skupiny Sever, která měla organizovat případný protikomunistický 

puč. Díky provokatérům v čele s Vladimírem Podivínem z Obranného zpravodajství se podařilo do celé akce 

zapojit množství bývalých vojáků čs. zahraniční armády v SSSR. Aféra propukla v listopadu 1947, kdy bylo 
v Mostě pozatýkáno na čtyřicet osob. Cílem připravené aféry mělo být zdiskreditování politické opozice KSČ, 

zvláště pak národně socialistické strany. Celá akce byla de facto odhalena, a proto nesplnila svůj účel. Procesy se 

zatčenými se opětovně rozeběhly až po komunistickém převratu v květnu 1948. 
341 Tito vojáci (mjr. tank. Václav Chlupa, škpt. pěch. Václav Kovanda, kpt. zdrav. sl. MUDr. Ladislav Novák, 

npor.  František Tuček a npor. Karel Dess) byli obviněni z pašování prchalovských letáků a paradoxně jim 

hrozilo, že budou souzeni před mimořádným lidovým soudem. Viz SOA Praha, f. Mimořádný lidový soud 

Praha, Lst 484/46. 
342 Jméno Štefana Csiffaryho se objevuje i v podobě Csifary, Čifáry, Csiffáry aj. 
343 Synem Eduarda Csifarryho a Heleny, roz. Piknové. 
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založit na Vysoké škole politické kvůli výběru komunisticky orientovaných studentů pro 

školení v ústředí KSČ. Studium vysoké školy opět nedokončil, tentokrát kvůli existenčním 

problémům spojených s rodičovstvím (byl otcem dvou dětí). Z tohoto důvodu si začal hledat 

zaměstnání. Podal si žádost na Vojenský technický ústav v Podmoklech a do Jáchymova. 

Nakonec nastoupil na počátku roku 1946 do Jáchymova, kde začal pracovat jako laborant 

v uranových dolech. 

Jeho manželství se během roku 1946 začalo rozpadat a se svou manželkou Marií se 

dokonce dostal do konfliktu kvůli ukrývání společného majetku u známých. Vše vyvrcholilo 

před Vánoci téhož roku, kdy na něj manželka poslala SNB. Samotný Csiffary u výslechu 

uváděl, že ho manželka udala policii. A to z toho důvodu, že nadával na Beneše a na vládu, 

také že měl mít střelnou zbraň a třaskaviny, které vzal na dole a v neposlední řadě také proto, 

že prozradil podnikové tajemství.
344

 Csiffary byl tedy policií zadržen, vyslechnut a následně 

propuštěn. Věci, kvůli kterým se dostal do konfliktu se svou ženou, byly následně zajištěny u 

zubaře Otty Bernarda v Jáchymově. Při té příležitosti provedla policie u zubaře i domovní 

prohlídku. Skrze důvěru, kterou si Csiffary u zubaře Bernarda za velice krátkou dobu 

vybudoval,
345

 se nakonec přes něj a jeho přátele dostal i k Janovi Smudkovi. Csifarry se totiž 

kvůli svým osobním problémům a událostem, které se v nedávné době odehrály, rozhodl pro 

odchod za hranice. A právě jeden ze známých doktora Bernarda, Ladislav Dohelský,
346

 se 

během rozhovoru týkajícího se Csifarryho přechodu hranic, zmínil zubařově nové 

instrumentářce Dagmar Novotné o Smudkovi, jakožto možném převaděči. Byla to právě 

Novotná, která Csiffarymu rozhovor tlumočila a zároveň navrhla, aby se ohledně své cesty na 

Západ obrátil na Jana Smudka. Ten mu s přechodem hranic mohl případně pomoci. 

Štefan Csifarry se do americké okupační zóny Německa přece jen nakonec v prosinci 

1946 dostal, a to i bez Smudkovy pomoci. Svůj odchod za hranice se rozhodl provést de facto 

ihned poté, co jej policie propustila dne 23. prosince 1946. Už následující den nastoupil na 

vlak do Chebu, odkud pokračoval nejprve do Aše a poté do Rossbachu, kde se pokoušel najít 

a zkontaktovat Smudka. To se mu nepodařilo, místo toho ke svému štěstí potkal neodsunutého 

německého komunistu, který mu byl při jeho cestě za hranice nápomocen. Ten jej nejprve 

                                                
344 ABS, f. Ústředna státní bezpečnosti 1945-1948, sign. 305-346-8. 
345 Csiffary se od doktora Bernarda nechal ošetřit 9. prosince 1946. 
346 Ladislav Dohelský se narodil 25. března 1914 v Bratislavě. Jakožto četař zahraniční armády sloužil společně 

se Smudkem u 68. noční stíhací peruti RAF (ev. č. 787453). Po konci války se vrátil zpět do ČSR a od února 

1946 bydlel v č. p. 521 v Jáchymově. Kromě toho se stal společníkem autodílny Augustina Závory, která byla 

pod národní správou. Viz pozn. č. 12 Plachý, J.: Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“, s. 51. 
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vzal k sobě domů na štědrovečerní večeři a druhý den ráno mu u svého známého pašeráka 

potravin domluvil požadovaný přechod Československých hranic.
347

 

Co přesně následovalo po jeho přechodu hranic, není úplně jasné, neboť svou výpověď 

několikrát pozměnil. S největší pravděpodobností byl ale krátce po překročení hranic zatčen a 

vyslechnut Američany, jak také uvádí: „Za lesem však na louce jsme byli zastaveni německým 

finančním strážníkem, který nás oba zavedl na celnici. Němec, který šel se mnou, měl německé 

papíry v pořádku, a proto byl odveden do druhé budky, protože přenesl nějaké maso. Řekl 

jsem, že chci, aby byl zavolán nějaký americký důstojník, protože jsem se odtud dostat. 

Zavolali tam amerického vojáka s jeepem a ten mne odvezl do městečka, ani 14 km 

vzdáleného, kde byla americká policie. Tam mne znovu formálně zatkli a řekli mi, že příští 

den budu vyslýchán. Příští den mne skutečně také vyslýchali. Neuměli však dobře německy a 

proto jsem s nimi špatně dorozumíval. Vypravoval jsem jim, jak jsem se dostal za hranice a že 

jsem byl v Československu stíhán policií pro urážku vlády a přechovávání zbraní a že chci 

odejeti do Ameriky. Dále jsem jim řekl, že jsem z Jáchymova a že mám takové odborné a 

politické znalosti, že by je jistě mohli zajímat. Příští den mne odvezli do Selbu. Tam jsem 

nejprve přespal ve vězení, které je naproti budově C.I.C. a příští den jsem byl opět vyslýchán. 

Opakoval jsem opět svoji výpověď z předešlého výslechu a ani tentokrát však nebyla moje 

výpověď protokolována. Řekli mi, že bude potřeba tlumočníka a proto mne odvezli do 

Bayreuthu. Tam jsem byl asi 4 dny, ubytován přímo na CIC v jednom pokoji. Potom jsem byl 

odvezen do Bambergu. Tam mne pustili do města s lístkem, ž nesmím opustiti město. …Příští 

den jsem šel na CIC, kde jsem musil vše, co jsem věděl o Jáchymově, písemně, česky 

vypovědět. …Vzpomínám si právě, že tento výslech se udál dne 31. 12. 1946.“
348

 Další výslech 

se konal za dva dny a Csiffary tentokrát obdržel kromě jiných i sedm německy psaných 

otázek, na které měl odpovědět: „1/ Co vím všechno o čsl. armádě? Jaké mají zbraně, 

uniformy a vyznamenání? 2/ Co vím o organisaci SNB a jak je možné se k ní dostat? 3/ Co 

vím o hlídkách na hranicích? 4/ Co vím a Prchalovi a Jakšovi? 5/ Co vím o ústavech, 

vyučujících cizí řeči? 6/ Co vím o politice cizích států? 7/ Co míním dělat v Německu?“
349

 

Csiffary podobně jako mnoho dalších uvěřil v existenci „Prchalovy armády“, a proto se 

tuto armádu po ukončení výslechů rozhodl vyhledat s cílem do ní vstoupit. To se mu nakonec 

nepodařilo, neboť tak chtěl učinit v kanceláři československého dopravního a strážního oddílu 

                                                
347 Tamtéž, s. 11-12; ABS, f. Ústředna státní bezpečnosti 1945-1948, sign. 305-346-8, Výslechový protokol 

Štefana Csifarryho z 30. ledna 1947. 
348 Tamtéž. 
349 Tamtéž. 
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United Nations Relief and Rehabilitation Administration
350

 v Leidereru u Aschäffenbergu, 

kam jej 8. ledna 1947 přivedl dozorčí. Tato událost dokládá, na kolik byla propaganda spojená 

s působením neexistující „Prchalovy armády“ v západních okupačních zónách Německa 

úspěšná a že o existenci těchto jednotek bylo nespočet lidí neskonale přesvědčeno.
351

 

Důstojníci, kteří Csiffaryho vyslýchali, obratně využili jeho přesvědčení, že se skutečně 

nachází u „prchalovců“.  To uvádí i hlášení z 16. ledna 1947, které o celé události podal škpt. 

Karel Dufek Čs. vojenské misi u americké vojenské vlády ve Frankfurtu a odtud na Hlavní 

štáb do Prahy: „Dne 15. ledna bylo hlášeno por. Kozákem z Aschafenburgu československé 

voj. misi ve Frankfurtě, že se na jejich UNRRA stanici hlásil nějaký dobrovolník do Prchalovy 

armády. Byl informován, že přijímací komise se nachází ve Frankfurtě. Za tím účelem byl 

dopraven nadporučíkem našeho strážního UNRRA oddílu, J. Flakem na voj. misi do 

Frankfurtu. Byl s ním proveden výslech. Celá věc byla zaranžována tak, že se ponechal 

v domnění, že se nachází ve středisku Prchalovců. Výslechu byli přítomni: škpt. O. Večerek, 

škpt. K. Dufek a npor. J. Flak. Štefan CSIFFARY byl po celou dobu naprosto přesvědčen, že 

jedná s důstojníky Prchalovců…“
352

 Csiffary byl tedy ponechán v domnění, že byl do 

„Prchalovy armády“ přijat. Také byl informován, že po několika denním prověření (de facto 

izolaci) mu bude svěřena tajná mise ve vlasti. Další průběh včetně Csiffaryho zatčení uvádí 

plán, který navrhl škpt. Dufek náčelníkovi 2. oddělení Hlavního štábu plk. gšt. Karlu 

Hanusovi: „Za účelem zatčení tohoto zrádce jsem navrhl plán, jenž byl Večerkem i npor. 

Flakem akceptován. Sdělil jsem Csiffarymu, že je velká chyba, že nepřinesl vzorky rudy, jež 

bezpodmínečně potřebujeme. Mluví-li pravdu, nechť provede následující: Pojede s naší 

spojkou na repatriační papíry na hranice, kde bude bezpečně ubytován na několik dní. Zatím 

bude posláno pro jednoho z lidí, které zná a kteří od něho dostanou instrukce, jak ihned 

opatřit vzorky rudy a plánek dolů. Sám vše vezme a jelikož se zná s oním ševcem, přenese vše 

zpět. Bude zaslán na Mullbach
353

 u Chebu. Jeho průvodce se musí postarat, aby o překročení 

americké celnice byl ihned zatčen. Nejlépe na celnici v Mullbachu, kde jsou stále dva vojáci 

                                                
350 Dále jen zkráceně UNRRA. Tato organizace vznikla již 9. listopadu 1943 v Atlantic City. ČSR na jednáních 

v Atlantic City zastupovali Jan Masaryk a František Němec. Jednalo se o projekt humanitární pomoci, který 

z velké části financovalo USA ve prospěch válkou poničené Evropy. Nabízená pomoc byla všestranná, proto 
bylo dodávané zboží různého druhu – potraviny, textil, dobytek, stroje, automobily, hnojiva aj. Forma a způsob 

pomoci byla stanovena ve smlouvách, které UNRRA uzavírala s jednotlivými státy. První smlouva s ČSR byla 

podepsána v Londýně dne 26. února 1945. Pro lepší dopravu a ochranu poskytované pomoci před odcizením byl 

proto dne 18. 10. 1945 výnosem MNO čj. 2148 dův.-hl.št.,4.odd. zřízen při Úřadu pro hospodářskou pomoc a 

obnovu v Praze útvar s názvem Dopravní a strážní prapor UNRRA. Velitelem praporu se stal mjr. Václav 

Špaček. Více k tomuto praporu viz VÚA – VHA, f. Dopravní a strážní prapor UNRRA. 
351 Plachý, J.: Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“, s. 47 - 48. 
352 ABS, f. Ústředna státní bezpečnosti 1945-1948, sign. 305-346-8. 
353 Dnes obec Pomezí nad Ohří. 
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se zbraní. Chlapíka bude dobré ihned spoutat, poněvadž je velký dobrodruh a mohl by něco 

provést. Totéž hlášení, zpracované škpt. Večerkem, se zasílá na 2. oddělení hlavního štábu 

MNO. Tam bude také sděleno radiovou šifrou z mise ve Frankfurtu, kdy mají Csiffaryho na 

celnici v Mullbachu čekat. Bude mu vystaven repatriační papír na jméno Josef Císař, nar. 14. 

XII. 1921 v Praze. Průkaz bude podepsán mnou a bude v držení vedoucího výpravy, některého 

spolehlivého muže z naší skupiny strážního oddílu UNRRA v Aschafenburgu. Ostatní údaje 

ohledně odchodu a jiné detaily budou sděleny škpt. Večerkem plk. Hanusovi na dvojku 

hlavního štábu.“
354

 

O chystané akci informoval 20. ledna 1947 plk. gšt. Karel Hanus náčelníka Obranného 

zpravodajství
355

 plk. pěch. Bedřicha Reicina. Kromě toho o této akci věděl i VII. odbor 

ministerstva vnitra, 
356

 což mělo za následek značnou rozštěpenost a špatnou vzájemnou 

koordinaci mezi oběma zpravodajskými službami. Plán připravený škpt. Dufkem byl ze strany 

OBZ přijat a Csiffary se tak měl za doprovodu „spolehlivého muže“ tajně vrátit zpět do ČSR. 

Tím, kdo doprovázel Csiffaryho, byl por. Ludvík Kozák, důstojník strážního oddílu UNRRA 

a bývalý zahraniční voják. Ten Csiffaryho během cesty utvrzoval v jeho úkolu, který měl 

spočívat v náboru do „Prchalovy armády“ a kontaktu s ilegální odbojovou skupinou na 

Jáchymovsku. Hranice nakonec společně překročili 25. ledna 1947 a Csiffary byl vzápětí 

podle stanoveného plánu zatčen. V západní okupační zóně Německa tak do svého zatčení na 

území ČSR strávil de facto pouze měsíc.
357

 

Před převozem do Prahy byl Csiffary nejprve vyslýchán již v Chebu. Na základě 

dochovaných výslechových protokolů je patrné, že se prakticky nesnažil nijak zapírat. 

Ochotně vypovídal o jeho kontaktu s Dagmar Novotnou a zejména pak o jejím doporučení, 

aby se s žádostí o překročení hranic obrátil na Jana Smudka. Kromě toho se ve své výpovědi 

„snažil vzbudit dojem, že na Jáchymovsku pracuje ilegální organizace mající ve svých řadách, 

jak aktivní vojáky čs. armády, tak i demobilizované příslušníky čs. zahraniční armády ve 

Velké Británii s kontakty vedoucími k západním tajným službám.“
358

  

Přestože je nutné k Csiffaryho výpovědím přistupovat obezřetně kvůli záměrnému 

přehánění, nelze posoudit, nakolik tento fakt zohledňovalo i OBZ. Proto s ohledem na 

informace, jež zazněly z Csiffaryho úst během výslechů, považovalo případ za „svůj“ jak 

OBZ, tak kupříkladu i ministerstvo vnitra. To mezitím připravovalo akci, neboť 23. ledna 

                                                
354 ABS, f. Ústředna státní bezpečnosti 1945-1948, sign. 305-346-8. 
355 Dále jen zkráceně OBZ. 
356 Politické zpravodajství. 
357 Plachý, J.: Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“, s. 52. 
358 Tamtéž. 
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1947 případ postoupilo II. oddělení Zemského odboru bezpečnosti
359

 s následujícími 

instrukcemi: „Uvědomte ihned Vaše orgány v Karlových Varech, aby vstoupili ve styk 

s tamním důstojníkem OBZ za účelem společné akce v záležitosti a činnosti Štefana 

Csiffaryho. Štefan Csiffary, narozen 4. 2. 1921 v Trenčanských Teplicích přešel dne 15. 

tohoto měsíce ilegálně hranice do Bavorska s úmyslem vstoupiti do armády bývalého 

generála Prchaly. Současně přešel s úmyslem vyzraditi skutečnosti, které získal v době svého 

zaměstnání v dolech na uranovou rudu v Jáchymově. Štefan Csiffary byl anebo bude 

dopraven na území ČSR pod rouškou určitého poslání, kde po úkolu, který mu byl dán, bude 

zatčen. Podle výpovědi Csiffara je zřejmé, že v Karlových Varech bydlící zubní technik 

Bernard a jistá Daja Novotná mají spojení s CIC nebo jinou organizací na západě. V bytě 

Bernarda v Karlových Varech mají se stýkati elementy, jichž odhalení by velmi přispělo 

k odkrytí větší akce proti zájmu ČSR. Bude třeba do akce zapojiti i Vaše orgány z Aše a 

Jáchymova a to ihned… Csifarry tvrdil toto: Jáchymov: V tamním hotelu “Štěpán“ u 

vrchního číšníka “Josefa“ se schází velmi podezřelá společnost, do které patří neznámý 

bývalý poručík, který má za manželku britskou příslušnici. Tento občan má pravděpodobně 

v národní správě mechanickou dílnu v Jáchymově. Aš: V obci Rossbachu je národním 

správcem neznámého podniku bývalý poručík západní armády – letec Smudek, kandidát na 

poslanecký mandát za stranu lidovou. Smudek jest, jak se zdá dobrým známým zubního 

technika Bernarda a z Karlových Varů, kde jej také Smudek navštěvuje. Smudek vzhledem 

k tomu, že bydlí v blízkosti státních hranic převádí ilegálně do Bavorska čsl. občany a to 

z důvodu politických! Proto je velmi nutno, aby okolí Smudka bylo velmi dobře 

prověřeno…Ministerstva vnitra doporučuje, aby akce a šetření v Karlových Varech, 

Jáchymově a v Rossbachu byla vedena pod jedním vedením, tj. buď byla svěřena k řízení 

zkušenému orgánu z vašeho ústředí anebo vedoucímu OZO v Chebu. Tento vedoucí akce byl 

by v úzkém styku s důstojníkem OBZ, pověřeným v této akci spolupracovati. Celkový výsledek 

akce budiž pak ohlášen ministerstvu vnitra.“
360

 Z dalšího postup ZOB II vyplývá, že ze 

spolupráce s britskou tajnou službou podezíralo i Smudkovu manželku Margaret.
361

 

V záznamu se k ní uvádí: „Smudková Margaret, rozená Buschová, narozena 23. 11. 1922 

v Manchester, bývalá anglická státní příslušnice, provdala se za Jana Smudka, nar. 8. 9. 1915 
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v Č. Budějovicích, přísl. do Domažlic, nár. správce fy Georg v Rossbachu u Aše. Smudek byl 

zajištěn v souvislosti s případem Cziffary.“
362

 

 

9.2.2 Dagmar Novotná a provokace agenta OBZ 

 

Předcházející události, které se odehrály ve spojitosti s postavou Štefana Csiffaryho, daly 

pravděpodobně vhodnou záminku tajným službám, aby „rozehrály svou hru“ vůči Smudkovi. 

Jednou z hlavních postav celé provokace měla být Dagmar Novotná.
363

 Ta se do určité míry 

svou povahou podobala Csiffarymu, neboť „měla bujnou fantazii, překrucovala fakta, 

dopouštěla se podvodů i drobnějších krádeží, dělala dluhy, v žádném zaměstnání dlouho 

nevydržela a pravděpodobně si přivydělávala i jako příležitostná prostitutka.“
364

 Narodila se 

22. listopadu 1925 v Kolešovicích u Rakovníka (okres Podbořany), kde měl její otec František 

Novotný obchod s drogistickým zbožím. Po ukončení měšťanské školy v roce 1938 

nastoupila k doktorce Kremrové v Kolíně jako instrumentářka. Později přešla na praxi do 

Týnce nad Labem, ale nakonec se opět vrátila do Kolína, kde byla zaměstnána u zubaře pana 

Kysely. Do Karlových Varů, resp. Staré Role přišla v lednu roku 1946. Nejprve pracovala u 

dr. Poledníkové, ale později několikrát změnila místo, až se dostala k dr. Bernardovi, v jehož 

ordinaci pracovala jako zubní technička.
365

 A právě kvůli výše popsaných důvodům „bylo 

rozhodnuto provésti provokaci prostřednictvím Novotné,“
366

 neboť „byla považována za 

nejvhodnější osobu, přes kterou lze do udánlivé illeg. organisace vniknouti.“
367

 

Akce začala 1. února 1947 a hned na samém počátku se objevily první komplikace, které 

do jisté míry předznamenaly její výsledek. Do Jáchymova totiž dorazili hned dva 

„provokatéři“ a nezávisle na sobě měli totožný úkol. Tím bylo navázat kontakt s Dagmar 

Novotnou a přesvědčit ji, že jsou napojeni na „Prchalovu armádu“.  První z těch, který 

Dagmar kontaktoval, byl tajným spolupracovník ZOB objevující se pouze pod kódovým 

označeným „A-8-B/8“. Tomu se podařilo zastihnout Novotnou přímo doma (Stará Role, 

Stalinova č. p. 211), kde „se vydával za spolupracovníka Prchalovců. Jmenovaná byla jím 

požádána o týdenní úkryt, opatření dokladů a obstarání krycího zaměstnání. Novotná se 

tázala zaměstnance B., kdo ho posílá. Tento ji předložil fingované potvrzení o poskytnutí 

veškeré pomoci až do dalšího ústního rozkazu. Novotná ihned vzala B. do bytu své známé 
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Markofové. V bytě seděli kolem kamen Škurková s neznámým mladíkem, štíhlé postavy, 

světlých vlasů, stáří 18-20. let. Po krátkém představení odvedla Novotná zaměstnance B. do 

zadního pokoje, kde si tento ulehl na gauč a předstíral spánek. Za dveřmi uslyšel hovor asi 

v tom smyslu, že v domě byl četník, a že B. zde nemůže zůstat. Novotná napsala B. doporučení 

na Míšu Boroviče, nár. správce hotelu Praha ve Staré Roli /toto doporučení má k disposici 

OZO VIII/. Boroviče v hotelu nezastihl a proto odešel na nár. soc. ples, kam měl Borovič 

taktéž odejíti“
368

 Druhému agentovi, jež byl poslán z OBZ, se nepodařilo Dagmar Novotnou 

zastihnout, a proto se rozhodl jít na ples národně socialistické strany, kde měla Novotná 

vystupovat. Na ples tedy dorazili oba agenti, avšak „A-8-B/8“ během večera zklamal, což 

vedlo k rozhodnutí, že další průběh akce povede již pouze OBZ. Novotná na ples dorazila 

v doprovodu svého přítele strážmistra SNB Jaroslava Skřivana.
369

 Z tohoto důvodu se agentu 

OBZ nepodařilo u Novotné uspět, a proto alespoň předstíral zájem o její spolubydlící, kterou 

byla Rakušanka Elfi Marková.
370

 Jeho snaha se vyplatila, neboť nakonec všichni odešli do 

bytu obou dívek.
371

 

Následující den se agent OBZ opět zaměřil na Novotnou. Představil se jí pod jménem 

Ludvík Plimmel, přestože měl dokumenty vystavené na jméno Ludvík Zeman. Podle nich se 

měl narodit 24. února 1919 v Blansku. Civilním povoláním byl technický úředník, byl 

svobodný a římskokatolického vyznání. Kromě toho měl od OBZ předem připravený krycí 

příběh o tom, že „v létě 1945 zběhl do Německa, kde byl zajištěn v Aschaffenburgu, kde byl 

vyslýchán amer. orgány. Po 14-denním věznění byl propuštěn na svobodu a měl se hlásit u 

prchalovské armády v Aschaffenburgu, kde vykonával strážní službu. Tam dostal několik 

úkolů převésti Čechy a poláky přes hranice. V Aschaffenburgu se setkal s jistým Csiffárym, 

který uprchl z Jáchymova a dostal pokyn od angl. důst. s tímto Csiffárym navázati spojení. 

Později dostal za úkol přejít hranice do ČSR a získat zprávy o jáchymov. dolech, přivézti 

vzorky rudy. Tyto zprávy měl získat prostřednictvím Dáši Novotné.“
372

 Skutečné jméno agenta 

OBZ znělo Kala a jeho osobní údaje překvapivě souhlasily. Kromě toho byl ve skutečnosti 

příslušníkem jednoho z útvarů 16. divize jako poddůstojník prezenční služby, a to v hodnosti 

desátníka.
373

 Jeho evidenční karta pro spolupráci s OBZ mu byla vystavena teprve 18. února 

                                                
368 Tamtéž, sign. 305-87-7. 
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373 Tamtéž, 302-558-17; To potvrzuje i perem dopsaný záznam viz Tamtéž, sign. 302-194-5. 



87 

 

1947.
374

 Toho si všímá i Plachý, který uvádí, že jako agent-provokatér mohl být použit pouze 

k tomuto případu.
375

  

Plimmelovi se i díky jeho „cover story“ podařilo přesvědčit Novotnou k cestě do Prahy. 

Ta se málem neuskutečnila kvůli možnému prozrazení celé akce, protože Novotná byla dne 3. 

února 1947 kolem 8:00 hodin zatčena orgány Obranného zpravodajství oblasti v Karlových 

Varech.
376

 Na popud OBZ byla Novotná záhy propuštěna, ovšem OBZ si na postup OZO 

stěžovalo: „Zatčení Dáji Novotné ztížilo se značně další šetření. V přípise č. j. VII-

1191/taj.1947 ze dne 23. I. 1947 bylo jasně řečeno, že šetření se má prováděti za spolupráce 

orgánů OBZ. Jestliže podobné pokyny dostaly org. OBZ, nemohlo dojít k předčasnému, celý 

případ komplikujícímu zatčení Dáji Novotné. Navrhujeme, aby ministerstvo vnitra učinilo 

v tomto směru do budoucna patřičné kroky.“
377

 

Do Prahy je oba nakonec odvezl 3. února 1947 osobní automobil, ve kterém je 

doprovázeli další dva lidé. Novotné byli během cesty představeni jako „František Zeman“ a 

„šofér Jirka“. Oba měli být údajnými „Prchalovými spolupracovníky“ v ČSR. Ve skutečnosti 

se nejednalo o nikoho jiného, než o další spolupracovníky OBZ. V průběhu cesty se Novotná 

dozvěděla o svém zpravodajském úkolu. Měla: 

„1/ Získati vzorky rudy z dolů v Jáchymově, počty zaměstnanců apod. 

2/ Získati Smudka k přepravě osoby přes hranice 

3/ Požádati Smudka o vydání resp. obstarání falešného cestovního pasu.“
378

 

 

V Praze se tedy měli pokusit najít na zasedání vyššího vedení lidové strany Smudka. To 

se jim nepodařilo, a proto bylo domluveno, že se alespoň setkají s prap. Jaroslavem 

Šimůnkem
379

 a por. Rudolfem Horáčkem.
380

 Oba byli vojáky z povolání a sloužili v Nejdku 

v leteckém skladu. Oba dva také znali Novotnou.  K setkání s por. Horáčkem došlo hned 

následující den, tj. 4. února 1947. S Novotnou spolu nejprve krátce hovořili soukromě a poté i 

v přítomnosti Plimmela. Praporčíka Šimůnka nezastihli, neboť jim bylo řečeno, že se nachází 

služebně ve Staré Roli. Z tohoto důvodu Novotná požádala Horáčka, aby Šimůnkovi tlumočil 

jejich prosbu a také pro něj zanechala vzkaz, aby se večer v 18:30 hod. dostavil do Staré Role 

do hostince Česká hospoda. Mimoto předala Novotná Horáčkovi „lístek, kde byly napsány 
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body, které bylo nutno získati z Jáchymova. On jí to přislíbil, že vyšle jednoho vojáka za prap. 

Šimůnkem…“
381

 Ještě v týž den večer se Novotná společně s Plimmelem setkali v hostinci 

Česká hospoda ve Staré Roli i s prap. Šimůnkem. Ten dle Plimmelova tvrzení „slíbil, že 

potřebné z Jáchymova obstará během zítřejšího dne a osobně nám to přinese na smluvenou 

schůzku v 20.30 hod. u kostela ve Staré Roli.“
382

 Kromě toho se Plimmelovi svěřil, že má také 

v úmyslu přejít ilegálně hranice. Další den večer se podle plánu opět sešli. Šimůnek jim 

oznámil, že „potřebné dosud nezískal, jelikož ten Němec, jež je zaměstnán na dole, měl právě 

volno. Ale přislíbil nám, že s námi přímo pojede v pátek ráno do Jáchymova, kde bude vše 

potřebné připraveno…“
383

  

Poručík Horáček měl být ve středu 5. února 1947 v Praze, a proto si s ním Novotná 

s Plimmelem dohodli schůzku na následující den v kavárně Tlapák na 15:00 hod. Horáček 

slíbil, že se tam určitě dostaví, neboť měl zjistit, kde by bylo možné zastihnout Smudka. Do 

kavárny ovšem nedorazil a později s Novotnou i agentem odmítl dále jednat. Příčinou byla 

pravděpodobně náhoda, jež v této situaci sehrála svou roli a která málem zhatila celou 

provokaci OBZ.
384

 Ještě před zahájením akce se totiž služebna OBZ v Karlových Varech 

obrátila kvůli zjištění bydliště Novotné na stanici SNB v Nové Roli. Díky tomu jeden 

z příslušníků SNB varoval prap. Šimůnka, že se o Novotnou zajímá „vojenská tajná 

policie.“
385

 Šimůnek varování obdržel až po schůzce s Novotnou, proto „ohlásil voj. zprav. 

orgánům požadavky Novotné s časovým zpožděním.“
386

 V této souvislosti je pravděpodobné, 

že se obdobné varování mohlo dostat i k por. Horáčkovi. 

Ve své pozdější výpovědi agent Plimmel jako jediný zmiňoval, že se při jejich dalším 

setkání s Šimůnkem od něj dozvěděli, že požadované informace z Jáchymova měl získat od 

Ladislava Dohelského. Tento údaj se jeví jako účelový, neboť Šimůnek již v této době věděl o 

možném sledování Novotné a zároveň o tuto informaci mohla Dohelského požádat sama 

Novotná, protože se znali. Podobně tomu bylo i s údajnou ochotou prap. Šimůnka k zapojení 

se do ilegální organizace. Tuto skutečnost totiž u výslechu nepotvrdila ani sama Novotná. 

Naopak jako reálné se jeví Šimůnkovo rozhodnutí emigrovat bez ohledu na Plimmela a 

Novotnou.
387
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Novotná se s Plimmelem paradoxně nakonec sblížila více, než by si možná OBZ 

představovalo.  Během cesty z Prahy v noci z 6. na 7. února 1947 se totiž oba rozhodli, že 

přenocují v pensionu. Tam, jak uvádí Novotná, došlo k jejich sblížení: „Stavovali jsme se 

v Lubenci, kde jsme povečeřeli a vypili kořalku. Byl to koňak. Já jsem pila snad víc než jsem 

toho snesla. Při cestě z Karlových Varů jsme byli hodně veselí a když jsme přijeli do pensionu 

Alice, měla jsem s Plimmlem první poměr.“
388

 Plimmel se o tomto údajném sblížení dvojice 

ve své výpovědi nezmiňuje. Následující den ráno, tj. 7. února 1947, se setkali s prap. 

Šimůnkem, se kterým odjeli do Jáchymova kvůli požadovaným zpravodajským informacím. 

K jejich získání nakonec nedošlo. V danou chvíli tedy padlo rozhodnutí vyhledat kvůli další 

pomoci přímo Jana Smudka. Ten ještě netušil, že se ve skutečnosti jedná o provokaci ze 

strany zpravodajských služeb a že on sám představuje jejich cíl. 

 

9.2.3 Smudkovo zapojení do pokusu o přechod hranic 

 

Za Smudkem se všichni (Novotná, Plimmel a dvě další osoby,
389

 kterými pravděpodobně 

byli agenti „Jirka“ a „Franta“) vydali odpoledne 7. února 1947. Nejprve dorazili do Chebu, 

kde se na něj Novotná vyptávala na sekretariátu lidové strany. Tam jí bylo řečeno, že Smudek 

byl v Anglii a že od něj nemají dosud žádnou zprávu, proto neví, zdali je už zpět či nikoliv. 

Tomu Plimmel patrně nevěřil, a proto vyrazili přímo do Rossbachu, kam přijeli ve23:30 

hod.
390

 V Rossbachu přenocovali v hotelu, protože se jim Smudka nepodařilo v noci 

kontaktovat. Druhý den dopoledne se jim jej nakonec podařilo vyhledat v továrně, kterou 

spravoval. Pro Novotnou, která tvrdila, že se Smudkem spolupracuje v rámci ilegální skupiny, 

to bylo vůbec první setkání s ním. Mluvili spolu o samotě ve Smudkově kanceláři: „Řekla 

jsem mu, aby se na mne nezlobil, že jsem se na něho ptala nejprve prap. Šimůnka a potom 

v Chebu na straně lidové. Dále jsem mu řekla, že jsou tři mládenci, kteří chtějí přes hranice a 

přišli ke mně, že prý se s ním znám a že jim mohu zprostředkovat, aby je Smudek přes hranice 

převedl…“
391

 Novotné se přesto podařilo Smudka přesvědčit, že k odchodu za hranice 

potřebují právě jeho pomoc. 
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Zpočátku byl Smudek opatrný a nechtěl, aby Novotnou s Plimmelem převáděl on sám. 

Zavolal proto svému příteli Jaroslavu Veitovi.
392

 Toho požádal, zdali nezná nějakého 

spolehlivého neodsunutého Němce, který by mohl převést dvě osoby přes hranice.
393

 Veit mu 

sdělil, že se takovými věcmi nezabývá, čímž možnou pomoc vyloučil.
394

 Po skončení 

telefonátu požádal Smudek Novotnou, jestli by se s nimi nemohl svézt do Aše. Při té 

příležitosti mu byl před továrnou představen agent Plimmel. Do Aše nedojeli kvůli sněhovým 

závějím, a proto se vrátili zpět do Rossbachu. Domluvili se, že se opět setkají ve 14. hodin. 

Během schůzky a pozdější cesty do Prahy jim Smudek oznámil: „…že si věc rozmyslil jinak, 

že s námi nepošle Němce, ale že nás převede sám, a to ne v Rossbachu, ale na Domažlice – 

Čerchov. Jako důvod zde uvedl, že je blízko ruská zóna a že bychom mohli místo do americké 

zóny zablouditi do Ruské. Proto nás převede sám na Šumavě. Žádal, abychom ho za to odvezli 

do Prahy “
395

 Do Prahy ještě v týž den vyrazili. Po cestě se zastavili v Aši, kde se Smudek 

setkal s Veitem. Když dorazili do  Prahy, dal Smudek Novotné telefonní číslo Františka 

Kabeleho, na kterém jej mohla v případě potřeby zastihnout. Zároveň jim sdělil, že pro něj 

mají v pondělí či v úterý do Prahy přijet a odtud pojedou do Domažlic. Z Prahy se Novotná i 

Plimmel vrátili do Karlových Varů. 

V neděli 9. února 1947 Novotná zatelefonovala Smudkovi, že není možné, aby pro něj do 

Prahy přijeli autem a že pojedou na Plzeň autobusem a z Plzně vlakem do Domažlic. Smudek 

jí řekl, aby se ubytovali v hotelu Koruna, že tam za nimi v pondělí v noci nebo v úterý ráno 

dorazí. Novotná s Plimmelem se tedy ubytovali 10. února 1947 v hotelu Koruna. Během dne 

do Domažlic z Prahy dorazil škpt. Josef Procházka jakožto zmocněnec 5. oddělení Hlavního 

štábu. Ten měl celou utajovanou „akci Smudek“ řídit. Pomáhat mu měl důstojník Obranného 

zpravodajství II. praporu 35. pěšího pluku kpt. Vitanovský a dva příslušníci OBZ z 16. divize 

(opět se pravděpodobně jednalo o agenty „Jirku“ a „Frantu“).
396

 Kromě toho měly vyhlášenou 

pohotovost i všechny pohraniční služebny SNB od Nemanic až po Pernet. Ty obdržely 

rozkaz, aby „zamezili jejich útěk i za cenu jejich životů s upozorněním, že oba jsou 

ozbrojeni.“
397

 

                                                
392 Narozen 20. 9. 1916 v Chodově (okres Domažlice). Povoláním obchodník, který byl národním správcem 
firmy Ernest Ploss v Aši. 
393 Smudek se v rámci hovoru ptal i na Němce Zollfranka, od kterého v Selbu v říjnu roku 1946 koupil Jaroslav 

Veit automobil značka Tatra 75. 
394 ABS, f. Ústředna státní bezpečnosti 1945-1948, sign. 305-87-7, Výslechový protokol Jaroslava Veita z 1. 

března 1947. 
395 Tamtéž, Výslechový protokol Dagmar Novotné z 13. února 1947. 
396 Plachý, J.: Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“, s. 55. 
397 ABS, f. Odbor politického MV 1945-1948, sign. 10 532, Zpráva Oblastní úřadovny StB Klatovy z 15. 2. 

1947. 
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Smudek do Domažlic dorazil pravděpodobně v noci z 10. na 11. února 1947, neboť 

příslušníci OBZ v čerstvě napadaném sněhu nalezlyi stopy do domku, kde bydlela jeho matka. 

Podle toho usuzovali, že se Smudek pravděpodobně nachází u ní doma. S Novotnou a 

Plimmelem se v hotelu Koruna setkal ráno 11. února: „V úterý ráno v 8.00 hodin, když jsme 

ještě spali, Smudek přišel a oznámil nám, že přijel v 1.00 hodinu v noci vlakem, od Prahy a že 

za hodinu přijede pro nás, -taxikem- převlékne se do lyžařského úboru /neboť byl ještě 

v civilu/ a pojedeme až pod Čerchov, odtud teprve budeme vystupovat nahoru, jinak že 

bychom se příliš unavili. V 9.15 hod. však přišel, ale oznámil nám, že taxi dříve nedostaneme 

až v 11.00 hodin.“
398

 Okolo 11. hodiny Smudek skutečně i s půjčeným autem dorazil, takže 

mohli vyrazit směrem k Čerchovu.  Kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením byli během 

cesty kontrolováni hlídkou SNB. To už Smudek začal tušit, že se něco děje, jak uvádí ve 

výslechovém protokolu: „Když jsme vyjeli, zastavila nás silniční kontrola a požadovala 

osobní doklady. Tehdy jsem bezpečně poznal, že jsme sledováni. Jednak jsem usuzoval 

z jednání štábního strážmistra, který prováděl silniční kontrolu, a ačkoliv mne znal osobně již 

z dřívějška, jednal se mnou jaksi podivně, a jednak jsem si všiml, že nás sleduje vůz s civilním 

strážníkem z Domažlic a dalšími asi třemi osobami, který dával zmíněnému štábnímu strážm. 

znamení, aby je propustili dále.“
399

 I proto z auta vystoupili a dále pokračovali již na lyžích. 

Ty si vzali pro případ, aby nebudili zbytečnou pozornost. Na Čerchov dorazili až odpoledne a 

aby si trochu odpočinuli, rozhodli se v chatě naobědvat. Novotnou cesta zmohla natolik, že 

požádala Plimmela, zdali by nemohli cestu do Brodu nad Lesy
400

 uskutečnit až následující 

den. Ten to odmítl, neboť Smudek se rozhodl ještě týž den vrátit zpět do Domažlic, přestože 

měl oba dva převést až do zmíněného Brodu. Místo toho vzal Smudek Plimmela na rozhlednu 

na vrcholu Čerchova, odkud, jak sám Plimmel říká: „mi ukázal cestu, kudy musíme jet, přitom 

vysvětlil všechny podrobnosti a radil, abychom v chatě přespali a přechod přes hranice 

udělali až druhý den ráno, že by bylo možné, že za tmy bychom sbloudili.“
401

 Poté měl 

Smudek Plimmelovi ještě slíbit, že s ním sjede až k hranicím, kde mu ukáže přesně cestu, 

kudy mají přejít a také kde se pohybují německé hlídky. K tomu už nedošlo, neboť poté, co 

vyšli před chatu a chystali si lyže, byli zadrženi. 

Nejprve byli strážmistrem Kobesem ze stanice SNB v České Kubici požádáni, aby se 

legitimovali. Když strážmistr zjistil, o koho se jedná, vyzval Smudka i Plimmela, aby jej 

                                                
398 Tamtéž, f. Ústředna státní bezpečnosti 1945-1948, sign. 305-87-7, Výslechový protokol Ludvíka Zemana 

z 13. února 1947. 
399 Tamtéž, sign. 305-346-8, Výslechový protokol Jana Smudka z 3. března 1947. 
400 Město Furth im Wald v Bavorsku. 
401 Tamtéž, f. Ústředna státní bezpečnosti 1945-1948, sign. 305-87-7, Výslechový protokol Ludvíka Zemana 

z 13. února 1947. 
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následovali do chaty. Tam byli všichni tři, včetně Novotné, podrobeni osobní prohlídce. U 

Smudka byl nalezen kolt Smith & Wesson a u Novotné pistole ČZ. Následně byli všichni 

zatčeni a odvezeni na velitelství do domažlických kasáren, kde „byla sepsána zatýkací listina 

s poznámkou "na příkaz MNO".“
402

 

 

9.2.4 Vyšetřování případu „Smudek“ 

 

Z domažlických kasáren byl Smudek nejprve převezen do Plzně k OBZ 11. divize a 

následně do Prahy. V Praze byl vězněn od 12. února 1947 ve vojenské věznici na Hradčanech, 

která se nacházela nedaleko Loretánského náměstí na Kapucínské ulici. Umístěn byl v malém 

patrovém objektu neblaze známém jako tzv. domeček. Odtud byl až 17. února předán do 

řádné civilní vazby Státní bezpečnosti
403

 v pražské Bartolomějské ulici. Vyšetřováním 

případu byli Zemskou úřadovnou StB v Čechách pověřeni dva příslušníci Oblastní úřadovny 

StB
404

 v Praze, a to kriminální obvodní inspektor František  Jenčovský a aktuárský elév 

Zdeněk Žlábek.
405

 

Výsledky vyšetřování prokázaly několik zásadních pochybení, které přispěly k tomu, že 

celá akce dopadla pro OBZ naprosto katastrofálně. Prvním nedostatkem byl chybějící zápis o 

zatčení, neboť Smudek nebyl oficiálně zatčen. Z toho důvodu byl vypracován až dodatečně. 

Se zpožděním jej tedy vyhotovila stanice SNB ve Fuchsově Huti, a to až díky intervenci OBZ. 

Další zásadní pochybení, které se v případu objevilo, představovala vazba armádní 

kontrarozvědky. Ta byla nezákonná, neboť zadržené osoby byly civilisté vyjma agenta 

Plimmela, který ovšem vystupoval také jako civilista. StB v rámci šetření dále konstatovala, 

že celý případ byl od samého začátku až do konce zosnovaný OBZ. Z tohoto důvodu mohlo 

být jednání Smudka i Novotné postihnutelné maximálně jako přestupek.
406

 

Kromě toho proběhlo i policejní vyšetřování, které se týkalo i dalších osob, jež byly 

s případem spojeny. Těmi byli Ladislav Dohelský, por. Rudolf Horáček, Miloslava 

Morášková, Jaroslav Veit, Otto Jiří Bernard a Jaroslav Skřivan, kteří byli v rámci vyšetřování 

vyslýcháni 28. února a 1. března. Zatímco Ladislav Dohelský, Miloslava Morášková a Otto 

Jiří Bernard byli vyslechnuti příslušníky SNB v Jáchymově, tak výslech Rudolfa Horáčka 

proběhl v leteckém skladu v Nejdku, strážmistr SNB Jaroslav Skřivan byl paradoxně 

                                                
402 Tamtéž, sign. 305-346-8. 
403 Dále jen StB. 
404 Dále jen OÚ Stb. 
405 ABS, f. Ústředna státní bezpečnosti 1945-1948, sign. 305-346-8; Plachý, J.: Druhá aféra „Nepolapitelného 

Jana“, s. 56. 
406 Tamtéž. 
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vyslýchán po telefonu mezi stanicemi SNB v Nejdku a SNB Vejprty a Jaroslav Veit byl 

dokonce vyslechnut na místní pobočce StB v Aši. Výslechy prováděli revírní inspektor 

Oldřich Diviš a škpt. Josef Procházka. Ladislav Dohelský během výslechu uvedl, že na něj 

Novotná udělala špatný dojem, že nebyla pravdomluvná a zároveň dělala dluhy. Kromě toho 

také uvedl, že má v úmyslu kvůli existenčním důvodům a zdravotnímu stavu manželky odjet 

do Anglie, kde má možnost obdržet podle anglických předpisů státní občanství. I proto nemá 

důvod, aby volil pro svůj odchod do zahraničí ilegální prostředky.
407

 Obdobně jako Dohelský 

se o Novotné vyjadřoval i por. Rudolf Horáček. Ten navíc veškeré údaje spojené s jeho 

osobou, které ve svých výpovědích uvedli Novotná a Plimmel, rovnou popřel.
408

 Miloslava 

Morášková popsala Novotnou jako „ženu prolhanou, která se uměla vetřít do důvěry 

ostatních, aby z toho měla prospěch.“
409

 Zároveň potvrdila, že se Csiffary nechal u doktora 

Bernarda ošetřit 9. prosince 1946 a že Novotná nastoupila jako zubní instrumentářka na 

doporučení Jarmily Herbergerové až 16. prosince 1946.
410

 Oproti tomu Jaroslav Veit ve své 

výpovědi uvedl podrobnosti, které se týkaly jeho přátelství se Smudkem, nebo toho, jak mu 

Smudek pomáhal převést zakoupený osobní automobil z Bavorska přes hranice. Přestože 

uvedl, že byl Smudek stále bez peněz a občas mu finančně vypomohl, tak jej označil za 

„člověka velmi odvážného a jinak současně i dobrosrdečného, který rozdal kamarádům 

poslední, co měl.“
411

 I doktor Bernard uvedl, že k němu do ordinace Csiffary přišel teprve 9. 

prosince 1946. Podobně jako ostatní, také on všechno popíral. Vyjma toho uvedl, že upozornil 

SNB, aby Novotnou zatknula pro krádež bot jeho pacientky a odcizených věcí Jarmily 

Herbergerové.
412

 Ani strážmistr Skřivan nevypověděl nic, co by svědčilo o jeho možném 

zapojení se do nějaké protistátní činnosti. Pouze vypověděl, že mu Novotná naznačila, jestli 

s ní nechce odjet do Anglie, ale „tuto její nabídku nebral vážně, odvětil jí na to, aby si z něho 

nedělala legraci a nepřikládal této její nabídce, případně otázce žádné důležitosti.“
413

 

Společným jmenovatelem pro všechny vyslýchané bylo, že ani jeden z nich neuvedl, že by 

věděl o nějaké ilegální organizaci, která by v této oblasti působila. 

Jen na oko byl 13. února 1947 vyslechnut OBZ i agent Plimmel. Ten se doznal ke své 

„ilegální“ činnosti, neboť se pevně držel svého krycího příběhu. Během „zinscenovaného“ 

výslechu mimo jiné uvedl: „Po sběhnutí do Německa přes Wies jsem byl zajištěn 

                                                
407 ABS, f. Ústředna státní bezpečnosti 1945-1948, sign. 305-87-7, Výslechový protokol Jaroslava Dohelského 

z 28. února 1947. 
408 Tamtéž, Výslechový protokol Rudolfa Horáčka z 1. března 1947. 
409 Tamtéž, Výslechový protokol Miloslavy Moráškové z 28. února 1947. 
410 Tamtéž. 
411 Tamtéž, Výslechový protokol Jaroslava Veita z 1. března 1947. 
412 Tamtéž, Výslechový protokol Otty Jiřího Bernarda z 28. února 1947. 
413 Tamtéž, sign. 305-346-8, Výslechový protokol Jaroslava Skřivana z 1. března 1947. 
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v Aschaffenbergu, pak vyslýchán v Bambergu americkými orgány s označením MP a po 14 

denním věznění za ilegální přechod hranic propuštěn na svobodu s poukazem, abych se hlásil 

u prchalovské armády v Aschaffenbergu… V Aschaffenbergu jsem se setkal s jakýmsi 

Cziffárym, který uprchl z Jáchymova.“
414

 Dále vypověděl, že byl pověřen tajným úkolem, 

kterým bylo získat informace o jáchymovských dolech. Z tohoto důvodu překročil dne 21. 

ledna 1947 hranice. Posléze navázal kontakt s Dagmar Novotnou, která mu s opatřováním 

požadovaných informací pomáhala. Ta jej také měla zasvětit do fungování ilegální organizace 

na Jáchymovsku, v jejímž čele měl stát Smudek. Agentu Plimmelovi se o dva dny později 

podařilo během transportu „utéct“ a jeho další osud není znám.
415

 

 

9.2.5 Výsledek vyšetřování 

 

Závěrečný posudek k celému případu byl vypracován 3. března 1947. Podepsáni pod ním 

jsou vyšetřující vrchní revírní inspektor Oldřich Diviš a škpt. Josef Procházka. Ti v důsledku 

šetření konstatovali: „Z celého shora uvedeného elaborátu vysvítá, že se šetřením nezjistila 

existence ilegální organisace v prostoru sz. pohraničí, která by převáděla osoby přes hranice. 

Tato skutečnost jest ještě podložena zjištěním, že tamější stanicím SNB a složkám bezp. úřadů 

nejsou známy případy organisovaného přechodu osob čsl. národnosti přes hranice a vyskytly-

li se takové ojedinělé případy, byly tyto osoby amer. bezp. orgány dopraveny zpět na území 

ČSR. V případě Smudek a spol. jedná se o vyprovokovaný případ, podporovaný voj. zprav. 

org., tak že se nedoporučuje, aby byl tento případ stíhán soudně podle platných čsl. 

zákonů.“
416

 

O výsledku šetření i potrestání Smudka a Novotné informovala OÚ StB v Praze zprávou 

ministerstvo vnitra – odbor VII dne 4. března: „Smudek a Novotná byli dne 17. 2. 47 předáni 

orgány ministerstva národní obrany do zdejší vazby pro pokus ilegálního překročení hranic a 

na základě toho potrestáni trestním oddělením ředitelství národní bezpečnosti v Praze II, 

Krakovská ul. Pro pasový přestupek Novotná pětidenním, Smudek čtrnáctidenním vězením, 

kterýžto trest ihned nastoupili. Novotná byla propuštěna 24 2. 1947, Smudek 3. 3. 1947 o 

18.00 hod.“
417

 O den později přednosta skupiny VII-A, která se zabývala Csiffaryho 

případem, v třístránkové zprávě doporučil, aby byl o celém případu informován ministr 

vnitra: „Z případu je zřejmé, že orgány OBZ porušily dohodu o vzájemné spolupráci s našimi 

                                                
414 Tamtéž, sign. 305-87-7, Výslechový protokol Ludvíka Zemana z 13. února 1947. 
415 Plachý, J.: Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“, s. 57. 
416 ABS, f. Ústředna státní bezpečnosti 1945-1948, sign. 305-346-8. 
417 Tamtéž. 



95 

 

orgány a že nebyly respektovány tyto úmluvy, ačkoliv se jednalo o osoby civilní. OBZ 

provedlo provokaci nevhodným způsobem tím spíše, že jako zprav. orgán muselo 

předpokládati, že případ Smudkův, vzhledem k jeho minulosti, se stane předmětem 

novinářských úvah. Skupina VII-A předkládá tuto informaci s doporučením, aby o případě byl 

informován pan ministr vnitra, jednak, aby mohl zakročiti u pana ministra národní obrany 

vzhledem k nemožnému postupu vojenských orgánů v tomto případě, jednak, aby rozhodl, 

nakolik chce informovati bezpečností výbor ÚNS, protože ze spisu jest patrno, že za celou 

záležitost tak, jak se vyvinula, nezodpovídají orgány ministerstva vnitra.“
418

 

Možná i proto měl případ ještě další pokračování. Dne 11. března 1947 totiž na 

ministerstvu vnitra proběhla porada za účasti všech osob, které byly v „případu Smudek“ 

zainteresovány. Z ministerstva národní obrany se jí účastnili: plk. gšt. Ludvík Kreisel,
419

 

důstojníci 5. oddělení hlavního štábu v Praze a příslušníci OBZ útvaru Karlovy Vary. 

Za ministerstva vnitra to byli: JUDr. Štěpán Plaček,
420

 řídící orgány ZOB II, zúčastněné 

orgány OZO Cheb, vyšetřující orgány OÚ StB v Praze a v neposlední řadě dokonce i velitel 

hlídky ze stanice SNB v České Kubici, která prováděla zatčení. Účastníky porady nejprve 

přivítal JUDr. Štěpán Plaček, který následně požádal plk. gšt. Ludvíka Kreisela, aby řídil její 

průběh. První část porady se týkala samotného průběhu akce. Ta byla detailně 

zrekapitulována. Poté následovala její druhá část a tím byl závěr, který vyplýval z „případu 

Smudek“: „Bylo konstatováno, že Smudek byl předán orgánům StB dne 17. 2. 1947, jako již 

zajištěný, vazební lhůta počítala se však dnem předání. Bylo konstatováno, že eskortování 

osob a jejich držení ve voj. věznici /šlo o civilní osoby/ jest nezákonné. Příslušnost OÚ StB 

v Praze k provedení šetření vyplývala z toho, že Smudek a Novotná byli předáni MNO v Praze 

a zde také byl řešen případ Csiffary. Skutková podstata činu byla zjišťována právním 

oddělením ŘNB v Praze /orgán ÚNV v Praze/. Všechny orgány i vyšetřující orgány StB jsou 

toho názoru, že Novotná nevěděla, že jedná z popudu voj. zprav. orgánů, nýbrž že měla 

dojem, že tak dělá z popudu nějaké ileg. organisace. Bylo konstatováno, že Smudek, ačkoliv 

Novotnou neznal, přece byl ochoten pomoci k přechodu hranic a sice tím, že nejprve chtěl pro 

jeho uskutečnění získati nějakého němce známého Veita z Aše a na jeho odmítnutí rozhodl se 

Smudek provésti přechod sám. Z toho vyplývá, že Smudek z určitých pohnutek, ať již 

                                                
418 Tamtéž. 
419 Později si změnil jméno z Kreisela na Klen. Od roku 1946 pracoval na oddělení vojenské kontrarozvědky 

v Táboře, odkud byl převelen do Prahy. Od 1. dubna 1948 se stal přednostou 2. oddělení Hlavního štábu. Po 

odvolání z funkce se 14. února 1951 pokusil neúspěšně zastřelit. Byl souzen společně v procesu s Rudolfem 

Slánským a Bedřichem Reicinem.  
420 Byl vedoucím politického zpravodajství na ministerstvu vnitra. Více o jeho životě viz publikace Kalous, Jan: 

Štěpán Plaček. Život zpravodajského fanatika ve službách KSČ. Praha 2010. 
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dobrodružných, což vyplývá z jeho dobrodružné povahy, nebo z pohnutek politických se 

rozhodl přechod provésti.“
421

 Nakonec byly stanoveny ještě chyby, které se v průběhu akce 

staly:  

„1/ nebyla spolupráce voj. zpráv. orgánů s civilní zprav. orgány. 

2/ zprav. orgány MNO nezákonně provedly eskortu civilních osob 

3/ voj. zprav. orgány neoprávněně držely ve vězení civilní osoby.“
422

 

 

Porada tedy de facto potvrdila chyby, které krátce předtím již odhalilo vyšetřování OÚ 

StB v Praze. K potrestání odpovědných osob, jež se na celé provokaci vůči Janu Smudkovi 

podílely, už ale nedošlo. Tito lidé, jak uvádí Plachý, tak „nejenže zůstali ve svých funkcích, 

ale z chyb, které zapříčinily neúspěch „Smudkovy aféry“ si vzali náležité ponaučení.“
423

 Za to 

ostatně mohla i doba, ve které se případ odehrával, neboť politická situace v Československu 

už pomalu, ale jistě směřovala k únorovým událostem roku 1948. 

 

9.2.6 Reakce na Smudkovu údajnou protistátní činnost 

 

O celý případ se velice záhy začali zajímat i novináři. Jako první o něm informovalo 

Slovo národa. V tom se objevila krátká zmínka o Smudkově potrestání: „„Nepolapitelný 

Jan“, Jan Smudek byl potrestán za napomáhání přechodu státních hranic vězením v trvání 

dvou týdnů.“
424

 S reakcí na sebe nenechalo dlouho čekat ani Rudé právo. V něm se nacházel 

článek s názvem Jan Smudek převáděl Němce přes hranice, otištěn 6. března 1947 na titulní 

straně.  V tomto tendenčně psaném článku, se jeho autor kriticky vyjádřil na adresu Jana 

Smudka, respektive lidoveckého poslance Ivo Ducháčka: „V polovině května minulého roku 

vyšel v Lidové demokracii dvousloupcový článek poslance lidové strany dr Ivo Ducháčka, 

v němž p. poslanec m. j. napsal: »Bojovník za právo a pravdu, který nikdy neustal ani 

v nejnebezpečnější situaci v boji proti totalitě, nemohl zůstat lhostejný k politickému našemu 

zápasu po osvobození. Sám o tom vypráví, jak poměry po 5. květnu 1945 byly na hony 

vzdáleny představám, které měl on a jeho druhové v podzemí, když si kreslili budoucnost naší 

demokracie« Proti napodobování totalitních manýr, proti osočování lidí z důvodu zištných… 

stála tu jedině československá strana lidová… Proto Nepolapitelný Jan, jak sám řekl, nemohl 

se rozhodnouti jinak než pro stranu lidovou.« Tyto věty platily o Janu Smudkovi, který 

                                                
421 ABS, f. Ústředna státní bezpečnosti 1945-1948, sign. 305-346-8. 
422 Tamtéž. 
423 Plachý, J.: Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“, s. 58. 
424 Slovo národa, č. 49, 27. 2. 1947, s. 1. 
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kandidoval za stranu lidovou ve volbách do ÚNS za stranu lidovou. Ve dnech, kdy dr 

Ducháček psal tento článek, byly již známy výsledky Smudkova hospodaření v ašské továrně, 

jejímž byl Jan Smudek národním správcem. Zaměstnanci této továrny podali o Smudkově 

správcování obsáhlou stížnost, v níž se praví, že mnozí čeští pracovníci v závodě opouštějí 

raději továrnu, protože nemají záruky, že bude udržena v chodu. Za vedení Smudkova podnik 

upadal a dluhy stoupaly. Jan Smudek to přivedl tak daleko, že továrna je nyní v likvidaci a má 

několik milionů dluhů. Další aféra Smudkova se provalila v minulých dnech: Smudek byl 

zatčen, když převáděl přes hranice Němku a při vyšetřování vyšlo najevo, že byl vedoucím 

celé skupiny, která obstarávala přechod hranic osobám, jež potřebovaly zmizet z dosahu čs. 

úřadů. Vina Smudkova byla nepochybně zjištěna.“
425

 Na tento článek zareagovalo poměrně 

ostře ve svém článku s názvem Nepodařená sensace s „Nepolapitelným Janem“ Právo lidu. 

Autor v něm dokázal poměrně přesně vylíčit průběh celé události.
426

 Pochybnosti, které 

provázely Smudkovo zatčení, uvedlo Volné slovo: „Až dosud není zjištěno a také úředně 

vysvětleno, proč byl zatčen a ve vězení držen Jan Smudek z Chodska, který za okupace 

způsobil tak težkou chvíli nacistům a jehož únik ze spárů jejich se stal přímo legendárním. 

»Stráž českého západu« týdeník, vycházející na Plzeňsku přináší rozhovor s Janem Smudkem 

o příčinách tohoto zatčení. Přetiskujeme některé zajímavé odpovědi Jana Smudka, který byl 

zatčen v turistické chatě na Čerchově 11. února t. r. v 15 hodin. Zatčení provedli členové SNB 

za přítomnosti policie. »Druhý den, vypráví Smudek, »mne převezli na velitelství OBZ, načež 

jsem byl v želízkách dopraven do Prahy do vojenské věznice. Tam jsem byl poprvé vyslýchán. 

Za vinu mi byla dávána činnost jako hlavy ilegální organisace protistátní a přeprava osob 

přes hranice. Jako důkaz proti mně měli býti lidé, bývalí letci z Anglie, kteří mě měli 

usvědčovat. Tyto lidi jsem však naposledy viděl asi v r. 1943. Jeden z nich je dokonce mrtev, 

padl jako letec v Anglii. Dále jsem byl vyšetřován v souvislosti ss jáchymovskými doly. Stále 

se mně vyptávali, koho tam znám, ale nechtěli mi sdělit bližší podstatu této otázky. Odpověděl 

jsem, že tam nikoho neznám a že nerozumím vůbec otázce a že nevím, v jaké souvislosti jsem 

vyslýchán. Dále vyšetřovali mou činnost v Anglii. Noc nemohlo být přece v této činnosti 

závadného a tak po bezvýsledných pokusech jsem byl přiveden do Bartolomějské věznice. Tam 

jsem měl být usvědčen na podkladě svědectví člověka, který však z věznice utekl. Takto to bylo 

řečeno. Smudek v závěru redakci sdělil, že byl propuštěn 3. března, poněvadž mu nikdo nic 

nemohl dokázat a že se domáhá právní cestou morální satisfakce své cti.“
427

 

                                                
425 Rudé právo, č. 55, 6. 3. 1947, s. 1. 
426 Plachý, J.: Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“, s. 58. 
427 Volné slovo, č. 76, 30. 3. 1947, s. 2. 
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Odezvu měla celá událost i v tehdejším čs. parlamentu, neboť 20. března 1947 adresovalo 

politické zpravodajství ministerstva vnitra svůj požadavek na vypracování zprávy o případu 

„Smudek“ OBZ. To mělo za úkol připravit takovou zprávu, která by reprezentovala společné 

stanovisko obou resortů při jednání v bezpečnostním výboru Ústavodárného národního 

shromáždění. Kromě toho bylo OBZ informováno také o tom, že vyšetřování případu 

„Smudek“ bude nezávisle provádět již zmiňovaný bezpečnostní výbor: „Ministerstvo vnitra 

dovoluje si upozorniti, že bezpečnostní výbor ÚNS provede sám šetření v případě "Smudek". 

Kromě toho ministerstvo vnitra má připraviti pro bezpečnostní výbor zprávu o tomto případě. 

Vzhledem k tomu, že do akce byly zapojeny pouze orgány 5.odděl.hl.štábu, žádá ministerstvo 

vnitra o zaslání zprávy o případu "Smudek", která by byla přečtena v bezpečnostním výboru. 

ÚNS, tak, jak ji ministerstvo národní obrany připraví. Vzhledem k tomu, že zpráva má býti 

přednesena v nejbližším termínu, žádá laskavě o její brzké zaslání.“
428

  

                                                
428 ABS, f. Ústředna státní bezpečnosti 1945-1948, sign. 305-346-8. 
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10 Poslední odchod do exilu a porevoluční návrat 

 

Smudkovi bylo po uplynulých událostech jasné, že pokud se moci chopí komunisté, 

pravděpodobně by jej čekal obdobný osud, kterému již o několik málo let dříve unikl tehdy 

před nacisty. Snad proto opouští v této době Československo jeho manželka Margaret 

s dcerami Ivonou a Nikol.
429

 Ostatně o Smudkově obavě svědčí i poslední známý veřejný 

projev, který pronesl 22. února 1948 na schůzi Československé strany lidové, kterou pořádala 

místní organizace v Dobřichovicích u Prahy. O schůzi podává hlášení Okresní velitelství SNB 

Praha-venkov-jih z 2. března 1948: „Dne 21. 2. 1948 o 20. hod. uspořádala strana lidová 

v Dobřichovicích veřejný projev, ONV Praha-venkov-jih povolený, na němž promluvil por. 

zahr. armády Jan Smudek o svém unikání německým orgánům v době okupace. Kromě 

známých případů jeho unikání zmínil se též několika slovy, že byl též v nové republice nevině 

podezříván a vyšetřován pro podezření z protistátní činnosti.“
430

 

V této době měl Smudek bydlet v Praze VII-Holešovicích, ale situace byla poněkud jiná. 

O jeho možném pobytu mimo území ČSR informuje ve své zprávě z 22. listopadu 1948 

Oblastní úřadovna StB v Praze: „Konaným šetřením bylo zjištěno, že Jan Smudek se ve svém 

bytě v Praze VII., Eliášova ul. 1, již delší dobu nenachází a že je pravděpodobně na zdravotní 

dovolené. Jeho matka z Domažlic byla přistižena v jeho bytě, odkud chtěla odvésti celé bytové 

zařízení do Domažlic. Bylo zde důvodné podezření, že Smudek se nenalézá na území ČSR a 

proto bylo na jmenovaného učiněno trestní oznámení státnímu zastupitelství v Praze.“
431

 

Kromě toho, jak zmiňuje Jiří Plachý, se Smudek ještě před svým příchodem do Prahy zajímal 

o pozici konstruktéra v podniku Waldes a společně s redaktorem nakladatelství Práce 

Milošem Kocourkem připravoval k vydání své vzpomínky na účast ve druhém odboji.
432

 

Smudek svou rodinu následoval do zahraničí až po únorovém převratu v roce 1948, když 

6. června 1948 uprchl přes Český les do Bavorska a posléze do Anglie. Později společně 

s celou rodinou přesídlil do Francie.
433

 V exilu se Smudek věnoval podnikání a také se stýkal 

s lidoveckým poslancem JUDr. Ivo Ducháčkem.
434

 Do Československa se Smudek mohl 

vrátit až po částečném uvolnění politických poměrů kolem roku 1968, kdy několikrát navštívil 

                                                
429 Dcera Ivona se jim narodila v roce 1946 a Nikol o dva roky později. 
430 ABS, f. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945, sign. 304-187-4, Hlášení Okresního velitelství SNB Praha-

venkov-jih z 2. 3. 1948. 
431 Tamtéž, f. Odbor politického zpravodajství MV 1945-1948, sign. 10 532, Zpráva Oblastní úřadovny StB 

v Praze z 22. 11. 1948. 
432 Pozn. č. 36 viz Plachý, J.: Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“, s. 59. 
433 Laštovka, V.: Letci RAF z Domažlicka proti nacismu 1939-1945, s. 12. 
434 Dílčák, č. 3, září 2009, s. 10. 



100 

 

svou matku Kateřinu. Po nástupu normalizačního procesu se pro něj hranice ČSR opět 

uzavřely.
435

 

Změnu přinesla až tzv. sametová revoluce v listopadu 1989, kdy se Smudkovi otevřela 

cesta zpět do vlasti. Mezitím mu, ale zemřela v roce 1969 jeho matka. V roce 1991 byl 

v rámci rehabilitace zahraničních vojáků povýšen do hodnosti plukovníka letectva v záloze. 

Na rodné Chodsko se definitivně vrátil v roce 1996, ale po svém návratu z exilu již na 

veřejnosti příliš nevystupoval a zemřel de facto v ústraní. „Nepolapitelný Jan“, jak byl Jan 

Smudek nazýván, nakonec symbolicky zemřel deset let po pádu komunismu, a to 17. 

listopadu 1999 ve vesnici Díly u Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku. Na jeho pohřbu se 

kromě manželky sešly i obě dcery s rodinami.
436

 O jeho úmrtí informoval Miloslav Váchal 

v Národním osvobození v článku pod názvem Jan Smudek (1915 – 1999).
437

 

  

                                                
435 Národní osvobození, č. 1, 6. 1. 2000, s. 7. 
436 Laštovka, V.: Letci RAF z Domažlicka proti nacismu 1939-1945, s. 12.  
437 Národní osvobození, č. 1, 6. 1. 2000, s. 7. 
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11 Závěr 

 

Na předcházejících stranách bylo možné sledovat životní osudy Jana Smudka od jeho 

narození 8. září 1915 v Bělé nad Radbuzou až po úmrtí 17. listopadu 1999 ve vesnici Díly u 

Klenčí pod Čerchovem.  

Smudkova osoba není v současnosti příliš známá, pouze tu a tam lze v některé z publikací 

věnujících se okupaci českých zemí najít zmínku o tom, že Smudek stojí za střelbou v Kladně 

v roce 1939, která skončila smrtí prvního představitele okupační moci. Ne nadarmo však byla 

na jeho dopadení vypsána stodvacetitisícová odměna, byly vylepeny vyhlášky včetně jeho 

podobizny či zveřejněny výzvy v denním tisku. S ohledem na tyto skutečnosti je nutné si 

uvědomit, že Smudek byl v určité době de facto nejhledanější osobou, po níž bylo 

v protektorátu pátráno. Mohla za to právě smrt vrchního německého strážmistra Kniesta i 

pozdější střelba na Domažlicku, která mu přisoudila označení „Nepolapitelný Jan“. V očích 

tehdejší české společnosti se totiž do jisté míry stal ztělesněním i symbolem aktivního odboje 

proti okupantům.  

Přestože byl ve své době považován za hrdinu, jeho osud se stal předlohou filmového 

zpracování a vycházely o něm i novinové reportáže, není možné na jeho život nahlížet pouze 

touto optikou. Smudek byl osobou značně kontroverzní, neboť v důsledku jeho odbojové 

činnosti následovala rozsáhlá represivní opatření, která zasáhla českou společnost. Kvůli 

zastřelení strážmistra Kniesta bylo zatčeno přes sto kladenských občanů, z nichž starosta 

Kladna František Pavel a dělník František Louda zemřeli již ve věznici na Špilberku. Další 

kladenští občané (Alois Šmolík, Ing. Josef Korte, Josef Macák, Viktor Günfeld, Emil Taussig 

a Josef Bondy) zemřeli přímo v koncentračních táborech, kam byli z věznice převezeni. Po 

Smudkově střelbě v Domažlicích, kde postřelil příslušníka klatovského gestapa Jacoba 

Neubauera, bylo zatčeno na sto padesát osob, které byly de facto vzápětí transportovány do 

koncentračního tábora Flossenbürg. Další zatýkání podezřelých osob následovalo po 

Smudkově střelbě ve vesnici Březí, přičemž tentokrát zastřelil dva členy německé finanční 

stráže. Ušetřena nebyla ani Smudkova rodina, přátelé a kamarádi. Zatčeni, odsouzeni a 

popraveni byli kupříkladu jeho přátelé František Petr a Ladislav Vojtěch. Smudek se tedy – ať 

už přímo či nepřímo – podílel na smrti hned několika lidí. Jejich přesné číslo však nelze určit, 

neboť u dalších lidí, kteří byli v souvislosti se Smudkovými činy vězněni či vyslýcháni, se 

postupně projevovaly následky s tím spojené. Někteří z nich na ně ještě během samotné druhé 

světové války totiž zemřeli. 
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Na Smudkově životě po návratu do osvobozené vlasti lze názorně vidět, jak se postupně 

proměnilo nazírání na jeho osobu. Z člověka, který byl oslavován prakticky jako hrdina, se 

postupně stal nepřítel státu (obdobně jako mnozí jiní), kterého bylo nutné se „zbavit“. 

Z tohoto důvodu se stal aktérem provokace zpravodajských služeb proti jeho osobě v roce 

1947. Naštěstí pro něj se však tato provokace nezdařila tak, jak byla původně zamýšlena. 

Smudek díky tomu vyvázl „pouze“ s dvoutýdenním vězením za pasový přestupek, který mu 

byl ve správním řízení vyměřen trestním oddělením Ředitelství národní bezpečnosti v Praze a 

navíc si jej odpykal již samotnou vazbou. Roli v tom, proč se provokace proti Smudkovi 

nepodařila, mohl hrát i ten fakt, že StB nebyla ještě před únorem 1948 infiltrovaná komunisty 

v takové míře jako jiné zpravodajské služby. Přítomnost množství zkušených předválečných 

policistů a stoupenců demokratických stran se pak mohla projevit ve vyšetřování celého 

případu, přestože pochopitelně nelze kategoricky tvrdit, že všechna šetření, která StB 

prováděla, se dají označit za objektivní a profesionální. 

V provokaci vůči Smudkovi lze paradoxně s odstupem času nalézt i jisté paralely s tzv. 

mosteckou špionážní aférou, která se odehrála jen o několik málo měsíců později. Toho si je 

vědom i Jiří Plachý, neboť tuto skutečnost zmiňuje ve své studii. Mostecká aféra se 

uskutečnila na podzim roku 1947 a v jejím průběhu byly v Mostě zatčeny téměř čtyři desítky 

osob. Většinu z nich tvořili bývalí vojáci československé zahraniční armády v SSSR. 

Obdobně jako u Smudkovy provokace byl také zde použit agent provokatér (agent OBZ 

Vladimír Podivín), který se snažil o vytvoření ilegální organizace (v čele s plk. Pravomilem 

Reichelem), jež měla pracovat pro americkou tajnou službu. Další podobné znaky představují: 

již zmínění bývalí příslušníci československé zahraniční armády, kteří jsou nespokojení 

s politickým vývojem v Československu, dále dva agenti cizích rozvědek, kteří jsou ve 

skutečnosti příslušníky čs. tajné služby, avšak v dané situaci záměrně vystupují pod 

přezdívkami „Edy“ a „Tony“ a v neposlední řadě je to i oblast, kde se mostecká aféra 

odehrála. Nebylo jistě náhodou, že obě provokace, jak mostecká aféra, tak i Smudkova aféra 

se odehrály na území, které bylo po konci války nově osídleno a nalézalo se 

v severozápadním pohraničí Čech. Mostecká aféra navíc předznamenala únorové události 

z roku 1948, protože posloužila KSČ k diskreditaci svých politických oponentů, zejména 

národně socialistické strany. Komunistům se celý proces podařilo zinscenovat až teprve po 

únorovém převratu, neboť do té doby panovalo podezření na možnou provokaci z jejich 

strany.
438

 

                                                
438 Plachý, J.: Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“, s. 58. 
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Smudkovy činy byly i v důsledku jeho emigrace označeny v pozdějších letech 

marxistickou historiografií za krajně nezodpovědné a lehkomyslné. Cílem této práce bylo 

mimo jiné poukázat na to, že na tyto činy je nutné nahlížet v širších souvislostech. A v této 

spojitosti spatřuji zřejmě největší přínos své práce, neboť se mi podařilo poměrně podrobně 

zmapovat celý životní osud Jana Smudka včetně dalších souvislostí, které se jej přímo 

dotýkají. Dosavadní pozornost byla soustředěna jen na některé dílčí události jeho života. Tato 

práce tedy představuje první ucelenou Smudkovu biografii. Na základě uvedených informací 

si lze učinit představu o jeho osobě, chování či pohnutkách, které ho vedly k určitým krokům. 

Vždyť právě ke kladenskému útoku v červnu 1939 lze jen těžko hledat paralelu. Výjimkou 

snad může být jen atentát na důstojníka SS-Hauptsturmführera Augusta Gölzera, který se 

odehrál 7. února 1945 ve večerních hodinách v Brně. Jeho pachatelé však byli záhy dopadeni 

a následně popraveni.
439

 Předložená práce proto může mimo jiné přispět k dalšímu studiu 

dějin českých zemí, zejména pak období protektorátu. 

Další potenciální rozšíření této práce spatřuji v metodě orální historie, neboť se mi 

podařilo skrze článek, který vyšel v South Wales Evening Post,
440

 vypátrat stále žijící dceru 

Margaret a Jana Smudka. Paní Ivona Escrittova  v současné době žije v malé vesnici Nová 

Kubice na Domažlicku.  

                                                
439 Atentát spáchali Vladimír Blažka a Alois Bauer u domu č. p. 14 na ulici Nerudově v Brně. Na SS-

Hauptsturmführera Augusta Gölzera pachatelé vystřelili hned několikrát. Ten svému zranění podlehl 

v nemocnici na Žlutém kopci. Oba pachatelé byli zatčeni v březnu 1945 a 14. dubna 1945 na dvoře Kounicových 

kolejí popraveni ranou do týla. Popravu vykonal sám kriminální rada brněnského gestapa Otto Koslowski. Více 

viz Atentát na Augusta Gölzera v Brně. www.encyklopedie.brna.cz [online]. URL: 

http://www.encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=5001 [27. 10. 2016]. 
440 The incredible story of how one daring resistance fighter hunter by Nazis ended up based at Swansea airfield. 

www.southwales-eveningpost.co.uk [online]. URL: http:// http://www.southwales-eveningpost.co.uk/war-hero-

came-fairwood-airport/story-25953334-detail/story.html [5. 11. 2016]. 

http://www.encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=5001
http://www.southwales-eveningpost.co.uk/
http://www.southwales-eveningpost.co.uk/war-hero-came-fairwood-airport/story-25953334-detail/story.html
http://www.southwales-eveningpost.co.uk/war-hero-came-fairwood-airport/story-25953334-detail/story.html
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