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František Vacek se narodil 1. dubna 
1931 v Praze dobře situovanému ob
chodníkovi s koberci Františku Vac
kovi, který vlastnil prodejnu v Jin
dřišské ulici. Jeho matka Emilie, 
rozená Pilzová, se věnovala stejné 
činnosti, přičemž vedla samostatný 
podnik na Václavském náměstí.2 
Rodina bydlela ve Fibichově ulici  
č. 9 na Žižkově (od počátku roku 1951 
pak v Žebrákově, konkrétně na sa
motě nazývané Na Pakostě).3 Je pro
to zřejmé, že po únoru 1948 byla 
hodnocena vyloženě záporně: Nahro-
madili velký majetek a stali se zarytý-
mi nepřáteli lidově demokratického 
zřízení.4 F. Vacek vychodil v letech 
1937–1946 obecnou i měšťanskou 
školu v Praze na Vinohradech a poté 
se učil jako obchodní příručí u svých 
rodičů. Zároveň navštěvoval obchod
ní pokračovací školu v Dejvicích.

S ohledem na nízký věk nebyl v době 
první republiky ani za války nijak 
politicky aktivní. Sám však uvedl, že 
později pod vlivem rodičů inklinoval 
k národním socialistům. Před únoro
vým převratem ale ještě stačil proje
vit své postoje – 15. prosince 1947 
vstoupil do Svazu přátel USA.5 V říjnu 
1948 toto zaměření potvrdil přihláš
kou do kurzů anglického jazyka.6

Podmínky, v nichž vyrůstal, společ
ně se skutečností, že obchody jeho 
rodičů byly v roce 1949 „začleněny do 
socialistického sektoru“, ho víceméně 
předurčovaly k postojům, jež nemoh
ly konvenovat s režimem nastoleným 
komunistickou vládou. Proto se také 
v pouhých sedmnácti letech zapojil 
do činnosti namířené proti lidově
demokratickému zřízení. Barvitým 
pramenem, sloužícím k sledování jeho 
tehdejších aktivit, je dopis, který na

psal v prosinci 1951. Autentičnost 
dokumentu potvrzuje jak jeho obsah, 
uvádějící řadu podrobností vyplýva
jících z osobních prožitků během 
věznění, tak výpovědi dalších obvi
něných. Jeho pozdější vznik za přispě
ní StB s cílem předložit podvržený 
důkaz se proto nezdá jako pravděpo
dobný. Přesto je nutno při jeho kritice 
postupovat obezřetně, neboť může být 
ovlivněn dobrodružnou povahou  
F. Vacka, plynoucí mimo jiné z jeho 
nízkého věku. Sám později tvrdil, že 
obsah je pravdivý s výjimkou popisu 
výslechových metod, kterým byl 
podroben v roce 1949, což pravděpo
dobně učinil pod vlivem vyšetřovate
lů zabývajících se jeho kauzou po 
druhém zatčení v roce 1953. Rovněž 
uvedl, že si vymyslel rozbíjení agitač
ních skříněk KSČ, aby zvýšil své od
bojové zásluhy.7

František Vacek – krátká kariéra 
popraveného agenta-chodce

Přestože se u řady témat spojených s poúnorovými dějinami může zdát, že jsou již 
podrobně zpracována, přináší další studium této problematiky nejedno překvapení. 
Týká se to i životního příběhu Františka Vacka, jehož lze bezpochyby považovat za 
dosud neznámého popraveného agenta-chodce. Jeho jméno nefiguruje ani v jinak 
velmi pečlivě zpracované a rozsáhlým badatelským výzkumem podložené publikaci 
historiků Ivo Pejčocha a Prokopa Tomka.1

ONDŘEJ HLADÍK 

1  PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop: Agenti-chodci na popravišti. Kurýři západních zpravodajských služeb, popravení v letech 1949–1958.  
Svět křídel, Cheb 2010.

2  Archiv Kanceláře prezidenta republiky, fond (dále jen f.) Kancelář prezidenta republiky, milosti prezidenta republiky, signatura T 2636/54, 
zpráva ministerstva spravedlnosti k žádosti o milost F. Vacka z 22. 7. 1954.

3  Obec Žebrákov se nachází nedaleko Kamýku nad Vltavou.
4  Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. Vyšetřovací spisy – Hradec Králové (dále jen HKV), vyšetřovací spis archivní číslo (dále 

jen a. č.) V1183 HK, žaloba z 22. 4. 1954.
5  ABS, f. Vyšetřovací spisy – Centrála (dále jen MVV), vyšetřovací spis a. č. V5573 MV, potvrzení o přijetí do Svazu přátel USA z 15. 12. 1947.
6  Tamtéž, průkazka k zápisu do jazykových kurzů z 29. 10. 1948.
7  ABS, f. HKV, vyšetřovací spis a. č. V1183 HK, výslech F. Vacka z 2. 2. 1954.
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Uvedený dopis vznikl jako vylíčení 
jeho dosavadní činnosti před druhým 
odchodem do zahraničí, kdyby se, jak 
sám uvedl, nedožil státního převratu 
a změny režimu. Mnohastránkový 
rukopis vložil do lahve a tu zakopal 
v lese u obce Březiny. Informoval o tom 
svoji tehdejší přítelkyni Jarmilu Ku
čerovou s tím, že po pádu komunismu 
dokument předá svým rodičům, kte
ří zprostředkují jeho doručení před
stavitelům exilového odboje – kon
krétně ing. Janu Žemlovi z Pardubic. 
V důsledku pozdějších výslechů se 
však dopis dostal do rukou StB, kte
rá jej využila jako jeden z důležitých 
důkazů. O tom ale později.

POČÁTKY PROTISTÁTNÍ ČINNOSTI

V čem spočívala protistátní činnost 
F. Vacka po únoru 1948? Podle vlast
ních slov se domluvil se svým známým 
Milanem Jansou, že založí skupinu 
tvořenou mladými příznivci národních 
socialistů. Údajně kolem sebe soustře
dili dalších šest zájemců o aktivní 
vystoupení proti režimu (byli to stu
dent Miroslav Kronus, zaměstnanec 
chemičky Miroslav Sláma, pracovník 
tiskárny Josef Sedlák, elektrotechnik 
Jiří Konopáč a bratranci F. Vacka, 
stejnojmenný František Vacek a Josef 
Svoboda). Nejprve plánovali rozšiřo
vání letáků a později i sabotáže. Bě
hem letních prázdnin téhož roku 
rozpracovali plán činnosti a sepsali 
povinnou přísahu, jíž chtěli dodat 
organizaci na důležitosti: Na svou čest 
a svědomí přísahám, že všemi silami 
budu bojovat proti komunistickému 
režimu a nebudu váhat nasadit i svůj 
život. Příkazy svých vedoucích budu do 
všech podrobností plnit. V případě, že 
by někdo z členů prozradil činnost naší 
organizace, bude potrestán smrtí.8 Ač
koliv nelze F. Vackovi upírat osobní 
odvahu, s níž se pustil do příprav 

odbojové činnosti, nejde si nepovšim
nout mladické naivity a nerozvážnos
ti, které jeho kroky provázely.

O tom, že jejich konání považovalo 
okolí v podstatě za dětskou hru, svěd
čí i reakce jistého Slavíka ze sekre
tariátu národněsocialistické strany, 
jehož o přípravách informovali: Ten 
nás sice neodmítl, ale myslel si jistě, že 
si chceme hrát na indiány.9 To však  
F. Vacka a ostatní neodradilo. Sku
pina si dala jméno XI. Po plánovaném 
získání dalších lidí počítali s rozdě
lením na tři skupiny s tím, že první 
by rozšiřovala letáky, druhá (XII) 
měla obsluhovat vysílačku a třetí 
 (XIII) by připadl úkol provádět sabo
tážní akce za použití zbraní. Přesto
že je z těchto plánů patrný přídech 
romantizovaného dobrodružství, 
nelze slova tehdy čerstvě zletilého 
organizátora brát na lehkou váhu. 
Výše jmenovaní totiž disponovali 
pistolemi, granáty a výbušninami, 
které pocházely z dob Pražského 
povstání. Ty však nakonec nepouži
li a později je zakopali v Šárce.

Od září 1948 začali skutečně vyrá
bět letáky, jež roznášeli po pražských 
Vinohradech, takže v říjnu téhož roku 
se poprvé dostali do hledáčku StB. 
Bezpečnostní orgány tehdy provedly 
domovní prohlídku u Milana Jansy, 

kterého nejspíš považovaly za vůdce 
celé skupiny. Následovalo předvolá
ní F. Vacka k výslechu, na nějž se 
skutečně dostavil. Jeho průběh poz
ději glosoval takto: Na StB jsem vešel 
do kanceláře, kde na mě jeden laskavý 
pán začal řvát hned při vstupu.10 Ten
tokrát však ještě vyvázl, neboť ho po 
dvou hodinách propustili – na dotaz, 
jak získal protistátní leták, tvrdil, že 
ho našel ve schránce. Průhledné vý
mluvě však vyšetřovatelé neuvěřili 
a za několik dní byl obviněn z kolpor
tování tiskovin namířených proti 
režimu. Jansa, který na rozdíl od něj 
strávil týden ve vyšetřovací vazbě, 
po návratu domů bez váhání emigro
val do Vídně.

Kontakt s bezpečnostními orgány 
Františka Vacka prozatím příliš ne
ovlivnil, takže se  pokoušel o další 
aktivity, během nichž ho v polovině 
listopadu 1948 zkontaktoval Jaroslav 
Salajka z Brna, který byl snad již v té 
době britským agentem působícím 
v brněnské protistátní síti Jana Brej
chy (krycí jméno Tomáš Oliva).11 Ten 
mu předal informaci o úspěšném 
útěku M. Jansy a seznámil ho se svým 
bratrem, jevištním mistrem Ludví
kem Salajkou z Divadla satiry, jenž 
měl převzít úlohu spojky mezi brněn
skou a pražskou skupinou. Na dalších 

8  Tamtéž, opis dopisu ze 4. 12. 1951.
9  Tamtéž.
10  Tamtéž.
11  K činnosti brněnské protistátní skupiny blíže TOMEK, Prokop: Dvě protikomunistické skupiny na Moravě v 50. letech. Securitas Imperii, 

2005, č. 12, s. 245–278.

Fotografie Františka Vacka z vyšetřovacího spisu  Foto: ABS
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schůzkách v Praze projednávali mož
nosti spolupráce: […] že naváže práci 
obou organisací, respektive, že spojí 
naši organisaci s jeho a že ještě může-
me udělati mnoho práce pro naši věc.12 
Jejich prvním společným činem se 
mělo stát sestavení vysílačky elekt
rotechnikem J. Konopáčem pro po
třeby moravské skupiny. Po zajištění 
potřebných součástek ji skutečně 
sestrojil a F. Vacek ji předal L. Salaj
kovi. K jeho bratrovi se však již ne
dostala, protože ho mezitím zatkli.13

Nedlouho poté, cestou do autoškoly, 
byl znovu zatčen a vyslýchán  i F. Vacek 
a strávil čtyři dny v pankrácké vězni
ci.14 Zdá se, že StB v té době věnovala 
jeho počínání značnou pozornost, 
neboť jak sám uvedl: Věděli přesně 
všechny podrobnosti schůzky… Otázkou 
však zůstává, zda je znali z předešlých 
výslechů dalších osob. Dostupné pra
meny totiž tento problém blíže neo
světlují. Tak jako tak se tedy znovu 
ocitl před vyšetřovateli. Koncem lis
topadu 1948 zatkli i L. Salajku, ale ten, 
stejně jako F. Vacek, popřel vše, na co 
se ho dotazovali, včetně vzájemných 
setkání.15 K jeho osobě je však nutno 

dodat, že po prohlídce v divadle, k níž 
došlo v únoru 1949, u něj našli osm 
funkčních samopalů (mimo jiné ně
mecké MP38 a MP40 a francouzský 
značky MAS, vzor 38).16

Nicméně ani druhé zatčení ještě 
nemělo pro F. Vacka za následek soud
ní proces a uvěznění. Zakrátko se opět 
dostal na svobodu: Čtvrtého dne přišel 
estébák a moc se omlouval, že prý to byl 
opravdu omyl. Důvody vedoucí StB 
k tomuto rozhodnutí nejsou zřejmé. 
Po propuštění však pochopil, že by 
podobné štěstí už mít nemusel, a začal 
se připravovat na emigraci. Na dopo
ručení svých známých se obrátil na 
Bohumila Hauera, bydlícího v blízké 
Blotkově ulici na Vinohradech, aby 
mu zprostředkoval potřebný kontakt, 
schoval různé radiosoučástky a vý
bušninu. Zanedlouho se seznámil 
s majorem československé armády 
Čestmírem Tučkem, který mu přislíbil 
pomoc. Žádal za to však nemalý fi
nanční obnos, jehož výše není zcela 
jistá, protože se v dostupných prame
nech pohybuje v rozmezí 10 až 15 tisíc 
korun.17 Tuto částku po krátkém jed
nání poskytl otec F. Vacka, jenž za 

napomáhání synovi stanul v roce 1951 
před Státním soudem a byl odsouzen 
k odnětí svobody ve výši sedmi měsí
ců, pokutě 10 tisíc korun a propadnu
tí poloviny majetku.18

PRVNÍ EMIGRACE

Dne 10. prosince 1948 tedy F. Vacek 
společně s Jiřím Konopáčem a Miro
slavem Kronem odjeli v doprovodu 
Tučka vlakem do západních Čech. 
Všichni vystoupili v Dolním Žandově, 
kde se seznámili se správcem dřevař
ské firmy Drábkem, který je měl od
vést k hranici. Ještě dva dny však 
zůstali v Mariánských Lázních před
stírajíce, že jsou brigádníci. Teprve 
poté měli uskutečnit přechod do Ně
mecka. První pokus ale nevyšel, pro
tože cestou zabloudili. Útěk přesto 
chtěli uskutečnit: Já však musel pryč... 
Z toho důvodu zajistil F. Vacek po 
návratu do Prahy mapy příslušné 
oblasti (tzv. speciálky), kompas, a pro
tože Čestmír Tuček nejevil ochotu 
k další spolupráci, emigrovali bez cizí 
pomoci na Štědrý den roku 1948.19

Po přechodu hranic se 25. prosince 
okolo šesté hodiny ráno přihlásili na 
policejní stanici v Neualbenreuthu, 
odkud je po nezbytných procedurách 
odeslali do uprchlického tábora ve 
Wiesau (mimo jiné jim byly zabaveny 
tři pistole ráže 6,35 mm, 7,65 mm  
a 9 mm). Ještě před koncem roku 
se 27. prosince přesunuli do Tirschen
reuthu, kde se poprvé setkali s pracov
níky CIC. Ti je po zapsání osobních 
údajů odeslali vlakem do dalšího uprch
lického tábora, tentokrát v Ambergu. 
Ale ještě na nádraží v Tirschenreuthu 
potkali další skupinu utečenců z Čes
koslovenska, kterou tvořili Karel Ča

12  ABS, f. MVV, vyšetřovací spis a. č. V5573 MV, výpověď J. Konopáče ze 14. 2. 1949.
13  ABS, f. HKV, vyšetřovací spis a. č. V1183 HK, opis dopisu ze 4. 12. 1951.
14  Tamtéž.
15  ABS, f. MVV, vyšetřovací spis a. č. V5573 MV, protokol z 25. 11. 1948.
16  Tamtéž, posudek na samopaly z 28. 2. 1949.
17  ABS, f. MVV, vyšetřovací spis a. č. V5573 MV, výpověď J. Konopáče ze 14. 2. 1949; tamtéž, f. HKV, vyšetřovací spis a. č. V1183 HK,   

opis dopisu ze 4. 12. 1951.
18  ABS, f. HKV, vyšetřovací spis a. č. V1183 HK, výpis z trestního rejstříku F. Vacka staršího z 30. 11. 1953.
19  Tamtéž, opis dopisu ze 4. 12. 1951.

František Vacek starší na fotografii z vyšetřovacího spisu  Foto: ABS
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pek, Zdeněk Sýkora, Karel Štěpán 
a Karel Švadlenka, s nimiž v následu
jících měsících spojili svoje osudy.20

Po krátkém bloudění v Ambergu 
nakonec nalezli kasárny, kde se na
cházel uprchlický tábor. Ráno 28. pro
since obdrželi registrační karty a ab
solvoval i nezby tnou lékařskou 
prohlídku. Následoval tzv. screening, 
během něhož F. Vacek, J. Konopáč  
a M. Kronus vylíčili svou dosavadní 
protistátní činnost v Československu. 
Zároveň také potvrdili propojení s br
něnskou skupinou. Po absolvování 
uvedených úředních úkonů navrhl 
F. Vacek, aby všichni tři odešli na úřa
dovnu CIC s tím, že nabídnou spolu
práci. Ačkoliv je Američané kvůli jejich 
mládí varovali, že jest to nebezpečné, 
a jeden z nich pohybem ruky ukazoval, 
že jde o krk,21 trvali na svém. Nesetka
li se však s příliš velkým zájmem a je
jich pokus o zapojení do práce tajných 
služeb skončil pouze ujištěním, že až 
budou dostatečně prověřeni, někdo se 
jim ozve. Tento nepříliš povzbudivý 
výsledek je ale neodradil a s velkým 
zápalem zahájili přípravy na ilegální 
činnost. Kupříkladu J. Konopáč složil 
zkoušky z radiotechniky a obdržel 
osvědčení „radiomechanik II. třídy“. 
F. Vacek v téže době navázal kontakt 
s Miloslavem Šupem, o němž se do
mníval, že již pracuje pro CIC.

Na začátku roku 1949 byli všichni tři 
zařazeni mezi pětadvacet uprchlíků 
přemístěných do tábora v Ludwigsbur
gu. Tam opět navštívili americké úřady, 
kde se domáhali vyslání do Českoslo
venska. Jednali mimo jiné s majo rem, 
o němž později shodně uvedli, že se 
jmenoval Lory. Avšak pracovníci CIC 
pravděpodobně kvůli nízkému věku   
F. Vacka a ostatních jejich případ znovu 
odložili na neurčito s tím, že je v táboře 
vyhledají, až je budou potřebovat – v té 

době již tvořili šestičlennou skupinu 
s  výše jmenovanými K. Čapkem,  
K. Štěpánem a Z. Sýkorou. K. Švadlen
ka pravděpodobně dospěl k rozhodnu
tí, že zůstane v Německu, přestože se 
původně měl na plánované činnosti 
také podílet. 

Není zřejmé, zda až po neuspoko
jivém výsledku tohoto jednání, nebo 
ještě předtím navázali kontakt i se 
zástupci londýnského Českého ná
rodního výboru vedeného generálem 
Lvem Prchalou, respektive s Českou 
národní skupinou, vzniklou dne  
10. března 1948. Šlo o poměrně logic
ký krok, protože v prvním období po 
únoru 1948 se k této exilové organi
zaci obracely naděje mnoha uprchlí
ků, kteří byli v nejednom případě 
ochotni vstoupit do zahraniční armá
dy, o jejímž založení se v táborech IRO 
(International Refugee Organization) 
otevřeně hovořilo. Zároveň její čle
nové prováděli nábor dobrovolníků.22 
Nelze proto pochybovat o tom, že se 
tehdy našla řada zájemců o provádě
ní diverzních akcí v bývalé vlasti.

F. Vacek jako představitel výše uve
dené skupiny začal se zástupcem této 
organizace a členem táborové samo
správy Wernerem (bližší údaje k jeho 
osobě se nepodařilo dohledat) jednat 
o možnosti vyslání do Československa. 
Zpočátku se mu však opět dostalo  
pouze mlhavého příslibu. Mladíkům 
začal nezájem vadit a rozhodli se jed
nat na „vlastní pěst“. V té době se   
F. Vacek definitivně postavil do jejich 
čela. Záhy začal připravovat samostat
nou akci, takže vytvořil dvě sekce. 
První (K. Čapek, M. Kronus, K. Štěpán 
a Z. Sýkora), která měla tvořit předvoj 
s úkolem připravit zázemí další čin
nosti, konkrétně zajistit potraviny, 
dopravní prostředky a zbraně, odešla 
do vlasti 21. ledna 1949. Několik dní 

po ní měli překročit hranice i F. Vacek 
a J. Konopáč s tím, že si domluvili tři 
data setkání v Praze v parku před Wil
sonovým nádražím (31. ledna, 5. úno
ra nebo 10. února ve 22 hodin).

Současně se konaly i další schůzky 
s výše zmíněným Wernerem, jehož 
neustále upomínali o pomoc při zís
kání podpory exilových organizací. 
Následující události patří z dnešního 
hlediska k nejzajímavějším v epizodě 
odbojové činnosti F. Vacka. Společně 
s J. Konopáčem později uvedl, že se 
tehdy seznámil s ing. J. Žemlou, jehož 
roli v domácím i exilovém odboji osvět
luje studie Martina Pulce.23 Dodnes 
však není zcela vyjasněna otázka, 
jak moc se v jeho případě angažovala 
StB v rámci dezinformační kampaně. 
Nicméně oba shodně vypovídali, že 
je společně s poslancem lidové strany 
Janem Chomutovským nakonec in
struoval, pověřil několika úkoly a za
štítil jejich aktivity namísto CIC, 
která o ně nejevila zájem.

NÁVRAT DO VLASTI, ZATČENÍ  
A SOUDNÍ PROCES

Oba budoucí agenty pověřili specific
kými úkoly – J. Konopáč dostal jako 
radiomechanik na starosti vysílání 
zpráv. Obdržel krycí jméno Erhard 8 
(vysílací zkratka ER8), F. Vackovi 
připadl úkol organizovat v Českoslo
vensku ilegální činnost. Oba měli 
jakožto kurýři předat zprávy v Praze, 
Pardubicích a Hlinsku. Určitý problém 
představují kódová označení, která 
během příprav na cestu obdrželi, 
protože pozdější dokumenty obsahu
jí rozdílné údaje. Zatímco J. Konopáč 
uvedl, že dostal číslo 12 a F. Vacek 
číslo 11, ve výše zmiňovaném dopise, 
určeném právě J. Žemlovi, se druhý 
jmenovaný podepsal „agent č. 12“.24 

20  ABS, f. MVV, vyšetřovací spis a. č. V5573 MV, výpověď J. Konopáče ze 14. 2. 1949.
21  Tamtéž.
22  CHOLÍNSKÝ, Jan: Nesmiřitelný rozkol 1948–1956. Politický aktivismus v první etapě českého exilového hnutí. Securitas Imperii, 2010,  

č. 16, s. 53, 68.
23  PULEC, Martin: Příspěvek k pozadí „pardubických procesů“. Securitas Imperii, 2005, č. 12, s. 133–172.
24  ABS, f. MVV, vyšetřovací spis a. č. V5573 MV, výpověď J. Konopáče ze 14. 2. 1949; tamtéž, f. HKV, vyšetřovací spis a. č. V1183 HK, opis 

dopisu ze 4. 12. 1951.
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Stejně tak během výslechu v roce 1953 
F. Vacek uvedl číslo 12, které ještě 
doplnil o informaci, že krycí jméno 
znělo „Baziliš“. Je tedy otázkou, co je 
zdrojem těchto nesrovnalostí.

První skupina mezitím začala plnit 
v Československu předem dojednané 
úkoly a zajišťovala zásoby. Již během 
příprav na návrat však dospěli k zá
věru, že jinak než pomocí vloupání se 
do různých prodejen potřebný mate
riál nezískají. Zde stojí za povšimnu
tí fakt, že akcentovali znárodněné 
podniky. Majetek drobných živnost
níků měl zůstat stranou jejich čin
nosti (tohoto předsevzetí se však 
příliš nedrželi). Proto byl do předvoje 
zařazen Z. Sýkora, který měl trošku 
temnou minulost, ale v tomto oboru se 
vyznal.25 Ale ostatní mu příliš nedů
věřovali, takže F. Vacek předpokládal, 
že po opatření dostatečného množství 
potravin a zbraní se s ním přestanou 
stýkat. Spolupráce s pachatelem kri
minální trestné činnosti se nakonec 
ukázala jako fatální chyba. Z. Sýkora 
totiž po hádce s K. Čapkem odešel  
3. února 1949 na stanici SNB v Praze 
na Smíchově, kde oznámil jejich čin
nost, včetně očekávaného příchodu 
dalších dvou osob z Německa.26 

V týž den, kdy došlo k udání, se na 
cestu do Československa vypravili  
F. Vacek a J. Konopáč. Po dlouhé jízdě 
vlakem z Ludwigsburgu do Waldsasse
nu vyrazili pešky ke státní hranici, 
kterou překročili v ranních hodinách 
dne 4. února 1949 poblíž Dolního Žan
dova. Opět vlakem se přes Mariánské 
Lázně a Plzeň dostali do Prahy.27 Oba 
ihned telefonovali osobám, jež pova
žovali za spolehlivé, kvůli ubytování. 
F. Vacek se obrátil na L. Salajku, který 
mu vyhověl, což mu po odhalení sku
piny vyneslo zařazení mezi obžalova
né za napomáhání v protistátní čin
nosti. Zakrátko oba agenti odjeli do 
východních Čech splnit zadané úkoly 
a navázat další kontakty. Během cesty 
se F. Vacek setkal se soukromým 

25  ABS, f. HKV, vyšetřovací spis a. č. V1183 HK, opis dopisu ze 4. 12. 1951.
26  ABS, f. MVV, vyšetřovací spis a. č. V5573 MV, vyhodnocení svazku ze 17. 2. 1949.
27  Tamtéž, výpověď J. Konopáče ze 14. 2. 1949.  

František Vacek se zbraněmi, které používal  Foto: ABS
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 zemědělcem Vlastimilem Lamplotou 
z vesnice Světy (součást obce Pustá 
Rybná, okr. Svitavy), kterého znal 
z dřívějších let, protože do tohoto kra
je jezdíval s rodiči na letní byt. Od něj 
dostal pistoli ráže 6,35 mm pro případ 
ohrožení Státní bezpečností. Po návr
tu do Prahy se 10. února spolu s J. Kono
páčem vypravili na smluvenou schůz
ku před Wilsonovým nádražím. 
Netušili však, že je neočekávají pouze 
jejich společníci…

Před příchodem k Wilsonovu nádra
ží dospěl F. Vacek k názoru, že si nej
prve prohlédne místo setkání dale
kohledem z přilehlého domu stojícího 
v Opletalově ulici. Nezjistil však nic 
podezřelého, takže společně s J. Ko
nopáčem vstoupili do parku a čekali, 
až na místo dorazí ostatní. Po chvíli 
uviděli Z. Sýkoru, kterého doprovázel 
pouze M. Kronus a neznámá dívka.  
F. Vacek sice zpočátku pojal podezře
ní, že něco není v pořádku: Všiml jsem 
si, že Kronus je nezvykle bledý a třesou 
se mu ruce, ale usoudil, že je to pouze 
z nervového vypětí, jemuž jsou všich
ni vystaveni: […] ale protože měl vždyc-
ky slabší nervy, nepřikládal jsem tomu 
žádnou důležitost.28 Aniž to tušil, do
pustil se zásadní chyby. Rozhovor 
nerušeně pokračoval a poté, co něko
likrát prošli parkem, se na cestě pro
ti němu objevili dva muži, kteří sku
pinu sledovali. Následné dramatické 
zatčení barvitě popsal přímo F. Vacek: 
Věděl jsem, že je zle. […] Vtom jsem 
uslyšel za sebou několik skoků. Zezadu 
na mě skočil muž a snažil se mně ruce, 
které jsem měl v kapsách zimníku, sto-
čit na záda. Odjistil jsem pistoli a trhl 
rukou a stočil pistoli na mužovo břicho. 
Vtom na mě skočili další. […] Já a muž, 
který mě držel, jsme upadli na zem a po 
chvíli zápasu, kdy se mně podařilo vstát, 
jsem byl udeřen pistolí do hlavy a na 
okamžik ztratil vědomí. Nasadili mi 
želízka a společně s Konopáčem mě 
vlekli k autům…29

Následovala řada krutých výslechů, 
během nichž vyšetřovatelé StB použi
li širokou škálu „osvědčených metod“ 
vedoucích k přiznání. Od neustálého 
fackování postupně přešli k tvrdším 
praktikám: Nakonec jsem si musel klek-
nout na židli, prostrčit hlavu opěradlem, 
kterou mi stiskl a držel koleny a rukama 
jeden estébák. Zuli mně boty a dva esté-
báci mě asi půl hodiny mlátili pendreky 
do chodidel. […] Opět jsem zapíral a po-
sléze jsem byl postaven ke stěně, ve 
které byl zapuštěn železný hák, k žele-
zům, kterými jsem měl spoutány ruce za 
zády, byl připevněn řemen a já vytažen 
natolik, že jsem se podlahy dotýkal pou-
ze konečky prstů. Jeden z estébáků mě 
mlátil pendrekem do prstů na nohou, 
a když jsem sebou pořádně škubnul, 
vysmekl se nebo přetrhl řemen a já padl 
na podlahu, kde jsem ztratil vědomí, byl 
jsem polit vodou, abych přišel k sobě. 
Jeden z vedoucích estébáků […] mě tahal 
po zemi za vlasy, šlapal mi na tvář, po 
břiše a hrudníku.30 

Nekonečné výslechy na StB prav
děpodobně jako prvního zlomily J. Ko
nopáče, na což poukazuje jak rozsáh
lý protokol o jeho výslechu, sepsaný 
čtyři dny po zatčení a obsahující řadu 
podrobných informací, tak citovaný 
dopis F. Vacka. Ten se však nejprve 
domníval, že informace, které proti 
němu vyšetřovatelé používají, získa
li od agenta působícího přímo v Ně
mecku. Na tuto variantu ho přivedli 
přímo vyšetřovatelé, kteří tvrdili, že 
jmenovaný Werner byl provokatér ve 
službách StB a díky jeho činnosti mají 
k dispozici řadu podrobností. Zůstane 
však otázkou, zda to byla pravda, nebo 
pouze chtěli zatčeného přimět k vět
ší povolnosti. Čekaly by však bezpeč
nostní orgány na udání Z. Sýkory, 
kdyby předem věděly o příchodu obou 
agentů?

František Vacek se v dopise z pro
since 1951 vyjádřil: Netušil jsem, že 
zatím byl Konopáč mlácením donucen 

vypovídat. Během převozu do pankrác
ké věznice se snažil o domluvu další
ho postupu s J. Konopáčem, avšak 
neúspěšně, protože ten byl na pokra
ji naprostého fyzického i psychického 
zhroucení. F. Vacek se dostal do bez
východné situace a po dalších neko
nečných výsleších spojených s bitím 
postupně přiznal vše, co po něm po
žadovali. Přijal také nabídku ke spo
lupráci s StB, to však později zdůvod
ňoval tím, že chtěl dodávat matoucí 
informace. 

Došlo skutečně k pokusům o jeho 
nasazení v celách ruzyňské věznice, 
ale nevedlo to k žádným výsledkům, 
takže se před soudním procesem vrá
til na Pankrác. Ve vyšetřovací vazbě 
prožil celkem osm měsíců, které se 
nesly ve znamení neustálého týrání. 
Martyrium skončilo 10. října 1949, kdy 
stanul společně s ostatními před Stát
ním soudem. Z procesu, jenž probíhal 
na Pankráci, si odnesl trest ve výši 
dvanácti let odnětí svobody. K jeho 
výkonu jej eskortovali do plzeňské 
trestnice a zanedlouho se místem jeho 
dalšího pobytu stala krajská soudní 
věznice v Kutné Hoře.

VĚZEŇ A UPRCHLÍK

V průběhu výkonu trestu si však jako 
chodbař postupně získával důvěru 
dozorců, takže od června 1951 mohl 
pracovat mimo věznici. Nejprve jej 
zařadili na státní statek a později do 
cihelny v Sedlci. Avšak v srpnu zjistil, 
že bude koncem měsíce přemístěn na 
Jáchymovsko, což ho přimělo k útěku. 
Po domluvě s důlním inženýrem Kop
řivou, odsouzeným za nespecifikova
ný peněžní delikt, a  Miroslavem 
Heřmanem z Brna (trest dvacet let 
těžkého žaláře uložený Státním sou
dem) využili nedbalého střežení  
a 29. srpna uprchli.31 Vydali se směrem 
na východ, ale zpočátku bloudili v oko
lí Heřmanova Městce. Druhou noc se 

28  ABS, f. HKV, vyšetřovací spis a. č. V1183 HK, opis dopisu ze 4. 12. 1951.
29  Tamtéž.
30  Tamtéž.
31  Tamtéž.



František Vacek – krátká kariéra popraveného agenta-chodce

paměť a dějiny 2013/01 109

vloupali do chaty u Sečské přehrady, 
kde přespali, a pokračovali směrem 
k Havlíčkovu Brodu. Po třech dnech 
došli k obci Utín u Přibyslavi, kde 
bydlel Kopřivův známý Václav Michl, 
od nějž dostali jídlo. Protože dosud 
převážně hladověli, představoval 
chleba, salám, vejce a mléko nečeka
nou hostinu. V lese za vsí setrvali 
celkem tři dny, během nichž řešili, co 
dál.

Uprchlíci se nakonec dohodli, že 
nějaký čas zůstanou v prázdné chatě 
lyžařského klubu u obce Vysoká (ne
celých 6 km jihozápadně od Utína). 
Zdrželi se dva týdny, v jejichž průbě
hu v okolí sháněli civilní oděvy a sa
mozřejmě i potraviny. V polovině září 
se trojice rozdělila a F. Vacek zamířil 
do vesnice Svatý Mikuláš (část obce 
Vysočina, okr. Chrudim), kde si u své
ho strýce Josefa Vacka vyzvedl šaty, 
které tam dovezla jeho matka po útě
ku z Kutné Hory. 

 Ačkoliv chtěl původně pokračovat 
na Slovensko, změnil své rozhodnutí 
a od strýce vyrazil do již zmiňované 
vesnice Světy. Cílem jeho cesty byl sta
tek V. Lamploty, od něhož si sliboval 
pomoc v nouzi. Následující tři týdny 
pobýval v opuštěném domku stojícím 
v sousedství jeho hospodářství. S blíží
cí se zimou však F. Vacek začal hledat 
vhodnější a dlouhodobější úkryt, při
čemž se rozhodl kontaktovat mlynáře 
Josefa Kučeru z nedalekých Březin, 
kterého znal z dřívějška. Zanedlouho 
se k němu přestěhoval a v novém úto
čišti zůstal do poloviny listopadu 1951. 
Z mlýna se mu také podařilo navázat 
písemné spojení s rodiči, takže za ním 
20. října přijel otec, jenž mu od té doby 
poskytoval materiální podporu.32

Není jasné proč, ale po čase F. Vacek 
informoval J. Kučeru o obavách z vy
pátrání Státní bezpečností, a chtěl 
tudíž znovu změnit místo svého po
bytu. Mlynáře totiž považoval za 
naprosto spolehlivého, vypověděl mu 
všechno o své dosavadní činnosti 
a zároveň s ním diskutoval i o dalších 

plánech. Tehdy se mu také svěřil s my
šlenkou, která může být klíčem k poz
dějším událostem, […] že bych již nikdy 
v budoucnu nedopustil, abych byl znovu 
zatčen, že se raději zastřelím anebo 
zastřelím kohokoliv, kdo by chtěl mé 
zatčení provésti.33 Pro případný střet 
s bezpečností, při němž hrozilo zmí
něné zatčení, dostal F. Vacek od  
J. Kučery pistoli ráže 7,65 mm.

Důvodem ke strachu z prozrazení 
mohlo být snad jedině to, že do mlýna 
několikrát přišli uprchlíci Liboslav 
Lapáček a Miroslav Kadlec, kteří byli 
na útěku před bezpečností. S nimi 
F. Vacek probíral možnost útěku za 
hranice s využitím uniforem přísluš
níků SNB (padl konkrétní návrh na 
přepadení stanice v obci Borová, vzdá
lené přibližně deset kilometrů severně 

32  ABS, f. HKV, vyšetřovací spis a. č. V1183 HK, výpověď F. Vacka z 21. 11. 1953.
33  Tamtéž.

Mlýn Josefa Kučery a statek Františka Kučery, kde se F. Vacek ukrýval v letech 1951–1953  
 Foto: ABS
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od Březin). Z uvedeného plánu však 
z nezjištěných důvodů sešlo a vzápětí 
žádal F. Vacek o zajištění nového úkry
tu. Měl snad obavy, že o místě, kde se 
nacházel, vědělo moc lidí, byť se jed
nalo o osoby, které byly podobně jako 
on na útěku před bezpečnostními or
gány? Nelze to vyloučit, protože při 

jejich případném zatčení existovalo 
velké riziko prozrazení.

Při hledání nového úkrytu pomohl 
F. Vackovi i jeho otec, který při jedné 
ze svých návštěv dojednal společně 
s mlynářem Kučerou přesun k země
dělci Františku Kučerovi z Březin  
č. p. 18, kde uprchlík s menšími pře

stávkami setrval až do konce září 
1953. Nejprve ze svého útočiště vůbec 
nevycházel a většinu času trávil 
v podkrovní místnosti určené k pro
nájmu v letních měsících. Sám uvedl, 
že se tehdy věnoval především četbě 
a poslechu zahraničního rozhlasu, 
[…] aby byl informován o tom, jak se 
vyvíjí politická situace. Až během led
na 1952 se odvážil na noční obchůzky 
po okolí a několikrát navštívil V. Lam
plotu i J. Kučeru.34

Teprve na jaře 1952 si dodal odvahy 
a začal přes den chodit do okolních 
lesů. Nešlo však o bezúčelné výlety, 
neboť tehdy s pomocí Vladimíra Kuče
ry (syna F. Kučery) vybudoval lesní 
bunkr poblíž obce Světy jako nouzové 
útočiště. V létě téhož roku využíval 
nově zřízený úkryt přibližně měsíc 
poté, co postřelil hajného Zbyňka Šob
ra. K události došlo 7. července 1952, 
kdy rybařil u řeky Svratky. Svým cho
váním však vzbudil podezření kolem
jdoucího Z. Šobra, který se rozhodl, že 
jej požádá o předložení dokladů. Oslo
vený uprchlík zpanikařil, ze strachu 
z odhalení vytáhl pistoli a zahájil palbu. 
Druhou ranou zasáhl myslivce do pr
sou, ale ten, přestože utrpěl průstřel 
plic v blízkosti srdce, přežil. Štěstí ho 
neopustilo, protože F. Vackovi se vzá
pětí zasekla zbraň. Snažil se ho proto 
dobít pažbou. Těžce zraněný Z. Šobr 
sebral veškeré síly a v následném zá
pase útok odrazil. Po prchajícím ještě 
dvakrát vystřelil z lovecké pušky.35

Po útěku z místa činu doběhl F. Va
cek ke svému bunkru, v jehož okolí 
několik dní vyčkával. Až 10. července 
se odvážil vrátit na statek ke Kučerům, 
kde doplnil potřebné zásoby, a vrátil 
se do svého lesního útočiště. Tam ho 
znovu navštívil otec, který útok na 
hajného sice neschvaloval, ale zároveň 
synovi přivezl novou pistoli. Potraviny 
mu v té době zajišťoval mlynář Kuče
ra ve spolupráci s Jarmilou Kučerovou, 
dcerou F. Kučery, s níž F. Vacek mezi
tím navázal milostný vztah.36 

34  Tamtéž, výpověď F. Vacka z 30. 11. 1953.
35  Tamtéž, výpověď Z. Šobra z 8. 2. 1954.
36  Tamtéž, výpověď F. Vacka z 30. 11. 1953.

Jeden z bunkrů vybudovaných F. Vackem  Foto: ABS
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Na jaře roku 1953 se u Kučerů se
známil s lesním dělníkem Karlem 
Sekyrou z Březin, který mu pomohl 
zřídit druhý bunkr nedaleko hájovny 
u Březin. Společně plánovali i sabo
tážní akce, především zapalování 
stohů a JZD v okolí. Nakonec však 
z toho sešlo. 

V září 1953 se F. Vacek definitivně 
rozhodl k druhé emigraci a po pora
dě s rodiči, kteří ho přijeli navštívit, 
dospěl k názoru, že odejde k příbuz
ným do Vídně. O plánu diskutoval 
i  s mlynářem Kučerou. Ten však 
považoval přechod hranic do Rakous
ka za příliš riskantní a navrhl mu 
náhradní řešení – přejít s pomocí 
zemědělce Ludvíka Lapáčka z Pusté 
Rybné, jehož bratr Blahoslav byl haj
ným nedaleko Rumburku, přes NDR 
do Západního Berlína.37

Před odjezdem se ještě stačil rozlou
čit s Jarmilou Kučerovou, jíž napsal 
milostnou báseň na její fotografii. Na 
několika řádcích vyjádřil jak své city 
k blízké osobě, tak odhodlání k odpo
ru. Tento krátký pokus o poezii je pro 
současného badatele dosti důležitý, 
protože poodhaluje lidskou stránku 
F. Vacka, která se jinak ztrácí v úřed
ních protokolech, a umožňuje krátké 
nahlédnutí do myšlenkového světa 
v podstatě romanticky založeného 
pisatele:

Jsem v temné noci sám,
jen milenku mám,
v srdci svém lásku a nenávist,
s úmyslem,  
že dříve či později oboje rozdám.
Věř, děvče,  
že s Tebou na věky chtěl bych žít, 
však bez nenávisti v srdci k těm,
na nichž pomsta má se třeba v pekle 
musí ukojit.
S odhodláním,  
že mých se dotknou tvé rty rudé, 
pak se zbraní v ruce budu se bít,
až z nich jen prach a popel zbude.38

PODRUHÉ ZA HRANICE

Na cestu se s K. Sekyrou vypravil po
čátkem října 1953. Jeli vlakem přes 
Skuteč, Pardubice, Kolín, Českou Lípu 
a Rumburk až do zastávky Panský, 
odkud pěšky pokračovali k hajnému 
B. Lapáčkovi do Vlčí Hory poblíž Krás
né Lípy.39 Přes hranice je převedl jme
novaný myslivec 4. října ráno poblíž 
Altendorfu. Pak zamířili přes Bad 
Schandau na Drážďany. Přespávali ve 
skladištích a stodolách, ale po pěti 
dnech chůze jim začaly docházet síly, 

37  Tamtéž, výpověď J. Kučerové z 30. 1. 1954.
38  Tamtéž.
39  Tamtéž, výpověď F. Vacka z 5. 12. 1953.

Rekonstrukce útoku na hajného Z. Šobra  Foto: ABS 

Jarmila Kučerová  Foto: ABS
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takže si chtěli opatřit nějaký dopravní 
prostředek. V blíže neurčené vesnici 
za Drážďany proto v noci ukradli osob
ní auto, což jim nakonec příliš nepo
mohlo, protože zabloudili a místo do 
Lipska se vrátili do saské metropole.

Bez kapky benzinu v nádrži museli 
znovu po svých. Necelých deset kilo
metrů před Míšní se pokusili zastavit 
máváním projíždějící auta. Ale proto
že je nikdo nechtěl svézt, zatarasili 
přibližně hodinu před půlnocí silnici 
uřezanými stromky a řidiče vozidla, 
který si chtěl uvolnit cestu, donutili 
s pistolemi v ruce, aby je odvezl do 
Lipska, přičemž osádce vzali 70 ma
rek. Avšak do požadovaného cíle se 

nedostali, protože v Döbelnu (městě 
vzdáleném necelých 60 kilometrů 
jihovýchodně od Lipska) měli defekt 
pneumatiky, takže unesené zanecha
li svému osudu. Nezbývalo jim než 
počkat v blízkém lese do tmy a poté 
pokračovat pěšky. Poblíž města Gri
mma, přibližně na půl cesty mezi 
Döbelnem a Lipskem, vzbudili pode
zření místních obyvatel. Záhy oba 
zastavil neznámý muž a žádal k na
hlédnutí jejich doklady. F. Vacek v tu 
chvíli zareagoval poněkud překvapi
vě: […] řekl jsem mu, že nemáme dokla-
dy a že jdeme do Berlína.

Vzápětí si uvědomil, že jim po tomto 
setkání bezprostředně hrozí prozra

zení, a oba uprchlíci spěchali do blíz
kého lesa, kde hledali úkryt. Další 
události potvrdily oprávněnost jejich 
obav. Zanedlouho totiž uslyšeli přijíž
dět motorové vozidlo […] a za malou 
chvíli jsem viděl, jak proti nám utíkají 
dva muži, křičí německy stůj, přičemž 
střílí.40 Jednalo se o dva uniformované 
příslušníky Volkspolizei. Na dlouhé 
rozmýšlení nebyl čas, takže F. Vacek 
křikl na K. Sekyru, ať rychle běží, sám 
zalehl, vytáhl pistoli a začal pálit na 
blížící se policisty. Ani jednoho sice 
netrefil, ale vyvolal zmatek, v němž se 
mu podařilo utéct hlouběji do lesa.

Dál F. Vacka k jeho údivu nikdo ne
pronásledoval. Oddechový čas získal 
proto, že první hlídka čekala na posi
ly. Když přijeli další policisté, narazili 
nejprve na K. Sekyru, který se ukrýval 
v nedalekém příkopě. Policisté využi
li moment překvapení a díky rychlému 
zákroku dotyčného bez větších obtíží 
zpacifikovali. F. Vacek mohl ve skrytu 
lesa až do setmění přemýšlet, co dál. 
Nejprve chtěl na ukradeném kole po
kračovat ve vytyčeném směru, ale poté, 
co ho přibližně pět kilometrů před 
Lipskem překvapil civilista, když od
počíval ve stohu, dostal strach, že mu 
další cestu zablokují východoněmecké 
ozbrojené složky.

Ve vypjaté situaci, na útěku před 
policií, kdy navíc nevěděl, co se stalo 
s  jeho společníkem, proto dospěl 
k osudovému rozhodnutí vrátit se do 
Československa. Na kole minul Gri
mmu a zamířil zpět do Döbelnu, kde 
se bez úspěchu pokusil ukrást další 
automobil. Krátce poté znovu unikl 
hlídce Volkspolizei, když se jí na ukra
deném jízdním kole ztratil z města. 
Pochopil však, že situace je stále ne
bezpečnější. Do tmy tedy vyčkal v kůl
ně s uhlím, chvíli pokračoval pěšky 
a nakonec odcizil jiný bicykl, na kte
rém dojel bez dalších komplikací přes 
předměstí Drážďan a Bad Schandau 
k československým hranicím.41

Dostal se opět do prostoru Vlčí Hory, 
kde 21. října 1953 potkal ještě na ně

40  Tamtéž, výpověď F. Vacka z 3. 2. 1954.
41  Tamtéž.

List ze zápisníku F. Vacka  Foto: ABS
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mecké straně lesní dělníky. Vyptával 
se jich na cestu k hranicím, a protože 
delší čas nejedl, chtěl od nich získat 
i nějaké jídlo. To však pro něj mělo 
fatální následky. Jeho chování totiž 
záhy vyvolalo podezření: Já jsem zavo-
lal na kamaráda Lichtfusse […] řekl jsem 
mu, že něco neklape a co uděláme. Po 
krátké domluvě jsme se dohodli odvésti 
jej na pohraniční velitelství.42 Situace tak 
rychle spěla ke konfliktu, který skon
čil zatčením. Co se tedy stalo?

Po krátké úvodní rozmluvě s jedním 
z lesních dělníků, kdy F. Vacek skuteč
ně dostal kousek chleba a nabízel jim 
k prodeji jízdní kolo za 20 marek a pa
desátku cigaret, se ho jeden z nich 
zeptal, jestli má u sebe pistoli. F. Vacek 
odpověděl kladně, načež bez zlého 
úmyslu zbraň vytáhl. Domníval se totiž, 
že jde o součást „obchodního“ jednání 
navazující na pokus prodat bicykl. Tuto 
skutečnost potvrdil i jeden z aktérů 
události, který mluvil česky: […] a říkal, 
že rozuměl, že chtěli koupit revolver.43

Němec si však chtěl pouze ověřit své 
podezření a situace v něm vyvolala 
dojem, že F. Vacek vytahuje pistoli 
proti nim. Vzápětí se na něj proto vrh
nul, aby ho odzbrojil. Napadený uprch
lík pochopil, že je zle, a začal střílet. 
Připomeňme si slova, která řekl mly
náři Kučerovi ve východních Čechách, 
že znovu se zatknout nenechá. Toto 
rozhodnutí navíc sám potvrdil během 
pozdějšího výslechu: […] dal jsem se 
s ním do rvačky a snažil jsem se mu pis-
toli vytrhnout. Při tom jsem několikráte 
z pistole vystřelil s úmyslem se co nejdří-

ve dostati z jeho dosahu a nemyslel jsem 
na to, zda někoho při tom zastřelím, bylo 
mi vše v té chvíli lhostejné.44 

Neměl však přesnou mušku, takže 
protivníka pouze poranil na hlavě. 
Vzápětí se strhla rvačka za účasti tří 
dosud přihlížejících dřevorubců. Pře
sila F. Vacka zakrátko snadno přemoh
la. Když ho společnými silami svázali, 
vyrazil jeden z Němců pro „Grenzpoli
zei“. Vackovu jednání i jeho prohlášení 
do protokolu se nelze divit. V tu chvíli 
věděl, že nemá co ztratit a jde mu o ži
vot. To potvrdili při výsleších i lesní 
dělníci, které se snažil přesvědčit, aby 
ho před příchodem pohraničníků pus
tili. Svoji prosbu doprovázel výmluvným 
gestem: Po svém spoutání nás neznámý 
prosil, abychom ho přesto osvobodili, před 
policií měl strach a ukazoval na krk, tak-
že to vypadalo, že mu jde o krk.45

ZNOVU PŘED SOUDEM

Po zatčení dne 21. října 1953 odvezli  
F. Vacka do Drážďan, kde absolvoval 
první výslechy. Po několika dnech byl 
předán československým úřadům, 
konkrétně Krajské správě StB Ústí  
nad Labem, která jeho případ 12. listo
padu postoupila do Prahy. Nakonec jej 
18. prosince eskortovali do vyšetřova
cí vazby KS StB v Pardubicích.46 Hned 
další den znovu navštívil místa, kde se 
od roku 1951 ukrýval. Souhlasil totiž 
s provedením rekonstrukce pokusu 
o vraždu hajného Z. Šobra. Mimo věz
nici pobýval ještě 4. ledna 1954, kdy se 
v okolí Havlíčkova Brodu účastnil do

šetřování útěku z věznice v Kutné Hoře. 
S největší pravděpodobností se jedná 
o datum jeho posledního pobytu mimo 
eskortní vozidlo, vězeňská zařízení 
a soudní síň.47

Vyšetřování probíhalo poměrně 
rychle, takže zanedlouho mohl případ 
převzít krajský prokurátor v Pardu
bicích. Ten také podal dne 22. dubna 
1954 žalobu na skupinu patnáct lidí 
spojených s kauzou „Vacek a spol.“. 
V dokumentu se samozřejmě objevuje 
hlavní aktér celé kauzy společně se 
svými rodiči, K. Sekyra, V. Lamplota 
a rodina Kučerových. Původně měl být 
do procesu zařazen i „kulak“ Bohuslav 
Jílek z obce Sádek, který neoznámil, že 
ho navštívili L. Lapáček a M. Kadlec 
prchající před bezpečností. Toho však 
nakonec ze seznamu vyškrtli. V pro
cesu před pardubickým krajským 
soudem, který se konal ve dnech 
5. až 7. května 1954 v Poličce, bylo pro
to souzeno jen čtrnáct osob.48 F. Vacka 
odsoudili k trestu smrti a mlynáře  
J. Kučeru k doživotí. Je nutné zmínit 
ještě to, že otec F. Vacka si odnesl trest 
25 let a matka 14 let vězení, což s ohle
dem na jejich věk znamenalo rovněž 
doživotní trest.49 Veškerý majetek 
odsouzených propadl státu a pozbyli 
občanská práva.

Odvolací řízení před Nejvyšším sou
dem proběhlo 18. června 1954 se zamí
tavým výsledkem.50 Ani žádost o milost 
podaná k prezidentu republiky neuspě
la. Popravě tedy již nic nestálo v cestě 
a František Vacek zemřel dne 3. srpna 
1954 v 18.27 v Praze na Pankráci v pou

42  Tamtéž, překlad výslechu Emila Richtera z 22. 10. 1953.
43  Tamtéž, překlad výslechu Wilhelma Kindermanna z 22. 10. 1953.
44  Tamtéž, výpověď F. Vacka z 3. 2. 1954.
45  Tamtéž, překlad výslechu Emila Richtera z 22. 10. 1953.
46  Národní archiv (dále jen NA), f. Správa sboru nápravné výchovy (dále jen SSNV) – neuspořádáno, osobní spis vězně F. Vacka, oznámení 

o přijetí do vazby z 20. 11. 1953.
47  Tamtéž, příkaz k eskortě do Březin z 19. 12. 1953.
48  Složení senátu: předseda JUDr. František Vladík, soudci z lidu Josef Píša, Jan Šetina, náhradník Karel Waldhauser, prokurátor   

JUDr. František Goldšmíd, obhájce F. Vacka JUDr. Vilém Dušek, zapisovatelka Jiřina Zelená.
49  F. Vacek byl odsouzen na základě § 78 (velezrada), odst. 3 s přihlédnutím k § 22 (úhrnný a dodatkový trest), odst. 1 tr. zákona. Dalších 

13 trestů bylo v rozmezí 3 až 25 let odnětí svobody.
50  Složení odvolacího senátu: předseda JUDr. Ladislav Malý, soudci Ladislav Vaněk, Antonín Alexa, V. Podčepický, Heřman Volf, prokurá

torka Ludmila Matušínská, obhájce JUDr. Vojtěch Gottfried, zapisovatelka Vlasta Bydžovská. Jedinou výjimku učinil soud v případě  
F. Vacka staršího, kterému snížil trest z 25 let na 18 let odnětí svobody.
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hých 23 letech. Do poslední chvíle však 
pravděpodobně nevěřil, že k exekuci 
skutečně dojde. Když byl totiž přiveden 
k šibenici, zareagoval velmi zmateným 
prohlášením: To není možné – nechte mne 
– dám se, ale povolte mi návštěvu – mám 
vynálezy, dám vám je – pracoval jsem se 
Státní bezpečností.51 Jeho ostatky po 
vykonání ortelu zpopelnili v motolském 
krematoriu a urnu uložili v pankrácké 
věznici pod evidenčním číslem 52. Po
sléze došlo 26. května 1961 k jejímu 
zničení.52 František Vacek nebyl nikdy 
rehabilitován.

ZÁVĚR

Životní příběh F. Vacka se tedy uzavřel. 
Jak na něj ale nahlížet? A měl by nás 
snad překvapovat jeho nízký věk? Již 
v úvodu tohoto článku bylo zmíněno 
prostředí, z něhož vyšel a které v pod
statě predikovalo další události. Tuto 
skutečnost potvrzují i postoje jeho 
rodičů, původně dobře materiálně 
zajištěných obchodníků, kteří ho slo
žením nemalé finanční částky význam
ně podpořili v případě první emigrace 
a těsně před druhým odchodem do 
zahraničí mu do východních Čech 
dovezli vše, co považovali za důležité, 
včetně nového obleku, bot nebo celto
viny, a následně proto stanuli před 
soudem společně se svým synem.

Vzhledem k nízkému věku F. Vacka 
v době, kdy se začal zabývat vystoupe
ním proti nové vládnoucí garnituře, byť 
se obzvláště zpočátku jednalo spíše 
o poměrně naivní představy a mladic
kou nerozvážnost, vynikne jeho osob
ní odvaha. Je však možné říci, že nešlo 
o neobvyklou situaci. Na tuto skuteč
nost poukazuje mimo jiné i citovaná 
práce P. Tomka, kde se v rámci rozkry
té brněnské organizace rovněž obje
vují osoby ve věku 17 až 19 let.53 

Ve vylíčených osudech F. Vacka vy
stupuje také řada lidí, které nelze 
v závěru opomenout. Ti totiž velmi 
riskovali, když mu s vědomím, že jde 

o uprchlého „protistátního“ vězně, 
vcelku ochotně poskytovali podporu, 
třebaže mohlo jít i o zcela zištné po
hnutky. Jejich přístup bezpochyby 
upozorňuje na to, co v předchozím 
textu nebylo zdůrazněno. Jedná se 
o tehdy velmi rozšířenou domněnku, 
že nový režim nemůže dlouho vydržet, 
lhostejno, zda dotyční počítali s inter
vencí americké či britské armády nebo 

doufali v to, že se systém zhroutí ze
vnitř. Podobné myšlenky tehdy nebyly 
nijak neobvyklé a poukazují společně 
s konkrétními činy F. Vacka (a samo
zřejmě i dalších jednotlivců, kteří mu 
pomáhali) na to, že v současnosti tolik 
diskutovaný III. odboj nemusel být tak 
izolovanou záležitostí bez většího spo
lečenského konsenzu, jak je mu někdy 
přisuzováno.

51  NA, f. Generální prokuratura – neuspořádáno, spisová značka Jan 90/54, protokol o vykonání trestu smrti z 3. 8. 1954.
52  NA, f. SSNV – neuspořádáno, osobní spis vězně F. Vacka, protokol o zničení urny.
53  TOMEK, Prokop: Dvě protikomunistické skupiny na Moravě v 50. letech, s. 245.

Reakce Kanceláře prezidenta republiky na žádost o milost pro F. Vacka, kterou podala jeho 
babička Růžena Pilzová  Foto: AKPR


