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Přednostou  
Zemské úřadovny stB

Po skončení II. světové války přešel 
Jaroslav Prosser jako zástupce vojen-
ské komise České národní rady na 
bezpečnostní referát Zemského ná-
rodního výboru (ZNV), než byl pově-
řen spolu s plk. Karlem Štainerem-
-Veselým organizací uniformovaných 
součástí Sboru národní bezpečnosti 
(SNB). Tuto spolupráci jsem s ním dělal 
až do konce září 1945, kdy jsem přešel 
dne 1. října 1945 do organisace státně-
-bezpečnostní služby v zemi České a to 

usnesením zemského národního výbo-
ru jako vedoucí.4

Dne 20. září 1945 byl na návrh prezi-
dia Zemského národního výboru por. 
SNB Jaroslav Prosser ustanoven před-
nostou nově zřízené Zemské úřadovny 
Státní bezpečnosti (ZÚ StB), která pl-
nila úkoly řídícího a kontrolního or-
gánu státněbezpečnostní služby v Če-
chách.5 Následně složil dne 7. pro since 
1945 při všem, co mu bylo svato a v plné 
shodě se svým svědomím a přesvědče-
ním přísahu, že bude vždy věren a od-
dán Československé republice, jejímu 
presidentu a vládě, ochotně poslušen 

zákonů, nařízení nadřízených činitelů 
a rozkazů svých velitelů. Odpřisáhl, že 
při svědomitém a nestranném plnění 
povinností strážce národní bezpečnos-
ti bude mít vždy na zřeteli jen zájem 
služby, včetně přísného zachovávání 
úředního tajemství, prospěch Česko-
slovenské republiky a jejího lidu.6

Usnesením československé vlády 
byl J. Prosser k 17. květnu 1946 jme-
nován vrchním aktuárským tajemní-
kem v osobním stavu úředníků vyšší 
pomocné služby správní politické 
správy, zároveň mu bylo prominuto 
předepsané vzdělání i ustanovovací 

Jaroslav Prosser a únor 1948 

V podstatě po celých prvních dvacet let komunistického režimu probíhala s většími 
či menšími přestávkami akce „Domino“, zpravodajská hra mezi československou 
rozvědnou službou ministerstva vnitra a britskou zpravodajskou službou.1 V jejím 
centru shodou okolností stanul mjr. Jaroslav Prosser (nar. 23. 2. 1911), bývalý 
příslušník odboje a spolupracovník paraskupiny Platinum-Pewter2, v letech 1945 až 
1948 přednosta Zemské úřadovny Státní bezpečnosti v Čechách. Tento dramatický 
příběh studené války, zejména jeho počátek v kritických únorových dnech roku 1948, 
byl až dosud v odborné literatuře hrubě dezinterpretován.3

Z přednosty Zemské úřadovny Státní bezpečnosti agentem

Pavel Žáček

1  Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Svazková agenda Hlavní správy rozvědky – Agenturní svazky (dále jen  
I. S-4), registrační číslo (dále jen reg. č.) 42996.

2  Srov. ŽÁČEK, Pavel: Jaromír Nechanský a pražské povstání, část 1. Historie a vojenství, 2005, roč. 54, č. 2, s. 14; týž: Jaromír Nechanský 
a pražské povstání, část 2. Historie a vojenství, 2005, roč. 54, č. 3, s. 44; MAREK, Jindřich: Vojenská komise ČNR a radiostanice ANNA 
v květnu 1945. Historie a vojenství, 2012, roč. 61, č. 4, s. 68.

3  Srov. KAPLAN, Karel: Pět kapitol o únoru. Doplněk, Brno 1997, s. 479–480; DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Bedřich Pokorný – vzestup a pád.  
In: Sborník Archivu ministerstva vnitra, 2004, č. 2, s. 262; táž: Státní bezpečnost v letech 1945–1953. Organizační vývoj zpravodajských 
a státně bezpečnostních složek, sešity ÚDV č. 16. ÚDV ZK, Praha 2007, s. 109; KALOUS, Jan: Štěpán Plaček. Život zpravodajského fanati-
ka ve službách KSČ. ÚSTR, Praha 2010, s. 67.

4  ABS, f. I. S-4, reg. č. 42996, archivní materiály, číslo listu (dále jen č. l.) 28–41. Protokol sepsaný dne 26. února 1948 na ministerstvu 
vnitra v Praze. Začátek 11.45 v noci.

5  ABS, f. Personální spisy příslušníků ministerstva vnitra, personální spis Jaroslava Prossera evidenční číslo (dále jen ev. č.) 783/11, 
Ustanovení přednostou Zemské úřadovny státní bezpečnosti, 20. 9. 1945, čj. 110/dův.1945-ZOB; DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost 
v letech 1945–1953, s. 39.

6  ABS, f. Personální spisy příslušníků ministerstva vnitra, personální spis Jaroslava Prossera ev. č. 783/11, Služební přísaha, 7. 12. 1945.
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zkoušky a byly mu přiznány služební 
požitky (služné) ve výši 28 650 korun 
ročně.7 Na základě žádosti Hlavního 
velitelství Sboru národní bezpečnos-
ti8 potvrdil 30. srpna 1946 ministr 
vnitra, komunista Václav Nosek jeho 
jmenování přednostou Zemské úřa-
dovny Státní bezpečnosti v zemi Čes-
ké ze září 1945.9 K 1. prosinci 1946 
ministerstvo vnitra převedlo J. Pros-
sera svým výnosem do osobního sta-
vu důstojníků pořádkové služby 
Sboru národní bezpečnosti se zařa-
zením u IIa. oddělení Zemského veli-
telství SNB v Praze.10 Jeho služební 
přidělení u zemského národního výboru 
v Praze se tím nemění, konstatoval 
zemský velitel SNB pplk. Jan Dybal.11 

V rámci reorganizace Zemské úřa-
dovny Státní bezpečnosti12 ministr 
vnitra 29. dubna 1947 opětně J. Prosse-
ra potvrdil za přednostu ZNV – Zemské 
úřadovny Státní bezpečnosti v Praze, 
stojícího v čele nově zřízeného prezidia 
ZÚ StB, přičemž výkon jeho funkce 
v letech 1945–1946 označil za výkon 
na základě zatímního pověření.13 Po 
dohodě s ministerstvem financí navíc 
ministr vnitra v červenci 1947 propůj-
čil J. Prosserovi zpětně k 1. prosinci 
1946 služební místo majora v kategorii 
správních důstojníků SNB.14

V průběhu roku 1947 se na mjr. Pros-
sera postupně soustředila pozornost 
komunistů ze zpravodajského apará-
tu ministerstva vnitra, jejichž stížnos-
ti a pomluvy pravidelně končily na 
stole zástupce přednosty III. odboru 

ministerstva vnitra a přednosty sku-
piny III/A15 odborového rady Jindřicha 
Veselého, případně dalších komunis-
tických funkcionářů resortu. Pracov-
ně mjr. P. dosud nesplnil požadavky na 
něj kladené a v každém případě opětov-
ně prokázal svoji pracovní neschopnost 
a závažný nedostatek odborných zku-
šeností, jak lze přepokládati u osoby, 
která v bezpečnostním aparátě pracuje 
teprve od květnové revoluce a necítí 
potřebu během této své služby zabýva-
ti se jinými otázkami než úzce stranicko-
-politickými. […] Organisaci státně-bez-
pečnostní služby v zemi české musí též 

ministerstvo vnitra prováděti samo, tak, 
že funkce mjr. P. spočívá pouze v tom, 
že sleduje, na kolik prováděná opatření 
odpovídají zájmům sociálně-demokra-
tické strany. […] Podle udání mjr. Pros-
ser trávil 95 procent pracovního času 
(sic) soukromými a stranicko-politic-
kými záležitostmi, čerpal hodně ben-
zinu, jeho řidiči předkládali nemalé 
účty za jeho služební cesty, během 
kterých sbíral materiály proti minis-
terstvu vnitra. V příloze přikládám 
konkrétní důkazy okolností v tomto 
hlášení uvedených, pokud jsou v mém 
držení a podotýkám, že veliké množství 
dalších i třebas dosud neznámých pro-
vinění by bylo možno získati a zjistiti 
v tom případě, že by mjr. P. byl zbaven 
své zodpovědné funkce a znemožněno 
mu tak, aby do průběhu šetření zasa-
hoval a ovlivňoval svědky.16

Další svodka určená JUDr. Jiřímu 
Hoškovi dokládá, že přednosta Zem-
ské úřadovny Státní bezpečnosti byl 
minimálně od 13. prosince 1947 kaž-
dodenně sledován, aniž by to ovšem 
mělo pro komunistické vedení mini-
sterstva vnitra jakékoli využitelné 
výsledky. Na základě telefonického 
nařízení dr. J. Hoška z min. vnitra byl 
případ zakončen a všechny akce odvo-
lány, dne 19/XII. 1947.17

Na přelomu let 1947/1948 se mjr. 
Prosser postavil proti návrhům vede-
ní ministerstva vnitra na začlenění 
zpravodajských složek ke Státní bez-
pečnosti.18 Těsně před komunistickým 
převzetím moci v únoru 1948 byl jako 

7  Tamtéž, Vyrozumění Zemského národního výboru v Praze, 14. 9. 1946, čj. A 1-16484-1946.
8  Tamtéž, Věc: Prosser Jaroslav, přednosta zemské úřadovny státní bezpečnosti, žádost o převedení do SNB, 19. 8. 1946, čj. 56722/46-IVa.
9  Tamtéž, Potvrzení jmenování přednostou Zemské úřadovny státní bezpečnosti, 30. 8. 1946, čj. Z-D-1965/18-30/8-46. 
10  Tamtéž, Věc: Prosser Jaroslav, vrch. akt. tajemník – převod do SNB, 22. 11. 1946, čj. IV-25.055/1946-Va/3. 
11  Tamtéž, Pro denní rozkaz, 3. 12. 1946.
12  Srov. DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945–1953, s. 45–46. 
13  ABS, f. Personální spisy příslušníků ministerstva vnitra, personální spis Jaroslava Prossera ev. č. 783/11, Ustanovení do funkce,  

29. 4. 1947, čj. VII-D-15017/taj.1947.
14  Tamtéž, Průpis propůjčení služebního místa majora, 2. 7. 1947, čj. IV 16.180/1947-Va/3.
15  K tehdejší organizaci MV srov. ŽÁČEK Pavel: „Drtina v Plzni: Pokus o organizování reakční mocenské akce“. Prověřování jedné fámy na 

pozadí reorganizace ministerstva vnitra v letech 1947–1948. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 1, s. 60–75.
16  ABS, f. Velitelství Státní bezpečnosti (1945) 1948–1953 (dále jen 310), signatura (dále jen sign.) 310-87-25, Záznam. Věc: Mjr. SNB Jaroslav 

Prosser – závady. J. Veselý četl 20. 12. 1947.
17  Tamtéž, Věc: Prosser – šetření, Z-25, 19. 12. 1947. J. Hošek četl 20. 12. 1947 a J. Veselý 24. 12. 1947.
18  Srov. DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945–1953, s. 47–48; ŽÁČEK, Pavel: Drtina v Plzni, s. 60–64.

Mjr. Jaroslav Prosser, přednosta Zemské úřa
dovny Státní bezpečnosti v Čechách, člen 
ústředního výkonného výboru a ústřední 
bezpečnostní komise ČSSD  Foto: ABS
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člen ústředního výkonného výboru 
a  ústřední bezpečnostní komise  
Čs. strany sociálně demokratické 
(ČSSD) podchycen v přehledech stra-
nické orientace mezi funkcionáři 
resortu ministerstva vnitra, zpraco-
vaných z podnětu vedení Komunis-
tické strany Československa.19

„Zatčení“ a iZolace

Když v průběhu vládní krize vypukl 
v úterý 24. února 1948 v odpoledních 
hodinách vedením KSČ vyvolaný sou-
boj o budovu sekretariátu ČSSD,20 in-
terpretovaný později jako vnitřní boj 
mezi levým křídlem a pravým křídlem této 
strany (J. Veselý), požádal generální 
tajemník ČSSD a poslanec Národního 
shromáždění Blažej Vilím a člen před-
stavenstva ČSSD a ministr výživy 
Václav Majer o pomoc přednostu Zem-
ské úřadovny Státní bezpečnosti. Mjr. 
Prosser zuřivě vnikl asi s dvanácti 
příslušníky Státní bezpečnosti – údaj-
ně sociálními demokraty – do budovy 
s cílem vyklidit ji od stoupenců levice.21 
Sekretariát ústředního výboru KSČ 
(Karel Šváb, Osvald Závodský) a vede-
ní ministerstva vnitra však zareago-
valy obratem. Ministr Nosek rozhodl, 
aby byl mjr. Prosser zatčen a předveden 
na ministerstvo vnitra.22 J. Veselý v 19 
hod. vydal pokyn pplk. Havlíčkovi, aby 
společně s četou příslušníků útvaru 
SNB 9600 zatkl v sekretariátu ČSSD 
mjr. Prossera a jeho lidi. Úkol byl spl-
něn, v 19.40 hod. byl zajištěný dopraven 
na ministerstvo vnitra.23 Vzhledem 
k tomu, že vnitropolitická situace byla 
v krátké době po únoru již naprosto jasná, 
rozhodovalo se, jakým způsobem naložit 
se zatčeným Prosserem.24 

Podle svědectví konceptního úřed-
níka zpravodajského orgánu sektoru 

19  Srov. DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945–1953, s. 48.
20  Srov. KAPLAN, Karel: Pět kapitol o únoru, s. 475–480; VEBER, Václav: Osudové únorové dny 1948. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 

2008, s. 318–320.
21  ABS, f. I. S-4, reg. č. 42996, Záznam o pohovoru s  přednostou Ústavu dějin KSČ Jindřichem Veselým, 1. 4. 1958.
22  Tamtéž, Zápis o výpovědi s obviněným Bedřichem Pokorným z 6.–7. 8. 1951.
23  KAPLAN, Karel: Pět kapitol o únoru, s. 479. Nesprávné jsou tudíž údaje o jeho zatčení již 23. 2. 1948. DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost 

v letech 1945–1953, s. 109; KALOUS, Jan: Štěpán Plaček, s. 67. 
24  ABS, f. I. S-4, reg. č. 42996, Záznam o pohovoru s přednostou Ústavu dějin KSČ Jindřichem Veselým, 1. 4. 1958.

Jedna ze zpráv mjr. Prossera pro generálního tajemníka ČSSD Blažeje Vilíma  Foto: ABS 
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III/Aa JUDr. Václava Píseckého bylo 
tehdy rozhodnuto mjr. Prossera pou-
ze zajistit, a proto s ním nebyl ani 
sepisován list o zatčení. Přesto v bu-
dově ministerstva vnitra strávil celých 
jedenáct dnů, než došlo k jeho propuš-
tění.25 Ovšem dekret zprošťující mjr. 
Prossera funkce představeného Zem-
ské úřadovny Státní bezpečnosti 
v Praze podepsal přednosta III. odbo-
ru ministerstva vnitra plk. gšt. Fran-
tišek Janda ještě téhož dne.26 

Po převozu mjr. Prossera do budo-
vy ministerstva vnitra navrhoval 
zástupce přednosty skupiny III/A od-
borový rada Bedřich Pokorný27 zahá-
jit ihned výslechy k  jeho údajné 
spolupráci s americkou zpravodaj-
skou službou. J. Veselý namítal, že 
Prosser je zatčen pouze dočasně, 
neboť musí být s ohledem na zákrok 
představitele levice v ČSSD a místo-
předsedy vlády Zdeňka Fierlingera 

o půlnoci propuštěn. Pokornému se 
za pomoci přednosty sektoru III/Aa 
JUDr. Štěpána Plačka28 podařilo pro-
sadit svou a J. Veselý udělil souhlas 
k výslechu i přes Fierlingerovu in-
tervenci a příslib ministra Noska.29 
Svoji roli v jeho rozhodování zřejmě 
sehrál čtyřstránkový kompilát zpra-
covaný ve spěchu Plačkovými podří-
zenými, který obsahoval celou řadu 
„kompromitujících“ tvrzení. Prosser 
byl členem Ústřední bezpečnostní ko-
mise soc. dem a jako takový se snažil 
opatřiti materiál proti členům bezpeč-
nostní služby komunistů. […] Přes 
svoji síť prošetřoval větší počet případů 
„nevině“ odsouzených a nevině týra-
ných kolaborantů, aby mohl obviniti 
komunisty, sebraný materiál měl býti 
dodán do jeho rukou a souhrnná zprá-
va měla býti přednesena v parlamentě 
jako útok proti komunistům. V písem-
nosti se dále tvrdilo, že mjr. Prosser 

nařídil, aby orgány Zemské úřadov-
ny Státní bezpečnosti sledovaly mno-
hé významné osoby z Ústřední rady 
odborů, hlavně příslušníky KSČ. Jest 
možnost, že se tak děje pro nějakou 
zpravodajskou ústřednu, která má 
zájem, aby byla informována o pohy-
bech těchto funkcionářů.30

Mjr. Prosser byl zaveden do Písec-
kého kanceláře, kde ho první dvě až 
tři hodiny vyslýchal osobně zástupce 
přednosty skupiny III/A Bedřich Po-
korný a jeho podřízení JUDr. Písecký 
a Jaroslav Pokorný. První noc ani pří-
ští den však nepřinesly žádný výsle-
dek.31 Během prvního výslechu, vede-
ného od 23.35 do 2.20 hod. 25. února 
1948, mjr. Prosser rozsáhle vypovídal 
o své účasti na výtržnostech v ústřed-
ním sekretariátu ČSSD i svém zatčení. 
V tomto protokole Prosser doznal, že se 
dopustil zneužití úřední moci, tím, že 
požadoval přítomný pohotovostní oddíl 

25  Tamtéž, Věc: Býv. mjr. SNB Jaroslav Prosser, Václav Písecký, 9. 3. 1950.
26  ABS, f. Personální spisy příslušníků ministerstva vnitra, personální spis Jaroslava Prossera ev. č. 783/11, Dekret o zproštění z funkce 

přednosty ZÚ StB, 24. 2. 1948, čj. 187-I-dův./1948-III/2.
27  Ke kariéře B. Pokorného srov. DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Bedřich Pokorný – vzestup a pád, s. 233–278.
28  K životnímu osudu Š. Plačka srov. KALOUS, Jan: Štěpán Plaček.
29  ABS, f. I. S-4, reg. č. 42996, Zápis o výpovědi s obviněným Bedřichem Pokorným z 6.–7. 8. 1951.
30  ABS, f. Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky 1945–1954 (302), sign. 302-89-3, Věc: Major Prosser Jaroslav, 24. 2. 1948.
31  ABS, f. I. S-4, reg. č. 42996, Zápis o výpovědi s obviněným Bedřichem Pokorným z 6.–7. 8. 1951.

JUDr. Štěpán Plaček, přednosta sektoru III/Aa ministerstva vnitra, gen. František Janda, přednosta III. odboru ministerstva vnitra, a Jindřich 
Veselý, zástupce přednosty III. odboru ministerstva vnitra a přednosta skupiny III/A Foto: ABS
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SNB o zákrok proti levému křídlu soc. 
dem., ačkoliv šlo o výlučně vnitrostra-
nickou záležitost, a že vystupoval jako 
mjr. SNB a v této hodnosti dával onomu 
oddílu rozkazy, ačkoliv nebyl ve službě.32 
Na dvou místech stručně zmínil odlo-
žení aktovky se „stranickými materi-
ály“ ve svém bydlišti v Praze II., Vác-
lavská ulice č. 14: Při své první cestě na 
sekretariát a při cestě zpátky vezl jsem 
si aktovku, ve které jsem měl svůj stra-
nický spisový materiál, týkající se mé 
funkce ve straně, který jsem při svém 
příjezdu ze sekretariátu nechal doma, 
jelikož jsem viděl, že žádné úřední jedná-
ní na sekretariátě nebude. Protokol je 
zakončen větou: Prozatím nemám více, 
co bych k věci uvedl. Dokument kromě 
vyslýchaného mjr. Prossera podepsal 
JUDr. Písecký a administrativní síla 
Bohuslava Bredová.33 Opisy protokolu 
vyslýchající doručil osobnímu tajem-
níkovi ministra vnitra Gríšovi Spur-
nému, přednostovi III. odboru minis-
terstva vnitra plk. gšt. F. Jandovi a jeho 
zástupci J. Veselému.34 

V rozhodující den únorové krize, ve 
středu 25. února 1948, i během násle-
dující noci ještě mjr. Prosser odolával. 
Až v odpoledních či večerních hodi-
nách 26. února 1948 JUDr. Písecký 
zlomil […] Prosserův odpor k výpovědím 
a sepsal s ním jedenapůlstránkový tzv. 
dodatkový protokol. Dobrovolně a prý 
bez jakéhokoliv nátlaku se doznal k po-
divnému nákupu automobilů Wanderer 
a Tatra. Jsem si vědom toho, že i tímto 
jsem se dopustil velmi závažného trest-
ného činu. Dále doznal, že na minister-
stvu vnitra provozoval zpravodajství ve 
prospěch sekretariátu ČSSD. Jsem si 
velmi dobře vědom toho, že zprávy takto 
mnou získané a předané sekretáři Tů-
movi vytvořily skutkovou podstatu vo-
jenské zrady, jelikož jsem úředně získa-
né vědomosti a dále vědomosti získané 
zpravodajským způsobem celostátního 

významu sděloval politickostranické 
organisaci, přičemž jsem si vědom, že 
tyto mnou získané zprávy byly touto 
organisací zneužívány. […] Současně 
přiznal, že osobně podával B. Vilímovi 
a dalšímu členovi ústředního výkon-
ného výboru a poslanci Josefu Kubá-
tovi informace o případech ze své 
služební praxe, které byly pro ČSSD 
důležité. Byly to hlavně případy, ve kte-
rých byly rozpory mezi koncepcí KSČ 
a soc. dem., osobní věci o překládání 
a o uprázdněných místech, všechny věci, 
které po linii strany nevyhovovaly a kte-
ré měly být interpelovány, dále všechny 
věci o trestních činech členů soc. dem., 
které byly úřadovnami státní bezpečnos-
ti zpracovávány. V závěru dokonce mjr. 
Prosser uvedl šest zvláště skvělých 
případů, které se mu podařilo v zájmu 
strany likvidovat.35 

Čtveřice řešitelů případu – JUDr. 
Václav Písecký, Jaroslav Pokorný, JUDr. 
František Mrvík a kancelářská ofi-
ciantka Anežka Zátková – sice ve své 
zprávě zdůraznila, že mjr. Prosser se 
spontánně, dobrovolně a bez nátlaku 
přiznal ke spáchání trestných činů 
zneužití moci úřední, podvodu, vojen-
ské zrady a  řady dalších přečinů 
a přestupků, nicméně doporučila 
ministru vnitra posoudit vše co nej-
shovívavěji. Zdůvodňovali to mj. dnem, 
pro nás socialisty nadmíru radostným. 
Byla proklamována a uznána panem 
presidentem nová Gottwaldova vláda, 
která po vnitropolitické krisi, vyvolané 
uměle a násilně některými vnitřními 
elementy z podnětu mezinárodní reak-
ce a schopné vážně ohrozit naši další 
cestu k socialismu, bude zárukou ještě 
rychlejší cesty k socialismu. Zásluhu na 
vyřešení vnitropolitické krize, tvrdi-
li úředníci ministerstva vnitra, měli 
i pokrokoví sociální demokraté, mezi 
nimi též Prosser. Svého činu, usku-
tečněného ve chvíli tak kritické pro 

ČSSD, která je mu nad jiné drahá, měl 
litovat, jakož i dalších přečinů a zločinů, 
a ministru vnitra slíbit, ať […] rozhod-
ne jakkoliv o jeho dalším osudu, že bude 
vždy státi na straně pokrokových sil 
usilujících a bojujících o lidově demo-
kratické socialistické zřízení a již nikdy 
jinak. Písemnost ještě 26. února 1948 
parafoval J. Veselý, který však návrh 
na propuštění následně zamítl.36 

Patnáct minut před půlnocí 26. úno-
ra 1948 tak JUDr. Písecký a J. Pokorný 
zahájili další výslech, při němž mjr. 
Prosser nejprve šířeji objasňoval své 
působení v politických funkcích v rám-
ci ČSSD. Jako důkazní materiál mu byly 
předloženy – zjevně agenturní cestou 
pořízené – fotokopie jeho vlastních 
dopisů adresovaných generálnímu 
tajemníkovi ČSSD B. Vilímovi. Zprávy, 
které jsem podával ústřednímu sekreta-
riátu, podával jsem na svém soukromém 
papíře, nikoliv tedy na papíře úředním 
[…]. Nemohu však ani vyloučiti [že jsem 
někdy nepředložil opis nějaké zprávy], 
avšak v tomto případě mohu prohlásiti, 
že by se nikdy nemohlo jednati o žádné 
věci státního významu nebo mající cha-
rakter tajného nebo důvěrného spisu. 
Odmítl zásadně, že by někdy hodlal 
zneužít úředního aparátu k stranickým 
věcem, neboť si byl vědom faktu, že 
podléhal vojenským soudním orgánům 
a každé provinění tohoto typu by mělo 
za následek trestní stíhání.

Mjr. Prosser se snažil uvést na pra-
vou míru i další tvrzení z předchozího 
vyšetřování, včetně těch, jež označil 
za závažný trestný čin, což vysvětloval 
zvláštním psychologickým stavem, ve 
kterém […] se při sepisování protokolu 
nacházel. Bagatelizoval zároveň infor-
mační systém („zpravodajskou službu“), 
na jehož vytvoření se v rámci ČSSD 
podílel, argumentací, že se vlastně 
nejednalo o zpravodajství v pravém slo-
va smyslu. V neposlední řadě vyvracel 

32  Tamtéž, Věc: Býv. mjr. SNB Jaroslav Prosser, Václav Písecký, 9. 3. 1950.
33  Tamtéž, archivní materiály: Protokol sepsaný na ministerstvu vnitra dne 24. února 1948, začátek 11.35 hod.
34  Tamtéž, Věc: Býv. mjr. SNB Jaroslav Prosser, Václav Písecký, 9. 3. 1950.
35  Tamtéž, Dodatek protokolu s Jaroslavem Prosserem, majorem SNB, sepsaný dne 26. 2. 1948. Protokol podepsali JUDr. V. Písecký,  

J. Pokorný, kancelářská oficiantka A. Zátková a JUDr. F. Mrvík.
36  Tamtéž, Zpráva pro pana ministra vnitra, 26. 2. 1948.
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podezření ze spolupráce s americkou 
zpravodajskou službou: Popírám a úpl-
ně vylučuji, že bych měl nějaké styky ji-
ného rázu s Američany, ovšem na druhé 
straně se domnívám, že podobný přátel-
ský styk nemůže býti na závadu ani po 
stránce získávání skutečnosti a prostře-
dí, do kterého jsem se měl tímto způsobem 
možnost dostati.37

Čtrnáctistránkový protokol však 
neobsahoval nejdůležitější událost 
kritické noci: v průběhu výslechu se 
JUDr. Píseckému a J. Pokornému poda-
řilo z mjr. Prossera dostat doznání 
nejenom o zpravodajství pro soc. dem. 
stranu, ale také informaci o místu, kde 
byl všechen zpravodajský materiál uscho-
ván.38 Mjr. Prosser požádal o rozhovor 
s J. Veselým, před nímž prohlásil, že 
jako příslušník Státní bezpečnosti 

podléhal pouze rozkazům příslušných 
funkcionářů ministerstva vnitra, a že 
si je tedy vědom neoprávněnosti svého 
zákroku v sekretariátu ČSSD na žádost 
V. Majera. Zároveň nabídl, že vydá 
velmi závažné dokumenty, které mu 
byly B. Vilímem předány k uschování.39 

Ještě před skončením výslechu 
v ranních hodinách mjr. Prosser v sa-
mostatném záznamu uvedl, že během 
zásahu na sekretariátu ČSSD byl 
vyzván Vilímovou sekretářkou, aby 
z budovy v aktovce vynesl protokoly 
ze schůzí. Při předávání Linhartová 
znovu prohlásila, že jsou tam protokoly 
ze schůzí, a současně řekla, že tam také 
dává moje věci, které měla spálit. Uni-
formovaný mjr. Prosser aktovku pře-
vzal, v klidu vyšel ven a nechal se 
svým řidičem odvézt domů, kde pí-

semnosti uschoval v pokoji pod oto-
man (sic). Po návratu na sekretariát 
ohlásil Vilímovi splnění úkolu, při-
čemž mu řekl, že mu dokumenty 
v případě potřeby zase vydá. Vzhledem 
k tomu, že ve výsleších se nevyskytla 
žádná taková otázka (ohledně balíku 
či aktovky – pozn. aut.), kde bych mohl 
tuto skutečnost uvést, nepokládal jsem 
za nutné se o těchto protokolech zmiňo-
vati, až teprve v daném okamžiku, kdy 
výslech se točil kolem toho momentu a já 
jsem nepokládal za rozhodující, abych 
protokoly o schůzích držel zbytečně, 
i když jsem si byl vědom, že tam může 
býti přiložen svazek dopisů, které údaj-
ně ona měla do balíku přiložiti.

Vyslýchající referent J. Pokorný 
obratem požádal mjr. Prossera, aby 
oznámil své manželce, že k ní přijede 

37  Tamtéž, Protokol sepsaný dne 26. února 1948 na ministerstvu vnitra v Praze. Začátek 11.45 v noci.
38  Tamtéž, Zápis o výpovědi s obviněným Bedřichem Pokorným z 6.–7. 8. 1951. 
39  Tamtéž, Záznam o pohovoru s Jindřichem Veselým, 1. 4. 1958. Informace se zjevně zčásti vztahuje i k materiálům vydaným až 1. 3. 1948.

Prohlídka kanceláře mjr. Prossera byla příslušníky Státní bezpečnosti 
zahájena asi hodinu po jeho zadržení v sekretariátu ČSSD (vlevo), ještě 
před započetím prvního výslechu na MV (vpravo)  Foto: ABS

Zacek_Prosser.indd   57 6/28/13   10:30 AM



58 2013/02 paměť a dějiny  

studie a články

do bytu a bude od ní něco chtít. Tepr-
ve během zpracovávání svého zázna-
mu se vyslýchaný dozvěděl, že nejde 
o protokoly ze schůzí, ale že jde o jiný 
velmi důležitý materiál.40 V pátek  
27. února 1948 v 5.50 hod. uzavřel mjr. 
Prosser svůj výslechový protokol slo-
vy: Pokud se týká spisového materiálu, 
který v této chvíli byl přivezen, pouka-
zuji na záznam, který jsem právě učinil 
a který osvětluje, jakým způsobem se 
spisový materiál dostal do mého držení 
a tímto další výslech se stává dle mého 
názoru bezpředmětný.41

Aniž by to bylo zachyceno v proto-
kolech o výpovědi, předal 1. března 
1948 mjr. Prosser další, mnohem roz-
sáhlejší soubor citlivých písemnosti. 
Podle záznamu JUDr. Píseckého je 
dobrovolně vydal do rukou Jaroslava 
Pokorného, který pro ně s Prosserem 
dojel do kterési blízké vesnice.42 Také 
Bedřich Pokorný vzpomínal, že mjr. 
Prosser vyzradil J. Po kornému a JUDr. 
Píseckému místo, kde byl všechen 
zpravodajský materiál uschován. Ještě 
v noci ho vyzvedli. Bylo to v nedaleké 
vesnici blízko Prahy a materiál byl 
uschován v nějakém hospodářském 
objektu pod slámou. Písemnosti v ob-
jemu asi půl osobního automobilu – 
šest tlustých svazků kompromitujících 
materiálů – byly předány J. Veselému,43 
který je po předběžném vyhodnocení 
osobně předal do rukou generálního 
tajemníka KSČ Rudolfa Slánského.44 
Ještě 1. března 1948 mjr. Prosser zpra-
coval poměrně obsáhlý elaborát o or-
ganizaci informační služby ČSSD od 
roku 1945, v jehož závěru se vrátil 
k ideji o podchycení zpravodajské 
služby pod předsednictvo vlády (z roku 
1946) a atentátu na tři ministry (tzv. 
krčmaňská aféra).45

V úterý 2. března 1948 mezi 16.20 
až 17.20 hod. sepsal JUDr. Písecký 
protokol, ve kterém mjr. Prosser ozna-
čil předchozí náznaky o své event. 
trestné činnosti za celkem bezvýznam-
né, nedosahující té závažnosti jako 
trestné činy, z nichž byl usvědčován 
na základě objeveného materiálu 
a dále též písemností ryze soukromé 
povahy, které dal k dispozici minis-
terstvu vnitra před posledním výsle-
chem. Vydáním své soukromé kore-
spondence se plně a  jednoznačně 
„usvědčil“ ze soustavného podávání 
zpráv ČSSD o všech úředních jedná-
ních, na nichž měla strana nějaký 
zájem. Nutno uvážiti, že zejména tento 
soukromý materiál, který jak po strán-
ce politické, tak po stránce bezpečnost-
ní jest velmi obsáhlý a velmi důležitý, 
jsem vydal vlastně zcela sám a dobro-
volně, neboť bezpečnostní úřady nebyly 
o existenci tohoto materiálu vůbec in-
formovány. Mjr. Prosser byl navíc 
ochoten vysvětlit veškeré podrobnos-
ti, nicméně nepovažoval to za tech-
nicky možné během krátké doby.

Jako důvod vydání svého soukro-
mého materiálu uvedl snahu jedno-
značně a nepochybně prokázat, že 
nikdy nebyl v cizích zpravodajských 
službách a trestných činů, z nichž byl 
usvědčován, se dopustil pouze ze 
stranického přesvědčení.46

ZPravodajské vyuŽití

Ve zprávě pro ministra vnitra ještě 
z 2. března 1948 JUDr. Písecký shrnul 
stav případu: Za součinnosti majora 
Prossera podařilo se v noci ze dne 26. na 
27. února 1948 získati materiál odnesený 
dne 24. 2. 1948 z budovy ústředního se-
kretariátu sociálně demokratické strany 

a to takovým způsoben, že nebyla pro-
váděna ani domovní prohlídka, takže není 
známo, že tento materiál jest v rukách 
bezpečnostních úřadů.

Poté JUDr. Písecký stručně charak-
terizoval obsah dalšího obsáhlého 
konvolutu dokumentů z trezoru gene-
rálního tajemníka ČSSD B. Vilíma (zís-
kaný 1. března 1948). Podstatnou část 
písemností tvořily originální zápisy ze 
schůzí představenstva od vzniku ústřed-
ního výkonného výboru ČSSD v roce 
1945 až do poslední doby, předběžně 
hodnocené jako nesmírně cenné, a dále 
materiál soustředěný k využití proti 
ministerstvu vnitra a jeho orgánům. 
Mezi nimi se nacházely i části spisů či 
dokonce celé spisy Zemské úřadovny 
Státní bezpečnosti, dodané mjr. Prosse-
rem, dále pak zprávy, posudky a výsled-
ky šetření vybraných trestných činů. 
Jest vyloučené, aby major Prosser jsa si 
vědom důkazního materiálu, který proti 
jeho osobě byl takto zachycen, sám při-
spíval k tomu, aby se tento dostal do rukou 
bezpečnostních úřadů. Zajištěný mate-
riál dále obsahoval řadu sdělení kom-
promitujících úředníky ministerstva 
vnitra, čímž bylo potvrzeno, že i v jeho 
rámci působily osoby, které podávaly 
ČSSD zprávy o událostech v resortu. 
Nechybí ani ojedinělé doklady o tom, že 
soc. dem. strana měla důvěrníky přímo 
ve stranickém aparátu KSČ. 

JUDr. Písecký považoval za jisté 
a nepochybné, že provedené důkazy, 
zejména však zajištěný materiál, mjr. 
Prossera usvědčují bezvýhradně z těž-
kých zločinů. Mjr. Prosser se za této 
situace nabídl k objasnění různých 
informací na základě svých soukro-
mých politických poznatků. 

Jako řešení JUDr. Písecký navrhl 
nejprve mjr. Prossera propustit disci-

40  Tamtéž, Záznam, podepsáni mjr. Prosser, V. Písecký, 27. 2. 1948. 
41  Tamtéž, Protokol sepsaný dne 26. února 1948 na ministerstvu vnitra v Praze. Začátek 11.45 v noci.
42  Tamtéž, Věc: Býv. mjr. SNB Jaroslav Prosser, V. Písecký, 9. 3. 1950.
43  Tamtéž, Zápis o výpovědi s obviněným Bedřichem Pokorným z 6.–7. 8. 1951.
44  Tamtéž, Záznam o pohovoru s přednostou Ústavu dějin KSČ Jindřichem Veselým, 1. 4. 1958. Náčelník II. odboru I. správy MV npor. Vilém 

Koziorek – „Pavliš“ v poznámce zachytil vyjádření J. Veselého, že šlo o velmi závažný materiál, který kompromitoval i s. Fierlingera.
45  ABS, f. 310, sign. 310-87-25, Československá sociální demokracie – organizace informační služby. Srov. DVOŘÁKOVÁ, Zora: Smrt pro tři 

ministry. Akcent, Třebíč 2000.
46  Tamtéž, Protokol sepsaný dne 2. března 1948, 16.20 hod. s Jaroslavem Prosserem, č. l. 50–53.
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plinární cestou ze svazku Sboru ná-
rodní bezpečnosti a zbavit ho funkce 
přednosty Zemské úřadovny Státní 
bezpečnosti. Toto opatření se mělo 
zdůvodnit událostmi ze sekretariátu 
ČSSD dne 24. února 1948. Následně 
navrhl umožnit Prosserovi zpracovat 
zajištěný materiál v úzké spolupráci 
se skupinou JUDr. Píseckého (JUDr. 
Mrvík, J. Pokorný a zapisovatelka), 
přičemž bylo zamýšleno umístit je 
mimo budovu ministerstva vnitra. 
Veškeré úkoly bylo nutné provést 
s největší opatrností, pokud možno 
bez zajišťování podezřelých a pacha-
telů. Obavy panovaly též z možného 
výslechu mjr. Prossera o určitých či-
nech některých zaměstnanců minister-
stva vnitra, o kterých by jistě při soud-

ním přelíčení nemlčel. V závěru se 
navrhovalo využít ho ve zpravodajství 
ministerstva vnitra, ať již na domácím 
území anebo v zahraničí.47

Podle J. Veselého dal samotný mjr. 
Prosser vedení ministerstva vnitra 
návrh, že jako sociální demokrat s vliv-
nými styky s pravicovým křídlem ČSSD 
by mohl pro resort velmi úspěšně 
pracovat, zejména v zahraničí. Souhlas 
s vysazením měl vydat ministr Nosek, 
ba dokonce generální tajemník KSČ 
Rudolf Slánský. Odchod Prossera do 
zahraničí se tedy děl za plného vědomí 
orgánů Národní bezpečnosti.48

JUDr. Písecký informoval B. Pokor-
ného, že za odevzdání materiálu a vy-
zrazení zpravodajské kanceláře ČSSD 
navrhli ministru Noskovi propuštění 

mjr. Prossera s tím, že bude pro nás 
pracovati agenturně. B. Pokorný vyjá-
dřil svůj nesouhlas, argumentoval, že 
americký špion nikdy s námi spolupra-
covat nebude. JUDr. Písecký a J. Pokor-
ný ho ujišťovali, že za (více než) dvě 
noci mjr. Prossera dokonale poznali 
a že půjde o výborného agenta. B. Po-
korný šel nejprve za J. Veselým, který 
mu vše potvrdil, a proto se obrátil na 
ministra vnitra. Nosek mne vyslechl, ale 
řekl mi, že v zájmu dobrých styků s levi-
cí soc. dem. strany musí vyhověti Dru 
Fierlingerovi, který za Prossera vehe-
mentně intervenuje. Během rozhovoru 
dokonce Z. Fierlinger opětně telefono-
val a urgoval jeho propuštění. Ministr 
mu sdělil, že již vydal příkaz, aby byl 
mjr. Prosser propuštěn.49

47  ABS, f. 310, sign. 310-87-25, Zpráva pro pana ministra, 2. 3. 1948. Zprávu ještě téhož dne četli minimálně J. Veselý a plk. gšt. F. Janda.
48  ABS, f. I. S-4, reg. č. 42996, Záznam o pohovoru s přednostou Ústavu dějin KSČ J. Veselým, 1. 4. 1958. 
49  Tamtéž, Zápis o výpovědi s obviněným Bedřichem Pokorným z 6.–7. 8. 1951.

Zpráva zpravodajských orgánů určená ministru vnitra Noskovi z 26. 2. 1948 vypadala, jako by se mjr. Prosserovi podařilo dostat se z nejhoršího 
(vlevo). Zpravodajské hlášení JUDr. Píseckého o poslední agenturní schůzce s „Čechem“ před jeho odchodem do zahraničí (vpravo). Foto: ABS
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Následujícího dne, 3. března 1948, 
byla zpracována závěrečná zpráva, 
v jejímž úvodu se konstatovalo, že mjr. 
Prosser je plně usvědčen a nic nestojí 
v cestě k jeho odsouzeni a to pro velmi 
závažné delikty jak dle trestního zákona, 
tak i dle zákona na ochranu republiky. 
Stalo se tak na základě zpravodajskou 
cestou získaných písemností, přičemž 
zpráva zdůraznila, že státněbezpeč-
nostní prohlídka, ač několikráte opa-
kována, skončila bezvýsledně. Získaný 
materiál […] ukázal cestu k dalším ne-
tušeným možnostem, […] obsahuje do-
kumenty mimořádné hodnoty o vnitřním 
životě strany soc. demokratické, o její 
politické koncepci a jejích zákulisních 
metodách. Za nejzajímavější byly ozna-
čeny zápisy o událostech z poslední 
doby, jejichž cena jeví se býti nedozírnou. 
Vhodným používáním tohoto materiálu 
bylo by možno v čase potřeby přímo při-
nutiti soc. dem. stranu a její představite-
le, kteří jsou velmi těžce kompromitová-
ni, k jakýmkoliv ústupkům. 

Ze záznamů o zahraničních vztazích 
představitelů ČSSD úředníci minis-
terstva vnitra vyvozovali i možnost, 
že se v nich obsažené informace do-
stávaly do rukou osob, které je mohly 
zneužívat proti zájmům ČSR, zejména 
poskytováním získaných poznatků za-
hraničním zpravodajským orgánům neb 
složkám. Doporučovali uvedený ma-
teriál vyhodnotit i z tohoto hlediska 
a pracovat s ním tak, aby mohl být 
plně zpravodajsky využit. Bez ohledu 
na jeho využití po linii politicko-stranic-
ké doporučovali zaměřit hlavní úsilí 
na vytvoření dokonalé zpravodajské sítě 
s cílem infiltrovat zpravodajský sys-
tém ČSSD a na něj navazující zpravo-
dajský aparát dalších stran, zejména 
Čs. strany národně socialistické, jakož 
i hledati napojení na toho kterého ex-
ponenta cizí agentury.

Při budování této zpravodajské sítě 
bylo navrhováno využít případu před-
nosty Zemské úřadovny Státní bezpeč-
nosti. Prosser jest přesvědčen a nemá 

možnost volby, poněvadž v případě od-
mítnutí nic nezabrání jeho dlouholetému 
žaláři. […] Hledá-li dále Prosser do bu-
doucna jakoukoliv novou životni koncep-
ci, nezbývá mu než přistoupiti na poža-
davky na něho kladené a to s plným 
vnitřním přesvědčením, že koná věc 
dobrou a ve prospěch státu. Zpracovate-
lé dokumentu byli navíc přesvědčeni, 
že by svěřené úkoly prováděl z plného 
a upřímného vnitřního přesvědčení. […] 
Prosser má možnost po svém propuštění 
bez jakéhokoliv přetvařování tvrditi, že 
byl vyslýchán úmorným způsobem po 
dlouhou dobu, a dodati, že se mu však 
přesto podařilo materiál neprozraditi. 

Původní ideu ofotografovat zajištěný 
materiál, aby ho mohl Prosser vrátit do 
rukou představitelů sociální demokra-
cie, odpovídající všem zpravodajským 
zásadám, rozhodující místa zamítla. 
I nadále byla navrhována varianta po-
řídit kopie alespoň těch nejvíce kom-
promitujících částí, aby bylo možné 
vrátit je v originální podobě dotčeným 
osobám, čímž by nepochybně Prosser 
získal jejich plnou důvěru.

Pokud by se Prosser jako ústřední 
spojovací místo stal neúnosným nebo 
nevhodným, existovala zde prý neome-
zená možnost zapojiti jiné kompromito-
vané osoby přímo jako důvěrníky. Ke 
splnění těchto úkolů se navrhovalo:

1) po dokonalé instruktáži propustit 
Prossera na svobodu, současně ho 
vyloučit ze Sboru národní bezpečnos-
ti a zbavit ho hodnosti i funkce před-
nosty Zemské úřadovny Státní bez-
pečnosti v Čechách,

2) uložit mu současně první úkoly, 
např. zjistit místo úkrytu sociálněde-
mokratických poslanců, t. č. nezvěst-
ných,

3) pověřit stávající vyšetřovací sku-
pinu plnou mocí k pokračování ve 
svěřeném úkolu pod kontrolou a říze-
ním odpovědné osoby z ministerstva 
vnitra,

4) vybavit skupinu finančními a tech-
nickými prostředky se zvláštním zře-
telem na maximální utajení její čin-
nosti.

Navrhovaný postup měl minister-
stvu vnitra poskytnout mimořádnou 
možnost zpravodajsky podchytit po-
litický život nejenom soc. dem. strany, 
ale i jiných politických stran, příp. i za-
hraniční spojení, s dokonalou sítí důvěr-
níků, tento míti plně pod kontrolou.

V závěru zpráva podpořila ideu 
ustavení zvláštního přísně utajeného 
oddělení, které by působilo mimo 
zpravodajský odbor ministerstva vni-
tra, s pověřením uskutečnit výše 
uvedený plán. Vzhledem k množství 
a k závažnosti zachyceného materiálu, 
který po této stránce nemá obdoby, mělo 
by toto oddělení nejlepší předpoklady 
k splnění naň kladených úkolů.50

Dne 4. března 1948 zprostil zemský 
velitel SNB v Čechách plk. Jan Dybal 
mjr. Prossera výkonu služby ve Sboru 
národní bezpečnosti, zkrátil jeho slu-
žební plat o padesát procent, přičemž 
mu zakázal nosit stejnokroj, služební 
zbraň a opustit místo zvoleného, resp. 
přikázaného bydliště bez předchozího 
schválení.51 Originál dekretu předal  

50  ABS, f. 310, sign. 310-87-25, Závěrečná zpráva o případu mjr. SNB J. Prossera. 
51  ABS, f. Personální spisy příslušníků ministerstva vnitra, personální spis Jaroslava Prossera ev. č. 783/11, Opis přípisu plk. zemského 

velitele SNB Jana Dybala, 4. 3. 1948, čj. IVb – 79 dův./48.

struktura BeZPečnostního úseku mv k 25. 2. 1948
Václav Nosek, ministr vnitra, plk. gšt. František Janda, přednosta III. odboru MV, odborový rada 
Jindřich Veselý, zástupce přednosty III. odboru MV a přednosta skupiny III/A, odborový rada 
Bedřich Pokorný, zástupce přednosty skupiny III/A, JUDr. Štěpán Plaček, přednosta sektoru  
III/Aa, JUDr. Václav Písecký, zpravodajský orgán sektoru III/Aa, JUDr. František Mrvík, zpravodajský 
orgán sektoru III/Aa, Jaroslav Pokorný, zpravodajský orgán sektoru III/Aa, Anežka Zátková, 
kancelářská oficiantka sektoru III/Aa, Bohuslava Bredová, administrativní síla sektoru III/Aa.
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mjr. Prosserovi II. pobočník zemského 
velitele SNB npor. Smolík52, což suspen-
dovaný potvrdil svým podpisem.53

agent „čech“

Podle zpravodajského hlášení JUDr. 
Píseckého došlo 15. března 1948 k prv-
ní schůzce s novým agentem pod 
krycím jménem „Čech“. Řídící orgán 
se především ujistil, že zpravodajská 
operace nebyla narušena žádnou de-
konspirací. Předané informace o roz-
ličných představitelích ČSSD však 
prozatím nebylo možné prověřit. Za 
potvrzenou se považovala skutečnost, 
že venku není nic podstatného známo 
o kompromitujícím materiálu v rukou 
ministerstva vnitra. Čechovi bylo ulo-
ženo, aby se nepokoušel prozatím 
o vlastní iniciativní práci.54

K další agenturní schůzce došlo 
z iniciativy agenta „Čecha“ o 17. hod. 
22. března 1948, kdy informoval o vzka-
zu obdrženém od B. Vilíma ze zahra-
ničí s výzvou k odchodu do zahraničí. 
JUDr. Písecký vyslání „Čecha“ do za-
hraničí doporučoval, neboť byl pře-
svědčen o jeho skutečně upřímném 
odhodlání spolupracovat s minister-
stvem, bez postranních úmyslů. Pou-
žití Čecha v zahraničí skýtá pak daleko 
větší možnosti nežli jeho práce na území 
ČSR, argumentoval, neboť se zdá více 
než pravděpodobným, že v zahraničí by 
byl Čech použit Vilímem a dalšími sociál-
ními demokraty v exilu i k těm nejdů-
ležitějším a nejdůvěrnějším úkolům. 

Agent měl být rozhořčen na předsta-
vitele pravice v ČSSD, kterým stále 
nemůže zapomenouti, že ho v nejtěžší 
chvíli jeho života hodili přes palubu. 
„Čech“ prý neviděl svoji budoucnost 
v politické emigraci a svou spoluprací 
v zahraničí, třeba i několikaletou, se 
chtěl plně rehabilitovat v očích před-
stavitelů ministerstva vnitra a po event. 
ukončení úkolu v zahraničí hodlá se 
vrátiti do ČSR. JUDr. Písecký informoval 
o obsahu schůzky a možnosti využití 
„Čecha“ v zahraničním zpravodajství 
pouze J. Veselého.55 

Dne 25. března 1948 projednal JUDr. 
Písecký s agentem „Čechem“ obsáhle 
podrobnosti o jeho „ilegálním“ odcho-
du z Československa, rozsahu zpra-
vodajsky a politicky pro zahraničí 
zajímavých informací (legenda) a způ-
sobu tajného spojení s ministerstvem 
vnitra.56 Další instrukce o možnosti 
komunikovat s velvyslanectvím v Lon-
dýně obdržel „Čech“ ve večerních 
hodinách 31. března 1948 pravděpo-
dobně v Píseckého soukromém bytě.57

Dne 31. března 1948 ministerstvo 
vnitra propustilo J. Prossera – údajně 
na základě jeho prosby z 5. března 1948 
– ze Sboru národní bezpečnosti. Upo-
zorňujete se, že i po propuštění jste vázán 
mlčenlivostí o služebních náležitostech, 
o nichž jste nabyl vědomosti ve službě 
sboru národní bezpečnosti.58

Na agenturní schůzce v sobotu 3. dub-
na 1948 „Čech“ velmi důrazně požadoval, 
aby o plánu jeho odchodu do zahraničí 
nebylo v žádném případě vyrozuměno 

oficiální zpravodajství ministerstva vni-
tra, přičemž argumentoval tím, že zprá-
vy z jeho aparátu prosakují velmi často 
i do kruhů pravicových sociálních de-
mokratů. Tak prý Čech se setkal s tím, že 
jedna osoba mu tvrdila, že prý Dr Plaček 
se měl v úzkém kruhu svých spolupracov-
níků vyjádřiti v tom smyslu, že Čech byl 
propuštěn proto, aby již nyní neb v budouc-
nu spolupracoval s ministerstvem vnitra. 
Čechovi se toto tvrzení podařilo pádnými 
argumenty vyvrátiti a zesměšniti.59 

V odpoledních hodinách 6. dubna 
1948 JUDr. Písecký dopravil Prossera 
služebním vozidlem do Karlových 
Varů, odkud již agent pokračoval sa-
mostatně.60 Během cesty „Čech“ vlast-
noručně sepsal slib o  spolupráci 
s ministerstvem vnitra, v němž mělo 
být mj. uvedeno (originál slibu není 
k dispozici), že se zavázal podávat 
dohodnutou cestou zprávy rázu politic-
kého, hospodářského, vojenského a z ji-
ných důležitých oborů.61 Podle násled-
ně obdržené zprávy překročil státní 
hranici v prostoru Cheb – Egerteich 
bei Waldsassen společně se svou mi-
lenkou Marií Braunovou.62

Již 12. dubna 1948 urgoval JUDr. Pí-
secký vytvoření poštovních přepážek 
k zachycování zpráv od agenta „Čecha“ 
a zároveň navrhl legendovat jeho od-
chod do zahraničí iniciováním celo-
státního pátrání.63 Situace se vyřešila 
následujícího dne, kdy se ozval Dr. 
Brada z Oblastní úřadovny Státní bez-
pečnosti Praha s informací, že Prosser 
se již nachází mimo území Českoslo-

52  Tamtéž, Průpis písemnosti Věc: Prosser Jaroslav, mjr. SNB – suspense, 5. 3. 1948, čj. 79 dův./1948 – KV.
53  Tamtéž, Potvrzení, mjr. Prosser, 4. 3. 1948.
54  ABS, f. I. S-4, reg. č. 42996/020, Zpravodajské hlášení, Václav Písecký, 16. 3. 1948. J. Veselý četl 17. 3. 1948.
55  Tamtéž, Zpravodajské hlášení, A-2, Václav Písecký, 22. 3. 1948. J. Veselý četl 22. 3. 1948.
56  Tamtéž, Zpravodajské hlášení, A-3, Václav Písecký, 26. 3. 1948. J. Veselý četl 30. 3. 1948.
57  Tamtéž, Zpravodajské hlášení, A-4, 4. 4. 1948.
58  ABS, f. Personální spisy příslušníků ministerstva vnitra, personální spis Jaroslava Prossera ev. č. 783/11, Dekret o propuštění,  

30. 3. 1948, čj. B-187/2 dův./1948-III/2. 
59  ABS, f. S. I-4, reg. č. 42996/020, Zpravodajské hlášení, A-4, 4. 4. 1948. J. Veselý četl 8. 4. 1948.
60  Tamtéž, Zpravodajské hlášení, A-5, Václav Písecký, 8. 4. 1948. 
61  JUDr. V. Písecký originál podepsaného „prohlášení“ předal J. Veselému. Tamtéž, Zpravodajské hlášení, A-6, Václav Písecký, 12. 4. 1948. 

Podle memoranda 2. oddělení II. odboru I. správy MV z 4. 5. 1958 bylo datum získání ke spolupráci 2. dubna 1948. Tamtéž, reg. č. 42996, 
Memorandum 2. oddělení II. odboru I. SMV, 4. 5. 1958.

62  Tamtéž. 
63  ABS, f. S. I-4, reg. č. 42996/020, Zpravodajské hlášení, A-6, Václav Písecký, 12. 4. 1948. J. Veselý četl 12. 4. 1948.
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venska. JUDr. Písecký ho požádal, aby 
po jmenovaném bylo ihned zahájeno 
pátrání. Následně informoval o situa-
ci B. Pokorného, zastupujícího J. Vese-
lého, který ihned vyrozuměl JUDr.  
Š. Plačka. Oba konstatovali, že a prio-
ri byli zásadně proti Prosserově pro-
puštění. JUDr. Písecký se v rámci 
udržení legendy přiznal k malé zpra-
vodajské zkušenosti a projevil obavy, 
že bude za svůj návrh brán k zodpo-
vědnosti. B. Pokorný však prohlásil, 
že odpovědnost nemůže padnout 
pouze na něj, neboť propuštění schvá-
lili i vyšší činitelé. Tímto jest velmi 
vhodně objeven Prosserův útěk a není 
proto třeba činiti nějaká opatření z mé 
strany, ohledně odhalení útěku, čímž jest 
tento plně zakamuflován.64

JUDr. Plaček si následně postěžoval, 
že výsledky vyšetřování mjr. Prossera 
nebyly sektoru III/Aa předány s odů-
vodněním, že tak důležitá politická 

matérie vztahující se k ČSSD se proza-
tím nemůže dostat do rukou vnitřního 
zpravodajství. Dr. Plaček upozornil 
o.[dborového] r.[adu] Veselého na to, že 
považuje na základě dřívějších pozoro-
vání mjr. Prossera za amerického špiona, 
a že je nucen s veškerým důrazem varo-
vati před tím, aby mjr. Prosser byl pro-
puštěn, a upozorniti s veškerým důrazem 
na to, že je třeba ho za všech okolností 
držeti ve vazbě a úplně zneškodniti.  
J. Veselý na to reagoval s tím, že těch-
to rad nemůže býti dbáno, a to z vyšších 
důvodů politického rázu a z vyššího roz-
hodnutí, o kterém diskutovati nelze. 
Přednosta sektoru III/Aa byl přesvěd-
čen, že ministerstvo vnitra zavinilo 
útěk amerického agenta, který téměř do 
podrobna může podati osobní charakte-
ristiky nejen vedoucích činitelů minister-
stva vnitra, ale i  řady pracovníků 
zpravodajské služby, jež získal ve svém 
někdejším postavení přednosty Zem-

ské úřadovny Státní bezpečnosti. JUDr. 
Plaček nařídil kontaktovat vedoucího 
sektoru III/Ab (zahraniční zpravodaj-
ství) se žádostí, aby Prosser byl nalezen 
a likvidován.65

Obdobně se vyjádřil i B. Pokorný: Za 
krátkou dobu po svém propuštění, jak 
jsem předvídal, uprchl illegálně do zahra-
ničí, kde prý později proti nám pracoval 
jako orgán CIC mezi uprchlíky z Česko-
slovenska. Tuto informaci o Prossero-
vi získal buď od JUDr. Plačka, nebo od 
přednosty zahraničního zpravodajství 
dr. Jiřího Wehleho. Považoval navíc za 
zajímavé, že činnost zpravodajské 
kanceláře ČSSD a zneužívání posta-
vení sociálnědemokratického expo-
nenta ve Státní bezpečnosti Prossera 
nebyla až do jeho zatčení vyšetřována. 
Přes jedinečnou příležitost nebyli od-
haleni všichni soc. dem. agenti, kteří pro 
tuto kancelář a v ní pracovali, přestože 
se podařilo soustředit více než dosta-
tečné množství usvědčujícího a kompro-
mitujícího materiálu.66 

Zemský velitel SNB plk. Jan Dybal 
podal 29. dubna 1948 u vojenského 
prokurátora trestní oznámení na mjr. 
Jaroslava Prossera kvůli podezření, že 
uprchl za hranice s úmyslem spojit se 
s protistátními živly, které usilují o změ-
nu lidově-demokratického zřízení státu, 
příp. aby jim vyzradil okolnosti, jež mají 
zůstati utajeny v zájmu bezpečnosti stá-
tu.67 Dne 7. května 1948 rozhodl vrch-
ní vojenský prokurátor plk. just. JUDr. 
Štěpán Dupel o zahájení prokurátor-
ského vyhledávacího řízení, do dopa-
dení obviněného přerušil trestní říze-
ní a zároveň na něj vydal zatykač.68

Skončila první fáze operace „Domino“, 
zahájená na domácím území. Mnohem 
složitější část nejednoznačné akce 
protínající železnou oponu však na 
rozvědné složky ministerstva vnitra 
(i britský zpravodajský aparát) teprve 
čekala.

64  Tamtéž, Zpravodajské hlášení, A/7, Václav Písecký, 13. 4. 1948. J. Veselý četl 13. 4. 1948.
65  ABS, f. 310, sign. 310-87-25, Záznam, 20. 4. 1948.
66  ABS, f. S. I-4, reg. č. 42996, Zápis o výpovědi obviněného Bedřicha Pokorného z 6.–7. 8. 1951.
67  ABS, f. Personální spisy příslušníků ministerstva vnitra, personální spis Jaroslava Prossera ev. č. 783/11, Trestní oznámení, 29. 4. 1948, 

čj. IVb-79 dův./48, T-172/48.
68  Tamtéž, Rozhodnutí vrchního vojenského prokurátora Praha plk. just. JUDr. Štěpána Dupela, 7. 5. 1948, sp. zn. Oz-678/48-II.

Čtení rozsudku nad sedmnáctičlennou skupinou „agentů“ Blažeje Vilíma u Státního soudu v Praze 
13. 1. 1949 . Byly uděleny tresty od 4 měsíců do 7 let, čtyři obžalovaní byli žaloby zproštěni (jejich 
jména neuvedena). Foto: ČTK
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