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ilegální činnost Josefa Maříka

Než přikročíme k popisu odboje obou 
bratří, je nutno představit jejich otce 
Josefa, jehož názory a postoj nepochyb
ně ovlivnily pozdější chování synů. 
Únorovými událostmi roku 1948 KSČ 
změnila dosavadní politický vývoj 
v zemi založený na principu kooperace 
stran sdružených v Národní frontě 
a nastoupila cestu k monopolu moci. 
Z politického života měly být odstra
něny „živly“, které vystupovaly proti 

jakékoli možnosti nastolení diktatury 
proletariátu. Pozornost Státní bezpeč
nosti se zaměřila na bývalé i současné 
funkcionáře nekomunistických stran. 
K tomu přibyly nové úkoly vyvolané 
ilegalitou a terorismem – odhalování 
a konstruování protistátních skupin.3

Josef Mařík se narodil 17. dubna 1898 
v Moravských Budějovicích. Po obecné 
a měšťanské škole se vy učil malířem 
pokojů. Za 1. svě  tové války byl raněn 
na italské frontě a později uznán čás
tečným invalidou (renty se v roce 1921 

zřekl). V roce 1922 si založil malířskou 
živnost, kterou provozoval až do svého 
zatčení. Za 2. světové války byl od roku 
1943 členem místní odbojové skupiny.4 
Se svou ženou Janou, rozenou Vlkovou, 
která byla v domácnosti, měli dceru 
Otilii5 a syny Radomíra a Luďka.

V roce 1921 se stal členem Českoslo
venské strany socialistické (1926 pře
jmenována na Československou stra
nu národně socialistickou – ČSNS),6 
v níž byl po 2. světové válce místopřed
sedou moravskobudějovic ké pobočky.

Vysílal jsem na Západ 

Příběh, na jehož počátku byl ilegální příchod emigranta Luďka Maříka zpět do 
republiky, spadá do padesátých let 20. století, zejména jejich první poloviny, 
nazývané u nás též zakladatelským obdobím komunistického režimu. Jeho návrat 
v roli kurýra (terminologií StB agenta-chodce) byl iniciován československými 
exilovými organizacemi napojenými na zahraniční zpravodajské služby.1 Přinesl 
s sebou vysílačku, jejímž prostřednictvím měla spolehlivá osoba zasílat špionážní 
zprávy do zahraničí. Tou osobou se stal jeho bratr Radomír, který ji pak v letech 
1954–1956 obsluhoval a pokoušel se udržovat rádiový styk s exilem.2

Svědectví o třetím odboji – příběh rodiny Maříkových v 50. letech 20. století

lUBoŠ kokeŠ

1  O činnosti našich zahraničních zpravodajských služeb viz TOMEK, Prokop: Na frontě studené války: Československo 1948–1956. Výstava 
k 60. výročí zahájení zahraničního protikomunistického odboje. ÚSTR, Praha 2009, s. 13–32.

2  Rádiový styk byl navázán se skupinou gen. Františka Moravce (napojenou na americkou vojenskou kontrarozvědku, tzv. Counter
intelligence Corps – CIC), sídlící v Bensheimu u Frankfurtu nad Mohanem.  

3  KAPLAN, Karel: Nebezpečná bezpečnost. Státní bezpečnost 1948–1956. Doplněk, Brno 1999, s. 54.
4  Šlo o odbojovou skupinu „Ústřední hnutí za svobodu“, která byla společně s dalšími podzemními buňkami z moravskobudějovického 

okresu ke konci války sdružena v partyzánské organizaci „Lenka –‒ jih“ působící na jihozápadní Moravě a kterou řídili parašutisté 
z operace Spelter (škpt. Břetislav Chrastina, rtn. Jaroslav Kotásek, radisté rtn. Rudolf Novotný a čet. Jan Vavrda), vyslaní v noci ze 4. na 
5. května 1944 II. odborem exilového Ministerstva národní obrany v Londýně. Desant měl dvě vysílací stanice s šifrovacím klíčem 
LENKA. Jeho hlavní náplní bylo sbírání zpravodajských informací, organizace sabotážních a destrukčních akcí. V konečné fázi války 
měly sdružené partyzánské skupiny pod jejich vedením provést ozbrojené povstání. ŠOLC, Jiří: Bylo málo mužů. Českoslovenští parašu
tisté na západní frontě za druhé světové války. Merkur, Praha 1991, s. 153–156.

5  Otilie Maříková se narodila 9. 11. 1919 v Moravských Budějovicích. Po absolvování obchodní školy pracovala jako účetní a později jako 
prodavačka. V roce 1945 se provdala za Květoslava Virgla, s nímž měla syny Květoslava (nar. 1945) a Milana (nar. 1949). Od roku 1945 
do února 1948 byla členkou ČSNS. Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Vyšetřovací spisy – Centrála (dále jen 
MVV), vyšetřovací spis archivní číslo (dále jen a. č.) V2932, Mařík Radomír a spol. – osobní vyšetřovací svazek Otilie Virglová, životo
pis Otilie Virglové ze dne 6. 10. 1956, s. 82–83.

6  O historii ČSNS viz Historie ČSNS – http://www.csns.cz/novinka.php?cln=52 (citováno k 20. 5. 2013). 
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Svůj negativní postoj vůči komunis
tům projevil již v roce 1949, kdy se stal 
zakládajícím členem devětadvaceti
členné skupiny Jaroslava Prudíka.7 Tato 
skupina od března do června 1949 
organizovala ilegální činnost v prosto
ru Moravských Budějovic a Jaroměřic 
nad Rokytnou. Její členové měli vytvo
řit okresní pobočku pražské organi
zace nesoucí název Národní rada (NR). 

Jaroslava Prudíka v polovině března 
1949 navštívil muž, který se mu před
stavil jako Jan Šťastný.8 Oznámil mu, 
že přichází v souvislosti s dohodou, na 
jejímž základě se Prudík v zahraničí 
zavázal plnit zadané úkoly. Konkrétně 
požadoval vybudování místní sítě ile
gální NR s tím, že bližší informace mu 
budou brzy dodány. Ještě v březnu do
stal Prudík z Prahy dopis, ve kterém 
byly konkrétní pokyny, jak postupovat 
při výstavbě ilegální NR. Celá organi
zace měla být řízena centrálou z Prahy, 
v krajích a okresech pak měly být zří
zeny místní pobočky. Tyto buňky by 
v případě převratu přešly v župní zří
zení a staly se nižšími články nové 
státní správy. Při výstavbě místních NR 
bylo důležité, aby jejich představitelé 
byli členy okresních národních výborů 
(ONV) či místních národních výborů 
(MNV) majícími zkušenosti s fungová
ním úřadů. Vedení místní organizace 
sestávající ze tří až pěti členů na sebe 
mělo napojit dalších deset až dvacet lidí, 
kteří by při změně státoprávního zří
zení obsadili veřejné a bezpečnostní 
úřady. Dále měly jednotlivé NR získávat 
zprávy z hospodářských, finančních či 
sociálních oblastí. Po konečném dotvo
ření se měla místní NR spojit s další 
z přilehlého okresu.9

7  Jaroslav Prudík se narodil 5. 10. 1927 v Šale nad Váhom na Slovensku. Studoval na technickém a grafickém ústavu v Třebíči. Po druhé 
světové válce vstoupil do ČSNS, kde byl organizován do roku 1947. Od roku 1945 do ledna 1946 byl úředníkem MNV v Moravských  
Budějovicích. V roce 1946 se přestěhoval do Ústí nad Labem, kde pracoval jako referent lékárnického grémia. Dne 29. 7. 1948 emigroval 
do Rakouska. Nejprve se dostal do sběrného tábora ve Vídni, pak odešel do tábora v Salcburku. S poměry v uprchlických táborech nebyl 
spokojen a rozhodl se vrátit do ČSR. V Salcburku byl vyslechnut československými zpravodajci spolupracujícími s CIC, kterým se zavá
zal plnit zadané úkoly. Z Rakouska vedla jeho další cesta do uprchlického tábora v Pasingu a posléze do Mnichova, kde se přihlásil na 
československém generálním konzulátu s žádostí o repatriaci do ČSR. Dne 10. 8. 1948 přešel hranice zpět do republiky. Ihned po pře
chodu byl zadržen u obce Folmava v okrese Domažlice. Dne 13. 12. 1948 byl propuštěn z vazby. Na jaře 1949 se stal zakládajícím členem 
okresní pobočky ilegální organizace Národní rada v Moravských Budějovicích. ABS, f. Vyšetřovací spisy – Brno (dále jen BNV), vyšet
řovací spis a. č. V1421 Brno, Prudík Jaroslav a spol. – hlavní vyšetřovací svazek, výpověď Jaroslava Prudíka ze dne 2. 6. 1949, s. 1–19. 

8  Muž se označil za jednoho z představitelů ústřední pražské NR. Jeho pravou identitu se nepodařilo odhalit.
9  V souvislosti s pokusem objasnit existenci a činnost NR vyvstává řada problémů. Z vyšetřovacích spisů kolem skupiny J. Prudíka není 

Rodina Maříkova – Luděk, Otilie, Radomír, Josef a Jana Maříkovi, na spodním snímku sourozenci 
Otilie, Luděk a Radomír   Foto: archiv autora
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Po obdržení direktiv Prudíka opět 
navštívil J. Šťastný a poskytl mu detail
nější informace pro postup při budová
ní NR. Oba muži se setkali celkem 
čtyřikrát. Při jedné z těchto schůzek 
předal Šťastný Prudíkovi leták Občané!, 
v němž se apelovalo na lidi nesouhla
sící se současným státoprávním zříze
ním, aby zasílali protestní dopisy na 
velvyslanectví USA v Praze, popř. na 
velvyslanectví dalších západních států. 
Cílem mělo být uskutečnění nových, 
svobodných voleb pod patronací OSN.

Prudík na sebe začal vázat další lidi. 
Jako první do své činnosti zapojil úřed
níky Karla Nováka (zaměstnance ze
mědělského referátu MNV) a Olgu 
Benešovou z Moravských Budějovic. 
Novák následně přizval ke spolupráci 
Josefa Maříka (místopředseda MNV) 
a Karla Singera.10 Mařík se nabídl k vy
tipovávání spolehlivých lidí, které by 
bylo možno zapojit do další činnosti. 

Nově vzniklá skupina se zprvu za
měřila na rozmnožování a šíření 
„protistátních“ letáků. Na Maříkově 

psacím stroji byl na cyklostylovou 
blánu napsán vzor výzvy Občané! Ta 
byla v počtu asi 350 až 500 kusů roz
množena Novákem, Maříkem a Sin
gerem v budově MNV v Moravských 
Budějovicích a následně šířena po 
okolí. Stejným způsobem bylo vyro
beno i 100 kusů opisů tzv. Listů Ná
rodní rady (obsahovaly direktivy pro 
budování místních NR).11

Skupina se rozrůstala teritoriálně 
i co do počtu členů. Skládala se pře
vážně z bývalých živnostníků, úřed
níků či studentů. V květnu 1949 se 
spojila s ilegální skupinou z Jaroměřic 
nad Rokytnou (vyšetřovateli StB po
jmenována jako Dvořák Jan a spol.), 
jejímž prostřednictvím se podařilo  
J. Maříkovi a jeho kolegům odeslat asi 
padesát protestních dopisů na zastu
pitelský úřad USA v Praze. Zbylé do
pisy byly nalezeny po jeho zadržení 
u K. Singera, který je chtěl osobně 
doručit na velvyslanectví USA. Další 
část dopisů odesílaných poštou z růz

možné zcela jednoznačně určit, zda to byla skutečná, celostátně organizovaná odbojová skupina napojená na zahraniční zpravodajské 
služby (z jiných archivních pramenů o ní informace prozatím nemáme), nebo zda šlo již od počátku o cílenou provokaci StB. Je možné, 
že založení a činnost NR byla inspirována aktivitami naší vrcholné poúnorové emigrace, která ve dnech 19.–25. 2. 1949 ustavila ústřed
ní orgán československého zahraničního exilu, tzv. Radu svobodného Československa (RSČ). Na druhou stranu však nelze vyloučit mož
nost, že StB chtěla fingovaným budováním místních protistátních NR podchytit a zlikvidovat odpůrce režimu; ABS, f. BNV, vyšetřova
cí spis a. č. V1421 Brno, Prudík Jaroslav a spol. – skupinový vyšetřovací svazek č. 1, direktivy Národní rady s. 36–37.

10  Karel Singer se narodil 30. 1. 1921 v Dambořicích u Kyjova. Pocházel z dělnické rodiny. Po absolvování klasického gymnázia nastoupil 
jako úředník v Brně. V roce 1942 byl totálně nasazen na práci v Německu, ze které po devíti měsících uprchl. Až do roku 1944 se scho
vával poblíž domova, kde byl dopaden a poslán zpět do Říše. Od roku 1946 do února 1948 byl členem Československé strany lidové (ČSL). 
Za svoji ilegální činnost byl odsouzen k 23 letům vězení. Tamtéž, výpověď Karla Singera ze dne 30. 5. 1949, s. 106. 

11  Tamtéž, skupinový (věcný) svazek č. 1, zpráva KV StB Jihlava ze dne 20. 3. 1951, s. 56–60.

Vzor výzvy k občanům nesouhlasícím se stávající komunistickou nadvládou a ukázky zadržených protestních dopisů z května a června 1949
 Foto: ABS
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ných míst moravskobudějovického 
okresu byla od konce května do za
čátku června 1949 zajištěna Sborem 
národní bezpečnosti (SNB) v Morav
ských Budějovicích. 

Ve zprávě krajského velitele StB 
Jihlava se v pozdějším vyjádření ke 
skupině můžeme mj. dočíst: Založení 
mor. budějovické skupiny a jaroměřické 
bylo provedeno individuálně a na sobě 
nezávisle, přesto však v krátké době 
splynuly v jeden celek a to pouze s tím 
rozdílem, že v Jaroměřicích dosud ne
došlo ke zřízení Nár. rady. Tato slouče
ná illeg. organizace ve svém rozvrat
nickém jednání docílila takových 
úspěchů, že dokázala svésti za krátkou 
dobu jejich činnosti na scestí široké 
vrstvy obyvatelstva mor. budějovického 
okresu, o čemž svědčilo zasílání pro
testních dopisů na velvyslanectví USA 
v Praze. […] Dále je nutno vzíti v úvahu 
i tu okolnost, že do uvedené illegální 
organizace byli již začleněni studující 
a úředníci jednotlivých veřejných a pro 
stát důležitých úřadů. Takto rozvětve
ná a pro náš stát nebezpečná illeg. or
ganizace měla všechny předpoklady pro 

další mohutnění a dovršení jejího cíle 
tj. uskutečnění zvratu v ČSR a uchope
ní moci.12

Nezávisle na dopisové akci se Josef 
Mařík pokusil uskutečnit samostat
nou „provokaci“ namířenou proti KSČ. 
Koncem května 1949 se rozhodl vyle
pit „pobuřující“ plakáty na veřejných 
místech v Moravských Budějovicích. 
Krátce po půlnoci z 25. na 26. května 
1949 nalepil, jištěný svým mladším 
synem Luďkem a Karlem Singerem, 
na výkladní skříň Městské spořitelny 
a budovu radnice vlastnoručně vytvo
řené plakáty, na nichž byl zobrazen 
nacistický hákový kříž vedle sovětské 
pěticípé hvězdy se srpem a kladivem 
s podtitulem VŠE ROVNO. Pro usku
tečnění této akce byl impulzem právě 
probíhající IX. sjezd KSČ, který se 
konal v Praze 25.–29. května 1949.

Josef Mařík a jeho společníci měli 
velikou smůlu. Při výlepu prvního 
plakátu na budovu spořitelny byli 
spatřeni bezpečnostními referenty 
ONV Janem Holcmanem a Františkem 
Plíškem, kteří měli noční hlídku na ne
daleké radnici. O nastalé situaci oka

mžitě telefonicky uvědomili SNB 
společně s další hlídkou, která byla 
v budově Okresní národní pojišťovny.  
Plíšek s Holcmanem se rozhodli vydat 
za neznámou trojicí. Vtom však z okna 
zahlédli přicházet k budově nějakého 
muže. Tím byl Josef Mařík, který mířil 
směrem k nim s plakátem v ruce. Oba 
referenti neváhali, seběhli k hlavnímu 
vchodu a dopadli překvapeného Ma
říka právě ve chvíli, když se chystal 
k jeho výlepu.

Karel Singer a Luděk Mařík byli při
stiženi druhou hlídkou v nedalekém 
parku, kam si šli natřít plakát lepidlem. 
V následné honičce se oběma podařilo 
uprchnout s tím, že Singer k zastraše
ní pronásledovatelů několikrát vypálil 
do vzduchu z pistole zapůjčené Josefem 
Maříkem. Ihned se rozjela pátrací akce 
SNB a Krajského velitelství (KV) StB 
v Jihlavě. Ve tři hodiny ráno byla u Ma
říkových provedena domovní prohlíd
ka, při níž bylo nalezeno osm ilegálních 
letáků s výzvou Občané! 

Při výslechu na stanici SNB v Mo
ravských Budějovicích se Josef Mařík 
snažil vyšetřovatele mást a popíral 
jakoukoli spolupráci dalších osob při 
výlepu ilegálních tiskovin.13 Druhý den 
byl převezen na pověstnou krajskou 
stanici StB v Jihlavě, kde byla odhale
na totožnost K. Singera a L. Maříka. 
Prvně jmenovaný při svém výslechu 
identifikoval Karla Nováka a ten poté 
udal Jaroslava Prudíka.

Celá skupina byla v následujících 
měsících pozatýkána (terminologií StB 
realizována). Prudík při svých výpo
vědích v podstatě ihned odhalil celou 
strukturu místní NR včetně napojení 
na jaroměřickou skupinu.14 

Státní prokuraturou v Brně byli 
zatčení obviněni z trestných činů 
velezrady, sdružování proti státu 
a neoznámení trestného činu. Krajský 
velitel StB Jihlava již před soudním 

12  Tamtéž, skupinový vyšetřovací svazek č. 1, zpráva velitele KV StB Jihlava ze dne 27. 10. 1949, s. 6–7.
13  Bylo mu přičítáno i autorství „pobuřujících“ obrázků nalezených již dříve na veřejných místech v Moravských Budějovicích. Na budovu 

Městské spořitelny měl vápnem namalovat rakev s nápisem KSČ – hrobařem ČSR a na zeď kostela napsat Nikdy Mnichov – nikdy diktaturu KSČ. 
Mařík tyto malby popřel a nepodařilo se zjistit, zda byl jejich autorem. Tamtéž, zpráva o zatčení Josefa Maříka ze dne 26. 5. 1949, s. 72–74.

14  Emigrovat se podařilo pouze vedoucímu jaroměřické skupiny Janu Dvořákovi, který dne 5. října 1949 opustil území ČSR u obce Vratěnín 
směrem do Rakouska.  

Ilegální plakáty vylepované Josefem a Luďkem Maříkovými a Karlem Singerem v noci z 25. na 
26. května 1949 Foto: ABS
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přelíčením svým posudkem v podsta
tě předznamenal budoucí rozsudky 
s vysokými tresty. Jelikož se většina 
lidí zapojených do ilegální činnosti 
rekrutovala z vyšších úřednických 
míst, zradili tak důvěru dělnické tří
dy, a bylo tedy nutné je „exemplárně“ 
potrestat. Se zatčenými proběhlo ve 
dnech 14.–18. března 1950 v Morav
ských Budějovicích veřejné přelíčení 
před Státním soudem. Za svou ilegál
ní činnost byl Josef Mařík odsouzen 
k 18 letům vězení, včetně konfiskace 
veškerého majetku. Jeho syn Luděk 
byl jako jediný ze skupiny kvůli své
mu nízkému věku propuštěn. Josef 
Mařík se vrátil domů po amnestii 
v květnu 1960. Byl mu přiznán mini
mální důchod, a tak pracoval jako 
malíř pro místní komunální podnik.15 
V souvislosti se zákonem č. 82/1968 
Sb., o soudních rehabilitacích, podal 
dne 12. červ na 1968 návrh na přezkou
mání rozsudku z března 1950. Dne  
2. září 1971 vzal svou žádost zpět. 
Zemřel v roce 1973.

Maříkovi byli komunistům „trnem 
v oku“. Zatímco Josef Mařík si odpy
kával trest ve vězení, jeho zeť Květo
slav Virgl byl dne 21. června 1951 
odsouzen Státním soudem v Brně za 
spoluúčast při ukrývání a přechová
vání tajné vysílačky na dva a půl roku 
do vězení (propuštěn 4. května 1953).16 
Luďka ani jeho bratra Radomíra však 
rodinné poměry neodradily od násle
dující ilegální činnosti proti nenávi
děnému režimu.

Bratři radoMír a lUděk

Radomír Mařík se narodil 19. června 
1926 v Moravských Budějovicích. Poté, 
co vychodil obecnou a měšťanskou 
školu, pokračoval v letech 1942–1946 
učňovským oborem jemný mechanik. 
Po vyučení nastoupil u firmy Jan Ba
telka (hasicí přístroje zn. REKORD) ve 
Stržanově u Žďáru nad Sázavou. Po 
neshodách ukončil v roce 1947 s firmou 
pracovní poměr a přešel do Zbrojovky 
Brno (k 1. 1. 1954 přejmenované na 

závody Jana Švermy n. p.), kde pracoval 
jako soustružník kovů. V listopadu 
1947 vstoupil na přání otce do ČSNS, 
kde byl organizován bez jakýchkoli 
funkcí do února 1948. Ve Zbrojovce 
Brno pracoval do 1. října 1948, kdy 
nastoupil základní vojenskou službu, 
kterou ukončil v roce 1950 v hodnosti 
desátníka. Po návratu z vojny se v červ
nu 1951 oženil s Julií Brychovou17.

Zpočátku bydleli odděleně a až 
v srpnu 1954 se společně přestěhova
li na adresu Markéty Kuncové 2 v Br
něŽidenicích. Po návratu z vojny byl 
R. Mařík nadále zaměstnán v závo
dech J. Švermy, kde dostal práci v li
sovně jako brusič. Na podzim 1951 se 
z vlastního zájmu zapsal do kurzu 
radioamatérů, který ale kvůli špatné 
organizaci po dvou měsících svou 
činnost ukončil. V lednu 1955 byl po
věřen funkcí tzv. úkoláře pro lisovnu 
a po reorganizaci se stal vedoucím 
výdejny nástrojů. Tuto pozici zastával 
až do svého zatčení 9. srpna 1956.18

Luděk Mařík se narodil 3. července 
1931 v Moravských Budějovicích. Po 
obecné a měšťanské škole se učil na 
obchodního příručího a pak pracoval 
jako prodavač a vedoucí prodejny vý
robního a spotřebního družstva Jedno
ta v Moravských Budějovicích. V roce 
1951 přešel do továrny na výrobu ná
bytku Uměleckoprůmyslových závodů 
(UP), kde pracoval jako lakýrník.19

Dne 1. září 1952 nastoupil základní 
vojenskou službu. Kvůli účasti v „pro
tistátní“ skupině svého otce byl přidě
len k Pomocným technickým praporům 
(68. PTP Komárno a 60. PTP Děčín). 
Během vojenské služby se seznámil 

15  Důchod amnestovaných nesměl překročit 400 korun měsíčně. Ve zvlášť odůvodněných sociálních případech mohla být částka vyšší, 
avšak v žádném případě nemohla přesáhnout 600 korun. Viz ROKOSKÝ, Jaroslav: Amnestie 1960. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 1, s. 52.

16  O protistátní činnosti Květoslava Virgla viz ABS, f. BNV, vyšetřovací spis a. č. 1403 Brno, Böhm František a spol.
17  Julie Brychová se narodila 16. 12. 1930 v Jaroměřicích nad Rokytnou. Její otec Antonín provozoval řeznickou a hostinskou živnost, která 

mu byla v roce 1948 znárodněna (řeznictví), resp. zrušena. Po absolvování obchodní akademie nastoupila v roce 1949 jako úřednice 
do Okresní národní pojišťovny v Moravských Budějovicích, odkud přešla v roce 1950 do téže instituce v Brně. V červnu 1951 se provda
la za Radomíra Maříka. Od roku 1953 až do svého zatčení v srpnu 1956 pak byla zaměstnána v národním podniku Elektrostroj Brno. 
ABS, f. MVV, vyšetřovací spis a. č. V2932, Mařík Radomír a spol. – osobní vyšetřovací svazek Julie Maříková, s. 13–14; srov. ŠMELOVÁ, 
Ivana: Osudy politických vězenkyň v letech 1948–1960 (Diplomová práce). Filozofická fakulta – Historický ústav Masarykovy univerzity 
v Brně, Brno 2007, s. 36–41.

18  ABS, f. BNV, vyšetřovací spis a. č. V–2970 Brno, Mařík Luděk a spol., životopis Radomíra Maříka, s. 2–3.
19  Tamtéž, operativní materiál č. 1, s. 1–4.

Josef Mařík ve vyšetřovací vazbě Foto: ABS
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s Františkem Mejtským20, se kterým 
4. července 1953 kolem 14 hodin nedo
voleně opustil vojenskou posádku 1 PS 
20/C Čáslav (odloučené pracoviště  
60. PTP Děčín). Přátelství obou mužů 
bylo zřejmě umocněno podobnými ro
dinnými poměry, které byly komunis
tickým režimem silně poznamenány. 
Zatímco otec Luďka Maříka si odpyká
val osmnáctiletý trest odnětí svobody, 
Mejtského otec v roce 1951 emigroval. 
Bezpečnostní orgány vyhlásily pátrání 
po obou uprchlících až 6. července 1953.

Se svým úmyslem opustit území ČSR 
seznámil Luděk svého bratra, který mu 
za tím účelem přivezl do Čáslavi moto
cykl. Společně s Fr. Mejtským odjeli na 
jižní Moravu k obci Chvalatice, kde 
Luděk zanechal motorku se vzkazem: 
Dej na ni pozor, brzy se pro ni vrátím – 

kamarád!21 Poté překročili hranici do 
Rakouska. V té době již byly hranice 
zajišťovány tzv. ženijnětechnickým 
zabezpečením (nástražné světlice, 
nášlapné miny, kontrolní orný pás pro 
zjišťování stop, drátěný zátaras s po
stupně zaváděným vysokým napětím 
apod.). Úspěšné překročení hranice 
bylo tedy dáno Luďkovou znalostí míst
ní krajiny, nedostatečně funkčním 
zabezpečením i notnou dávkou štěstí. 
R. Mařík k útěku svého bratra uvedl: 
No tak ony ty hranice ještě nebyly tolik 
střežený, sice byly odrátovaný, ale ještě 
v tom nebyla elektrika, to potom dávali 
všechno dodatečně. Ještě jsem mu to 
(Luďkovi – pozn. aut.) taky ukazoval, 
jak to má udělat, protože kdyby byla 
elektrika, tak to musel překlonit druhým 
drátem, pak to navázat, ale k tomu po

třeboval gumový rukavice, no a pak ty 
dráty mohl přestřihnout.22

Po přechodu hranic strávili celý 
srpen 1953 v utečeneckém táboře 
v Linci, kde byli získáni americkou 
zpravodajskou službou pro špionážní 
činnost. Koncem srpna 1953 odjeli 
kvůli výcviku do Salcburku a odtud 
do západního Německa.

návrat lUďka Maříka 

Ke splnění úkolů byli vyzbrojeni samo
paly, pistolemi, granáty, falešnými ob
čanskými průkazy, patřičným počtem 
československých bankovek, pomůcka
mi ke zdolávání hraničních překážek 
a speciální krátkovlnnou vysílací stani
cí americké výroby.23

S falešnou legitimací na jméno Karel 
Minařík a v uniformě čs. armády se 
Luděk vydal se svým společníkem  
Fr. Mejtským zpět do Československa. 
Jejich hlavním úkolem bylo předání 
vysílačky Luďkovu bratru Radkovi, 
který měl dále fungovat jako zpravo
dajský rezident na našem území.24

Jejich první kroky vedly k tetě Luďka 
Maříka Terezii Veverkové do Chvalatic 
u Znojma. K večeru dne 2. prosince 1953 
dorazili na Veverkových statek. Scho
vali se ve stodole, kde je objevil strýc 
Karel. Luděk mu řekl o svém útěku za 
hranice a požádal ho o zprostředková
ní styku s bratrem. Také mu předal  
500 Kčs, které chtěl poslat matce. Strýc 
jim dal jídlo a řekl o nich své ženě. Ta 
už ale takové pochopení a odvahu pro 
ukrývání uprchlíků neměla a vynutila 
si jejich okamžitý odchod.25

20  František Mejtský se narodil 27. 11. 1931 ve Stíčanech u Chrudimi. Pocházel z rodiny živnostníka. Po absolvování odborné vyšší rolnic
ké školy byl zaměstnán u Československých státních statků. Základní vojenskou službu nastoupil 1. září 1952. Tamtéž, s. 1–2. 

21  Tento vzkaz byl se vší pravděpodobností nadsázkou, neboť motorku zanechal u rekreační chaty Karla Jedličky, kterého vůbec neznal. 
Tamtéž, operativní materiál č. 1, zpráva Oddělení vojenské kontrarozvědky KVV Ústí nad Labem, s. 5–7; Tamtéž, ustanovka KV StB 
Znojmo na Karla Jedličku, s. 63. 

22  Rozhovor autora s Radomírem Maříkem a jeho synovcem Milanem Virglem dne 8. 12. 2012 v Moravských Budějovicích (dále jen Rozhovor). 
23  ABS, f. MVV, vyšetřovací spis a. č. V2932, Mařík Radomír a spol., skupinový vyšetřovací svazek část I, žaloba krajského prokurátora 

v Praze, s. 78; R. Mařík také potvrdil, že byli oba kurýři ozbrojeni.
24  Dle výpisu podaného Hlavní správou Pohraniční stráže (PS) byl zjištěn 1. prosince 1953 ilegální přechod dvou neznámých osob v katas

tru obce Vratěnín. Na místě byl prostříhaný drátěný zátaras a stopy v kontrolním orném pásu. ABS, f. MVV, vyšetřovací spis a. č. V2932, 
Mařík Radomír a spol., osobní vyšetřovací svazek Radomír Mařík, výpis Hlavní správy Pohraniční stráže ze dne 30. srpna 1956, obálka 
č. 1 s listinným doličným materiálem, dokument č. 11, s. 28. 

25  Tamtéž, osobní vyšetřovací svazek Karel Veverka.

Bratři Radomír a Luděk Foto: archiv autora
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Jejich další kroky vedly ke Karlu 
a Anně Kapinusovým v Jackově (ves
nice u Moravských Budějovic). S jejich 
dcerou Jiřinou se Luděk seznámil před 
svým odchodem na vojnu. Na statek 
k nim dorazili ve čtvrtek 3. prosince 
kolem desáté večer. Kapinus jim vyšel 
vstříc a dvě noci je nechal přespat ve 
stodole. Oba muži se nejdříve snažili 
zjistit vhodné místo pro umístění 
vysílačky a Luděk navíc požádal o kon
taktování své sestry Otilie. Kapinus, 
jakožto člen KSČ, nebyl vhodnou oso
bou pro zprostředkování spojení, a tak 
mu doporučil některé bývalé členy 
ČSNS z Jackova, kteří by dle něj byli 
ochotni poskytnout místo pro vysí
lačku a zprostředkovat spojení s jeho 
sestrou. Jako nejvhodnější byl Luďkem 
zvolen rolník Josef Dědina26, známý 
jeho otce z ČSNS.27

V pátek 4. prosince 1953 se v used
losti rolníka Dědiny ozval psí štěkot. 
K jeho velkému překvapení se na 
dvoře hospodářství objevil muž, 
v němž poznal Luďka Maříka, syna 
svého bývalého kolegy z ČSNS. Ten 
vyložil „karty na stůl“ – požádal ho 
o ubytování pro sebe a svého společ
níka, zasvětil ho do situace a chtěl 
po něm zprostředkování kontaktu se 
sestrou Otilií. Celému rozhovoru byl 
přítomen také Dědinův švagr Antonín 
Holík. Když schůzka skončila, odešel 
Luděk za svým společníkem a násle
dující noc a den strávili u rodiny Ka
pinusových.

Dne 5. prosince 1953 byl R. Maříko
vi v práci doručen vzkaz, že má hned 

zavolat své sestře. Ta mu řekla, ať 
okamžitě přijede domů, neboť: Čuďa 
je zpátky (šlo o přezdívku Luďka Ma
říka). Ještě týž den přijel R. Mařík do 
Moravských Budějovic, kde mu sestra 
oznámila, že byl u ní v obchodě strýc 
Veverka a po něm jakýsi rolník Dědi
na z Jackova, přičemž jí oba vyřizova
li vzkaz od Luďka, který se schovává 
na jejich usedlostech. Dále mu sdělila, 
že si Luděk přeje sejít se s ním druhý 
den ráno. Radek se z nedočkavosti 
vydal ještě ten večer do Jackova, ale 
svého bratra u Dědiny nezastihl.

Druhý den, v neděli 6. prosince 1953, 
dorazil Radek asi v 5.30 hod. na smlu
venou schůzku. Luďkovým hlavním 
zájmem bylo zapojit jej do ilegální 
činnosti spojené s vysíláním do zahra
ničí. Také ho seznámil se svým spo
lečníkem, kterého představil jako 
„Jirku“. Na otázku, co mu Luděk sdělil 
o svém pobytu v zahraničních výcvi
kových táborech, odpověděl R. Mařík 
takto : No tak my jsme neměli ani moc 
času se bavit, protože jsme měli ještě jiný 
soukromý věci týkající se rodiny, no ale 
potom říkal, jak se učí střílet, že tam mají 
umělý překážky nebo umělý zábrany, 
který překonávají, a takový věci.28

Hlavní náplní schůzky tří mužů bylo 
předání vysílací stanice (skládala se 
z přijímače, vysílače, bateriového a sí
ťového zdroje), spojovacích plánů, 
příslušných šifrovacích a dešifrovacích 
bloků, fotodokumentace zapojení vy
sílačky v různých obměnách a manuá
lu k provozu. V souvislosti s předáním 
stanice mi bratr řekl, že takových stanic 

je již tady asi dvacet, které jsou jenom 
v záloze, nepracují stabilně a pouze udr
žují styk tak, jak jsem to později praktic
ky dělal já. Když bratr viděl, že jsem 
ochoten stanici převzít a obsluhovat, 
smluvil si se mnou „slepé poslechy“ a prv
ní spojení, které bylo určeno na 4. nebo 
7. března 1954.29 Dále Luděk předal 
svému bratrovi 900 Kčs.

Následovala rychlá průprava, během 
níž začal Luděk svého bratra zasvěco
vat do teoretických znalostí manipu
lace s vysílačkou, i když s ní sám prak
ticky zacházet neuměl. Řekl mu, že se 
bude muset vše naučit sám dle doda
ných manuálů. Odpoledne se rozešli 
s tím, že se Luděk se svým společníkem 
vrátí do Rakouska. Další styk (resp. 
jednostranná komunikace) obou bra
trů měl probíhat přes vysílání Svobod
né Evropy (SE), v němž se měl Luděk 
hlásit smluvenými hesly. Dne 6. pro
since 1953 odpoledne opustili oba ku
rýři Dědinovu usedlost a opět přešli 
státní hranici. Po čtrnácti dnech usly
šel Radomír Mařík ve vysílání SE do
hodnuté spojení, čímž se potvrdilo, že 
jsou v bezpečí. Luděk se posléze pře
sunul do západního Německa a naru
koval k americké armádě.30

Setkání obou bratrů proběhlo hlad
ce. Pokud se na celou věc podíváme 
podrobněji, zjistíme, že celá rodina 
Maříkových (včetně vzdálených pří
buzných) byla pod přísným dohledem 
agentů a důvěrníků StB. Bylo tedy 
naopak velikým štěstím, že nedošlo 
k prozrazení Luďkova návratu a pře
dání vysílačky hned na začátku.

26  Josef Dědina se narodil 4. 8. 1910 v Jackově. Pocházel z rolnické rodiny. Vychodil obecnou a měšťanskou školu v Moravských Budějovicích 
a po smrti otce převzal hospodářství. V roce 1939 se oženil s Emílií Fialovou a měl s ní tři děti. V roce 1946 vstoupil do ČSNS, kde půso
bil jako zemědělský referent pro moravskobudějovický okres. Dále zastával funkci místopředsedy zemědělskolesnického krajského 
odboru ČSNS. Jeho hlavním zájmem, coby samostatně hospodařícího zemědělce, bylo zvýšení výkupních cen zemědělských produktů. 
Mimoto až do února 1948 působil jako člen MNV v Jackově za ČSNS. Tamtéž, osobní vyšetřovací svazek Josef Dědina, životopis Josefa 
Dědiny, s. 14; tamtéž, s. 52–56. 

27  Tamtéž, skupinový vyšetřovací svazek část I, výpověď Anny Kapinusové ze dne 28. 9. 1956, s. 68–76; tamtéž, osobní vyšetřovací svazek 
Klement Kapinus, výpovědi Klementa Kapinuse z 28. a 29. 8. 1956, s. 31–38.

28  Rozhovor.
29  ABS, f. BNV, vyšetřovací spis a. č. V2970 Brno, Mařík Luděk a spol., skupinový vyšetřovací svazek, výpověď Radomíra Maříka ze dne 

9. 8. 1956, s. 10.
30  Od té doby se Luděk prostřednictvím SE ozýval pravidelně v letech 1954–1955 pod různými hesly. Ve svých zprávách většinou pozdra

voval všechny doma a informoval je o svém životě, např. o chystaném odjezdu do Kanady. Tamtéž, operativní materiál část 1, výpis  
relací SE, s. 25–26.
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O Luďkově špionážním výcviku 
v Rakousku se dozvěděly českosloven
ské bezpečnostní orgány (Správa 
kontrarozvědky, II. správa) agenturní 
cestou v lednu 1954. Později tyto in
formace doplnily údaji z výpovědí ji
ných „agentůchodců“, jistého Miro
slava Froydy a Jaroslava Klasse, kteří 
během svých výslechů popsali Maří
ka i Mejtského, upozornili na jejich 
pobyt v uprchlickém táboře v Linci 
a odchod do výcvikového tábora v zá
padním Německu.31 

Ihned po zjištění rodinných poměrů 
uprchlíka Maříka se pozornost StB 
zaměřila na celé jeho příbuzenstvo. 
Krycí název akce zaměřené na vypát
rání a zatčení Luďka Maříka při jeho 
případném ilegálním návratu nesl 
označení „Jaro“. Dne 4. února 1954 byl 
vypracován 2. odborem Krajské sprá
vy ministerstva vnitra v  Jihlavě   
(KS MV) v součinnosti s KS MV Brno 
tzv. agenturně operativní plán, který 
představoval jakýsi návod pro další 
činnost bezpečnostních orgánů v dané 
věci (např. založení osobního svazku, 
zaměření na jeho příbuzné, získání 
důvěryhodných osob z jeho blízkosti 
ke spolupráci apod.). K R. Maříkovi (StB 
označen jako objekt „Radar“32) byli na 
pracoviště a v místě bydliště nasazeni 
dva agenti s krycími jmény „Samuel“ 
a „Poledník“ společně s několika dů
věrníky. Do blízkosti Maříkovy matky 
Jany a sestry Otilie (bydlely v jedné 
domácnosti) byli nasazeni spolupra
covníci s krycími jmény „Syneček“, 
„Dobrouš“ a „Ekonom“ (smutným fak
tem je, že šlo o „rodinné přátele“). 
Druhý jmenovaný pracoval ve staveb
ním podniku v Moravských Budějovi
cích, kam si Otilie Virglová zažádala 
o přeřazení, což jí bylo (pochopitelně 
bez jejího vědomí) pomocí nátlaku StB 

na kádrové oddělení KNV umožněno. 
Byla tak pod dohledem i na pracovišti. 
Spolupracovník StB „Ekonom“ měl 
dokonce tolik drzosti, že požádal Janu 
Maříkovou o zahraniční léky, které jí 
byly posléze od syna Luďka z USA do
ručeny. Mimoto bydleli v domě u Ma
říků dva důvěrníci pověření sledová
ním svých sousedů (uvažovalo se 
i o zavedení odposlechu). I k Josefu 
Maříkovi byl ve vězení nasazen spolu
pracovník StB.33

navazování spoJení

Po tajném setkání s bratrem odjel  
R. Mařík zpět do Brna a vysílačku scho
val na půdě svého tehdejšího bytu 
v BrněMedlánkách. Ještě než mohl 
začít vysílat, musel se seznámit s pro
vozem stanice jak v teoretické, tak 
i praktické rovině. Následovalo tedy 
období jakéhosi zaškolování. O infor
macích z dodaných manuálů, resp. 
knížek vypověděl: Jedna obsahovala 
šifrování a dešifrování textů. Druhá ob
sahovala naučné qedaxy (vysílací zkrat
ky). Třetí knížečka popisovala osobní 
bezpečnost při zacházení se stanicí, její 
ukrývání. Kromě toho jsem si také dolů 
přebral archiv fotografií, kde byly vyfoto
grafovány jednotlivé díly a jejich název 
s vysvětlivkami, co ve skutečnosti se v tom 
kterém dílu nachází…34

Po seznámení s teoretickou rovinou 
bylo nutné přejít k praxi. R. Mařík si 
sestrojil vlastní bzučák, na kterém se 
ženou trénoval vyťukávání morseovky. 
Nejdůležitější ale bylo najít pro vysí
lačku vhodné umístění a navázat spo
jení. Na Vánoce 1953 odjel za rodinou 
do Moravských Budějovic. Na přelomu 
roku ho vyhledal Dědina, který potře
boval v Brně sehnat vrtáky na železo. 
Při té příležitosti mu Radek oznámil, 

že potřebuje nějaké místo, odkud by 
mohl vysílat. Dědina s umístěním 
a provozem vysílačky na svém statku 
souhlasil. Počátkem března 1954 tedy 
proběhl první pokus o oboustranné 
vysílání, který se bohužel nezdařil. Po 
skončení relace Radek nechal vysílač
ku i s baterií u Dědiny, neboť se bál 
případné kontroly SNB při svém ná
vratu domů (pokud by bylo jeho vysí
lání zaměřeno). Po čtrnácti dnech si 
stanici vyzvedl.

Kvůli počáteční neobratnosti se 
nepodařilo navázat ani druhé spojení 
v dubnu 1954 (od ledna do konce úno
ra 1954 přijímal ze zahraničí jedno
směrné „slepé poslechy“ s instrukce
mi, avšak kvůli špatné manipulaci 
se stanicí je nerozluštil). Tento stav 
se řídící centrála snažila vyřešit po
sláním dopisu s tajnopisem (dal se 
přečíst pouze zahřátím papíru, resp. 
jeho přežehlením) a předem smluve
ným znamením, jímž byl podpis „Vlá
ďa“. R. Mařík byl při předání vysílač
ky bratrem upozorněn, že pokud by 
se vyskytly nějaké problémy s vysílá
ním, zahraniční kurýři mu dodají na 
předem určené adresy další instruk
ce. Dopis, odeslaný z Prahy, došel 
Radkovi na přelomu dubna a května 
1954. Vedle bezvýznamného textu 
obsahoval tajnou část s pokyny pro 
navázání dalšího spojení, k němuž 
mělo dojít počátkem června 1954, 
a pozdravy od bratra Luďka.

Dopis měl být i povzbuzením pro 
další činnost. Je třeba si uvědomit, že 
manipulace s vysílačkou byla náročná, 
zvláště když R. Mařík chodil pravidel
ně do práce. K této věci uvedl: No tak 
bylo to náročný, bylo to o hubu, protože 
já taky jsem měl relaci ve dne asi ve  
4 hodiny 15 minut, to bylo na vteřiny 
skoro, a teďka kam, protože když bych 

31  ABS, f. MVV, vyšetřovací spis a. č. V2932, Mařík Radomír a spol., vyšetřovací svazek část I, výpis z výpovědi Miroslava Froydy ze dne 
20. 8. 1954, s. 4–6; tamtéž, výpis z výpovědi Jaroslava Klasse ze dne 7. 9. 1954, s. 7–9.

32  Sledování R. Maříka prováděl 7. odbor KS MV Brno ve dnech 13. a 14. května 1954. Ze statistických údajů můžeme vyčíst, že se ho  
zúčastnilo 14 orgánů StB. ABS, f. BNV, vyšetřovací spis a. č. V2970 Brno, Mařík Luděk a spol., operativní materiál č. 2, výpisy ze svodek 
sledování z 14., 15. a 19. 5. 1954, s. 232–235. 

33  Tamtéž, operativní materiál č. 1 a 2.
34  ABS, f. BNV, vyšetřovací spis a. č. V2970 Brno, Mařík Luděk a spol., skupinový vyšetřovací svazek, výpověď Radomíra Maříka ze dne 

9. 8. 1956, s. 14.
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nešel do práce, tak bude průser. Tak co 
jsem měl dělat? Jedině vzít vysílačku 
s sebou a dát ji v práci do úschovny za
vazadel. Potom jsem šel o něco dřív, 
o hodinu asi, vyzvedl jsem ji, pak jsem jel 
od Brna takovejch 7 kilometrů, tam byla 
taková vápenka stará, nebo co to bylo. 
No tak jsem to odvysílal a šel jsem domů. 
Vysílačku jsem měl v aktovce a k tomu 
jsem musel mít ještě akumulátor. A přes 
ten akumulátor jsem musel jezdit pořád, 
protože kdyby oni (StB – pozn. aut.) mě 
zaslechli, tak by třeba vypínali elektriku 
v těch místech, kde by mysleli, že to je 
[…] Tak jsem musel přes baterku a na to 
mi stačila ta šestivoltová baterie na mo
torku, kterou jsem musel pořád nabíjet, 
protože to dost bralo.35

Bohužel problémy s navazováním 
spojení pokračovaly, a tak přišel v čer
venci 1954 ze zahraničí druhý dopis 
s tajnopisem a podobným obsahem 
jako ten první. Úspěch se však stále 
nedostavoval. Zahraniční zpravodaj
ská služba tedy učinila další inicia
tivní krok pro navázání oboustran
ného spojení. 

Dne 9. října 1954 se v bytě R. Maříka 
objevili dva kurýři. Prokázali se po
znávacím znamením (přetrženou 
bankovkou, jejíž druhou polovinu měl 
Radek u sebe) a sdělili mu důvod své 
návštěvy – jeho zdokonalení při mani
pulaci s vysílačkou. Jedním z mužů byl 
Fr. Mejtský, kterého znal již z prosince 
1953. Druhým byl radista, který měl 
provést školení. V případě nutnosti byli 
kurýři připraveni dodat i náhradní 
stanici, kterou předtím zakopali 
v „mrtvé schránce“ nedaleko Velkého 
Dešova. Neznámý radista se nejprve 
přesvědčil o funkčnosti vysílačky a pak 
začal se školením. Probíhalo zhruba 
týden (asi od 9. do 15. října 1954). V pá
tek dne 15. října 1954 bylo konečně 
navázáno oboustranné spojení. Druhý 
den se vydali Radek s Františkem 
Mejtským a jeho kolegou na Vranov
skou přehradu, kde měl chatu Maříkův 
tchán Antonín Brych. Radek zde po
skytl oběma mužům ubytování do doby, 
než opustí ČSR. Ti ještě slíbili zaslání 
(resp. dodání do mrtvých schránek) 
gumových obalů pro přenášení stani

ce z místa na místo společně s větším 
finančním obnosem.36 

Radek byl dále upozorněn, že jeho 
stanice je zatím pouze „mobilizační“ 
(či rezervní), tj. neměla udržovat pra
videlný styk se zahraničím. Potenciál
ní špionážní údaje neměl získávat 
z vlastní iniciativy, ale až na výzvu, 
a nemusel se tedy vystavovat zvýše
nému riziku prozrazení. Měsíc a den 
oboustranného vysílání si měl určovat 
sám, ale nesměl tento termín porušit 
snahou o dřívější spojení (výjimku 
tvořily pouze mimořádné události, 
jakými byla mobilizace českosloven
ské armády nebo velké demonstrace).

Od poloviny října 1954 do 9. srpna 
1956 tedy R. Mařík udržoval obou
stranný styk s cizinou. Spojení nava
zoval vždy jednou za dva měsíce, 
přičemž „slepé poslechy“, během 
kterých dostával instrukce, byly dva
krát až čtyřikrát do měsíce. Do svého 
zatčení odeslal 20 (asi 3500 písmen) 
a přijal 57 zpráv. Z těchto relací musel 
pět nebo šest opakovat, fakticky tedy 
odeslal 15 zpráv různého obsahu. Na 

35  Rozhovor.
36  ABS, f. MVV, vyšetřovací spis a. č. V2932, Mařík Radomír a spol., skupinový vyšetřovací svazek část I, žaloba krajského prokurátora 

ze dne 31. 10. 1956, s. 77–86; srov. tamtéž, osobní vyšetřovací svazek Radomír Mařík, výpovědi Radomíra Maříka ze dne 18. a 20. 8. 1956, 
s. 93–104; tamtéž, osobní vyšetřovací svazek Julie Maříková, protokol ze dne 8. 9. 1956, s. 57. Fr. Mejtský vstoupil v zahraničí do ame
rické armády, kde dosáhl hodnosti podplukovníka. Zemřel na následky automobilové nehody po návratu do ČR dne 19. 7. 1998, viz http://
www.vets.cz/vpm/4324hrobvojakafrantisekmejtsky/ (citováno k 20. 5. 2013). Viz též Rozhovor.

Součásti vysílací stanice na fotografiích ze spisu Státní bezpečnosti Foto: ABS
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třetí odboj

podzim 1955 si z „mrtvé schránky“ 
mezi Kolínem a Českým Brodem vy
zvedl 5000 Kčs, za něž koupil nové 
rádio (po úpravě na něm přijímal „sle
pé poslechy“), švýcarské hodinky 
a různé drobnosti pro svou ženu.

Kvůli možnosti zachycení vysílání 
bylo nutné se s vysílačkou přemisťo
vat. R. Mařík měl několik stanovišť. 
Po přestěhování vysílal ze svého bytu 
v BrněŽidenicích, dále z bytu svého 
tchána37 v Moravských Budějovicích 
(asi tři nebo čtyři relace) či z bytu své 
matky v témže městě. Při těchto po
kusech ho zajišťovala jeho manželka 
Julie. Dále byli vysílání několikrát 
přítomni i jeho sestra Otilie s manže
lem Květoslavem (připomeňme, že byl 
vězněn za ne ohlášení tajné vysílačky). 
Pro všechny zúčastněné to mělo mít 
do budoucna tragické následky. 

oBsah vysílání

Obsahem „slepých poslechů“ přijatých 
R. Maříkem ze zahraničí v  letech 

1954–1955 byly zejména instrukce ve 
formě jakéhosi školení (např. nutnost 
měnit místa vysílání, správná instala
ce antény, seznámení se značkami 
vysílacích zkratek tzv.  Q – kodexů) 
a zpráva ze srpna 1955, že si má v „mrt
vé schránce“ vyzvednout 5000 Kčs pro 
svou další činnost. 

Od roku 1955 po něm již bylo poža
dováno odesílání konkrétních infor
mací. Například na jaře 1955, zda se již 
v Brně vydávají nové občanské legiti
mace (odpověď: ano). V roce 1956 otáz
ky směřovaly na typy zařízení a zbraní 
(kulometů, tarasnic), které se vyrábě
jí ve Zbrojovce. Tyto skutečnosti  
R. Mařík dobře znal, a tak mohl odpo
vědět, že továrna vyrábí kolové a pá
sové traktory, psací a počítací stroje 
a těžký protiletadlový kulomet. Poté 
měl zjistit, o jaký typ jde, kolik má 
hlavní, jeli na samostatném podvozku, 
jakou má kadenci apod. (v odpovědi 
z 11. června 1956 sděloval, že jde o čtyř
hlavňový kulomet na samostatném 
podvozku, kadenci neznal). V příští 

relaci centrálu zajímalo množství kusů 
vyrobených za měsíc, do kterých zemí 
se vyváží, jdeli o kulomet sovětské či 
československé výroby, jeho typ, model, 
kalibr. Odpověď byla pouze částečná, 
a to, že se zatím vyrobilo asi 1000 kusů 
a že je podobný německému typu 
s označením V 11 a podvozkem L 427. 
Z vlastní iniciativy ještě připravil zprá
vu o stavbě vojenského objektu ve 
Střelicích u Brna, kterou se mu již 
nepodařilo odeslat celou, neboť byl dne 
9. srpna 1956 zatčen.38

konec agenta „růže“ 

Československé bezpečnostní orgány 
nezahálely. Již během roku 1955 bylo 
zjištěno, že v prostoru Brno – Jihlava 
funguje ilegální krátkovlnná vysílač
ka. Rozjela se akce s krycím označe
ním „Růže“, která měla tajnou stanici 
a jejího radistu odhalit. Smyčka se 
začala postupně stahovat. Během 
května 1956 bylo zjištěno působení 
stanice v prostoru Brno – Maloměřice, 
Obřany, Židenice. Vytipované oblasti 
obsadily technické a operativní sku
piny. K technickým náleželi přísluš
níci radiokontrarozvědky (RKR). Šlo 
o čtyři nepohyblivé skupiny se zamě
řovači. Tyto skupiny budou v prostoru 
stále i v soboty a neděle. Jejich úkolem 
bude rychlým zaměřením určit přesný 
prostor vysílání agenta. Všechny […] 
budou v prostoru vystupovat s legendou 
vojáků.39 Činnost nepohyblivých za
měřovačů byla jištěna skupinami 
pohyblivými, jejichž úkolem bylo 
konspirativně určit přesné místo vy
sílání. Celý plán počítal s nasazením 
více než dvou desítek příslušníků KS 
MV Brno (operativní skupiny) a RKR. 

V červnu 1956 se vymezený prostor 
zúžil na dva domy č. 2 (v něm R. Mařík 
vysílal) a č. 4 v ulici M. Kuncové v Br
něŽidenicích. Již koncem června měli 

37  Je nutno poznamenat, že A. Brych byl v roce 1950 zavázán orgány MV ke spolupráci, avšak posléze s ním byly styky přerušeny. Později 
byl veden jako spolupracovník přes tzv. ustanovky. ABS, f. BNV, vyšetřovací spis a. č. V2970 Brno, Mařík Luděk a spol., operativní 
materiály č. 2, zpráva OO MV Moravské Budějovice, s. 237. 

38  ABS, f. BNV, vyšetřovací spis a. č. V2970 Brno, Mařík Luděk a spol., skupinový vyšetřovací svazek, výpovědi Radomíra Maříka ze dne  
13., 14. a 15. 8. 1956, s. 35–49.

39  Tamtéž, operativní materiál část 2, akce Růže – plán opatření ze dne 17. 5. 1956, s. 244.

Domy č. 4 a 2 v Brně-Židenicích. Šipkou je označen byt, odkud Radomír Mařík vysílal. 
Foto: ABS
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pracovníci StB vytipováno několik 
osob, o kterých referovali jako o mož
ných podezřelých (přičemž fakt o útě
ku L. Maříka a jeho zahraničním vý
cviku př ímo vybízel k  zaměření 
pozornosti na osobu jeho bratra). Jako 
další opatření provedla KS MV Brno 
obsazení bytu v domě č. 4. U několika 
osob (včetně R. Maříka) se uvažovalo 
o provedení tzv. úkonu 77 (vlastně 
vloupání do bytu a provedení tajné 
prohlídky), ke kterému však z důvodu 
konspirace nedošlo. V případě zamě
ření vysílání v jednom z domů a ná
sledném zadržení radisty měla být 
připravena sanitka, do které by pří
slušníci StB převlečení za doktory 
přenesli spoutaného „agenta“ na no
sítkách. Předpokládalo se i nasazení 
25 vojáků pro případ, že by se „agent“ 
snažil uprchnout ve venkovním teré
nu (ve sledované oblasti se nacházely 
zahrady, chaty, les apod.). Osudový 
okamžik nastal v noci z 8. na 9. srpna 
1956.

Kolem jedné hodiny po půlnoci za
čal R. Mařík navazovat spojení se 
zahraničím. Operativní a technické 
skupiny zjistily kolem čtvrté hodiny 
ranní přesné místo vysílání, a to z již
ní části domu č. 2 v ulici M. Kuncové. 
Okamžitě dorazil štáb RKR a ve 4.20 
hod. se za pomoci radiotechniky za
čalo s rušením vysílání, čímž došlo 
k prodloužení celé Radkovy relace 
(vysílal do 4.42 hod.) za účelem zjiš
tění co nejpřesnějšího umístění ile
gální radiostanice. Jelikož příslušníci 
RKR neměli klíče od vchodových 
dveří (sic), nebylo prozatím možné 
určit konkrétní byt, v němž se vysí
lačka nachází. Čekalo se na příjezd 
realizační skupiny pod vedením kpt. 
Vítovce a zástupce náčelníka 2. odbo
ru KS MV Brno. Tito příslušníci dora
zili na místo v pět hodin ráno a po 
vzájemné dohodě rozhodli, že dojde 
k „realizaci agenta“. Tou dobou již 
začali chodit první nájemníci do prá
ce, čehož zatýkací skupina využila 

k vniknutí do domu. Všichni odchá
zející z domu byli na místě perlustro
váni a poté propuštěni. Mezi nimi 
i manželé Maříkovi! Po příjezdu dal
šího realizačního týmu byla kolem 
šesté hodiny ranní na půdě domu 
nalezena zamaskovaná anténa vinou
cí se do jejich bytu. Okamžitou pro
hlídkou byla pod vanou nalezena 
vysílací stanice skládající se ze čtyř 
přístrojů a šestnácti krystalů společ
ně se spojovacím materiálem. 

Paralelně s prohlídkou byl R. Mařík 
zatčen na svém pracovišti. Krátce poté 
si přijela StB i pro jeho ženu Julii.40

Můžeme si položit otázku, proč se 
oba manželé nepokusili o útěk, když 
bylo zřejmé, že je StB hledá. R. Mařík 
navíc tušil již dříve, že je sledován. 
Sám ke svému sledování a zatče
ní uvedl: No oni měli určený, teda přes
ně věděli, kudy chodím, a já přesně v tu 
dobu, to nebylo úmyslně, jel jsem výji
mečně tramvají, já jsem jinak chodil 
pěšky, a ten jeden, co to měl (estébák, 
který ho sledoval – pozn. aut.), tak byl 
takovej zmatenej, letěl za tou tramvají, 
běžel a já si povídám, aha, […] to už bylo 

jasný, že po mně jdou. Na otázku, proč 
v té chvíli neutekl, odpověděl: No 
v podstatě chtěl jsem, mínil jsem, ale 
ono to nešlo, už to bylo vobšancovaný.41

zatýkání a  výslechy

„Realizace“ skupiny Mařík a spol. 
probíhala po 9. srpnu 1956. Druhý den 
po zadržení byl R. Mařík převezen do 
věznice v PrazeRuzyni (postupně sem 
byli, z důvodu závažnosti případu 
a možnosti existence celostátní roz
sáhlé ilegální sítě spolupracovníků, 
eskortováni všichni obvinění). Ke cti 
R. Maříkovi slouží, že se při výsleších 
snažil rodinné příslušníky a ostatní 
spolupracovníky krýt (např. v prvních 
dnech tajil, že styk s bratrem probě
hl prostřednictvím jeho sestry Otilie, 
strýce Veverky a rolníka Dědiny). 
Bohužel čím více se okruh zadržených 
zvětšoval, tím více se jejich výpovědi 
rozcházely.42 Vzájemnou komparací 
výslechů a za pomoci násilných metod 
(každodenní mnohahodinové výsle
chy, vyhrožování fyzickým násilím, 
nadávkami atd.) vy šetřovatelé postup

40  Tamtéž, s. 239–297.
41  Rozhovor.
42  Od 11. do 28. srpna byli postupně zatčeni ještě O. Virglová, J. Dědina, A. Holík, K. Kapinus, K. Veverka, A. Kapinusová a K. Virgl.

Úkryt vysílačky  Foto: ABS
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ně rozplétali klubko událostí kolem 
činnosti této skupiny.43 

Je potřeba zmínit, že o Radkově 
zatčení se v zahraničí nedozvěděli 
(alespoň ne ihned), a tak pokračovali 
v zasílání „slepých poslechů“. V době 
od jeho zadržení do 4. října 1956 za
chytila StB tři zprávy. Ve dvou přípa
dech bylo urgováno dokončení relace 
z 9. srpna 1956. Do třetice se zajímali, 
jestli Radek ve svém okolí nepozoroval 
zrušení dovolených vojenských osob 
(v případě stoprocentního potvrzení 
měl okamžitě navázat mimořádné 
spojení). O dalším postupu StB v této 
věci (např. pokus o rádiovou protihru) 
se v operativních svazcích žádné in
formace nedochovaly.44

soUd

Ve dnech 15.–16. listopadu 1956 pro běhl 
u Krajského soudu v Praze proces se 
skupinou Radomír Mařík a spol. s vy
loučením veřejnosti s odůvodněním, 
že by při líčení mohlo dojít k vyzraze
ní státního tajemství. Všichni obžalo
vaní byli uznáni vinnými a odsouzeni 
k odnětí svobody: Radomír Mařík na 
25 let, Josef Dědina na 12 let, Klement 
Kapinus na 12 let, Otilie Virglová na  
7 let, Karel Veverka na 5 let, Julie Ma

říková na 4 a půl roku, Anna Kapinu
sová na 4 roky, Květoslav Virgl na  
4 roky a Antonín Holík na 3 roky. Všem 
odsouzeným byla odňata občanská 
práva a zabaven majetek. Proti rozsud
ku podali okamžitě na místě odvolání 
R. Mařík, A. Holík (později se vzdal 
opravných prostředků). V následujících 
dnech se pak přidali O. Virglová,  
J. Dědina, K. Kapinus a K. Virgl.45

Odvolání u Nejvyššího soudu v Pra
ze proběhlo dne 18. ledna 1957. Soud
ní líčení dopadlo pro nešťastné od
souzence alespoň zčásti příznivě.  
O. Virglové, J. Dědinovi a K. Kapinu
sovi byly tresty výrazně sníženy.  
K. Virglovi se trest zrušil v plné míře 
za použití amnestie prezidenta repub
liky ze dne 9. května 1955.46

Výrokem Nejvyššího soudu však pro 
obviněné celá justiční anabáze neskon
čila. Dne 22. května 1957 došlo kvůli 
protestům některých funkcionářů KSČ 
z Moravských Budějovic k přezkoumá
ní odvolacího zřízení. Předseda senátu 
Nejvyššího soudu (JUDr. Josef Urválek,  
známý z procesu s Miladou Horákovou) 
podal proti výroku odvolacího řízení 
stížnost a plénum Nejvyššího soudu 
v neveřejném zasedání vrátilo původní 
výměru trestu od Krajského soudu 
v Praze ze dne 16. listopadu 1956.47

Štěstí neměla ani Julie Maříková 
a při obnově soudního líčení před 
Nejvyšším soudem v Praze jí byl trest 
ze čtyř a půl roku nejprve zvýšen na 
sedm a poté na deset let! Ani výrokem 
soudu nepustila StB tuto ženu ze své
ho zorného pole. Po převezení do 
pardubického nápravně pracovního 
tábora projevil v květnu 1958 zájem 
o „rozpracování“ její osoby 2. odbor 
KS MV Pardubice (akce měla krycí 
označení „Olomouc“). Dle zpráv, které 
od Maříkové získaly ve věznici spolu
pracovnice StB „Olga“ a „Anděla“, měli 
být Julie a její muž Radek napojeni na 
ilegální síť na Olomoucku. Vyšetřo
váním měla být zjištěna zejména 
podvratná činnost přednosty olomouc
ké chirurgie MUDr. Vladislava Rapan
ta a MUDr. Ervína Sesulky z Uničova. 
Nutno podotknout, že do stejné věz
nice byla na nátlak orgánů MV pře
sunuta i její švagrová Virglová. Důvo
dem bylo napojení agentky „Jany“ 
(vlastním jménem Marie Vězdová) na 
Janu Maříkovou, která za snachou 
Julií a dcerou Otilií jezdila na návště
vy. „Jana“ si získala důvěru paní Ma
říkové a čerpala od ní informace 
získané od obou uvězněných žen.48 

Dne 12. dubna 1960 bylo rozhodnuto 
ukončit akci „Olomouc“ a o tři roky 

43  R. Mařík na nepříjemné chvíle strávené ve vyšetřovací vazbě nechtěl vzpomínat. Mimo audiozáznam se jen letmo zmínil, že byl vystaven 
fyzickému násilí (naznačil něco o bití, použití „elektriky“ a jakýchsi „tabletkách, co se dávaly do jídla“). O náročnosti a tvrdosti výslechů vy
pověděl např. J. Dědina: Já totiž hned při svém prvém výslechu jsem se plně doznal. Nejsem zvyklý na hrubé jednání, a poněvadž vyšetřující orgán 
nadpor. Šohaj, byl to tentýž, co mě vyslýchal, mi během výslechu nejednou nadával do lhářů, chlapů bídných, kubů, gaunerů a jiných nadávek, které 
se stydím říci, vypovídal jsem, už abych to měl z krku, a řekl jsem tedy i to, co snad pravdou nebylo. ABS, f. MVV, vyšetřovací spis a. č. V2932, 
Mařík Radomír a spol., vyšetřovací svazek část I, výpověď Josefa Dědiny při odvolacím řízení před Nejvyšším soudem v Praze ze dne  
18. 1. 1957, s. 111. Také J. Maříková si zpětně stěžovala na zacházení při výsleších, kdy jí bylo oběma referenty vyhrožováno tělesnými tresty, 
pokud nebude vypovídat pravdu o činnosti svého manžela (oba vyšetřovatelé por. Ladislav Šimků a ppor. Josef Kalvoda svou vinu samozřejmě 
popřeli). Tamtéž, vyšetřovací svazek část II, záznam stížnosti Julie Maříkové na průběh vyšetřování ze dne 3. října 1956, s. 64; srov. tamtéž, 
vyjádření ppor. Josefa Kalvody ze dne 11. 10. 1956, s. 65; srov. tamtéž, vyjádření por. Ladislava Šimků ze dne 10. 10. 1956, s. 66.

44  Tamtéž, osobní vyšetřovací svazek Radomír Mařík, zpráva ze dne 5. října 1956, obálka č. 1 s listinným doličným materiálem, dokument 
č. 12, s. 28.

45  Tamtéž, vyšetřovací svazek část I., zápis ze soudního jednání před Krajským soudem v Praze ze dne 15.–16. 11. 1956, s. 92–98.
46  Tamtéž, zápis z odvolacího jednání před Nejvyšším soudem v Praze ze dne 18. 1. 1957, s. 110–112.
47  Tamtéž, rozhodnutí o stížnosti předsedy Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 1957, s. 113–118; srov. ŠMELOVÁ, Ivana: Osudy politických vězen

kyň v letech 1948–1960, s. 39.
48  Přes správu NZ zajistím přemístění do věznice Pardubice Virglovou Otilii, roz. Maříkovou, nar. 10. 11. 1919 v Mor. Budějovicích, která si t. č. odpy

kává trest v PrazeRuzyni. Po jejím přeeskortování bude jmenované povolena návštěva její matky. Jako další opatření bude přes spolupracovnici 
Janu zařízeno zhuštění písemného styku s Maříkovou. Jana bude úkolována tak, aby vytvořila podmínky pro styk Maříkové s někým z rodiny 
Mejtských ze Stíčan. ABS, f. BNV, vyšetřovací spis a. č. V2970 Brno, Mařík Luděk a spol., operativní materiál část 1, opatření pro agentku 
Janu, s. 121. 
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49  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2932, Mařík Radomír a spol., vyšetřovací svazek část II, operativní podsvazek na Julii Maříkovou 
– akce „OLOMOUC“, s. 1–34; viz též Rozhovor.

50  V případě amnestie z r. 1960 se možnost propuštění nevztahovala na přímé agenty imperialistických rozvědek (č. 54/1960 Sb., část I,  
čl. II, písm. a). Amnestie v r. 1962 neumožňovala zrušení trestu přímým agentům imperialistických rozvědek, kteří plnili nebo aspoň začali 
plnit úkoly, jimiž byli pověřeni (č. 42/1962 Sb., čl. II, písm. c).

51  Viz zákon č. 262/2011 Sb. ze dne 20. července 2011, o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
52  Rozhovor.

později, 29. srpna 1963, byl svazek 
uložen do archivu. Jako důvod zasta-
vení akce bylo uváděno, že Maříková 
nevypovídala o ilegální činnosti „roz-
pracovávaných“ osob nic konkrétního 
a nebylo zjištěno, do jaké míry byly 
informace o jejich protistátních akti-
vitách pravdivé. Také R. Mařík potvr-
dil, že nikdy nebyl napojen na žádnou 
síť na Olomoucku a že si jeho žena tyto 
informace ve vězení vymýšlela.49

Díky amnestii prezidenta republiky 
ze dne 9. května 1960 byl prominut 
zbytek trestu O. Virglové, K. Kapinu-
sovi, J. Dědinovi a J. Maříkové na zku-
šební dobu 10 let. Amnestií preziden-
ta republiky ze dne 9. května 1965 byl 
všem prominut zbytek zkušební doby.

Radomír Mařík byl vězněn pět let 
v Jáchymově, sedm let ve Valdicích 
a ke konci opět v Praze-Ruzyni. Ne-

vztahovala se na něj žádná z amnes-
tií z let 1960, 1962 a 1965.50 Vězení 
opustil až v roce 1968. Manželka Julie 
se s ním rozvedla. O svém životě po 
odpykání trestu vypověděl: Co jsem 
dělal? No tak těsně potom jsem šel na 
operaci s ušima a pak jsem šel do Zbro-
jovky, no a to mě vypoklonkovali a měl 
jsem zakázáno vůbec, aby mě zaměst-
nali u železnýho řemesla. Nesměl jsem 
chodit nikam, když jsem chtěl jít do 
nějakýho podniku, tak to kdepak, to 
všechno jsem měl zakázaný. Tak jsem 
potom šel do JZD. R. Mařík se podruhé 
oženil v dubnu 1969, má syna Rado-
míra (nar. 1969) a se svou ženou Rů-
ženou dnes žije v Moravských Budě-
jovicích. Počátkem roku 2012 si podal 
žádost o uznání statusu účastníka 
odboje a odporu proti komunistické-
mu režimu.51

Luděk Mařík odešel v červenci 1954 
ze západního Německa do Kanady 
a o rok později do USA. Během své 
služby v americké armádě působil mj. 
v Thajsku a Japonsku. Také se zúčast-
nil války ve Vietnamu, kde byl postře-
len do nohy. Dnes žije s rodinou v USA 
ve státě Georgia. Se svým bratrem 
udržuje pravidelný písemný styk.52

Na závěr se ještě krátce zastavme 
u ústřední postavy celého příběhu, 
Radomíra Maříka. Jaká byla vlastně 
jeho motivace k odboji? Jaké byly jeho 
možnosti při odesílání relevantních 
zpravodajských informací a jakou moh-
ly mít cenu pro náš exil? On sám celou 
věc chápal jako záležitost vojenskou. 
Věřil, že případný válečný konflikt 
vedoucí ke zhroucení režimu je nutné 
podpořit zpravodajskou činností. Hlav-
ní potenciál vysílání by se projevil až 
v případě války. To vyplývá z faktu, že 
jeho stanice byla zpočátku pouze re-
zervní (tj. měla být funkční a připrave-
ná do budoucna). Postupem času se 
tento status změnil a bylo po něm žá-
dáno odesílání konkrétních informací. 
Jaký vliv na tuto změnu měla meziná-
rodní situace a z ní vyplývající strategie 
a okamžité potřeby naší exilové repre-
zentace, řešit nebudeme. Můžeme však 
říci, že nadále se zájem řídící centrály 
zaměřil na možnost získání údajů ze 
Zbrojovky, tj. z jednoho z klíčových 
strojírenských a zbrojních podniků na 
našem území (viz odeslání zprávy o pro-
tiletadlovém kulometu). V případě 
vypuknutí válečného konfliktu by in-
formace zřejmě nadále směřovaly 
k výrobě zbraní či ke sledování dislo-
kace vojsk (viz dotaz, zda nepozoroval 
zrušení dovolené vojenských osob). To 
už jsou však pouze domněnky. Válka 
nevypukla a právě v momentě, kdy se 
zpravodajská činnost R. Maříka mohla 
plně rozvinout, byl zatčen. 

Radomír a Julie Maříkovi ve vyšetřovací vazbě (srpen 1956)  Foto: ABS
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