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Jedním z těch, kteří převzali vysílačku, 
byl Josef Krnínský (nar. 17. 2. 1923 ve 
Svatém Janu nad Malší) z osady Hol-
kov u Velešína v jižních Čechách. Jeho 
otec Josef (nar. 1895) byl z existenčních 
důvodů nucen v letech 1912–1920 pra-
covat v USA, kam znovu odjel po svat-
bě s Karolínou Bicanovou a narození 
synka. Odcestovat musel sám, na cestu 

manželky a dítěte mu nezbyly peníze, 
protože ho krach Pozemkové banky 
připravil o úspory. Celá rodina se v USA 
(v Chicagu) setkala v roce 1925. V lis-
topadu 1927 přibyla k synovi dcera 
Cecílie. V roce 1931 se vrátili do jižních 
Čech. V Holkově si pořídili usedlost  
č. p. 4 se 4,5 ha pozemků.5 V té souvis-
losti zaznamenal tamní kronikář, že 

byla prodána jistému Američanu, jenž 
se sem hodlá přistěhovati.6

Pobyt v USA, kde vychodil dvě třídy 
obecné školy s anglickým vyučovacím 
jazykem, Josefa Krnínského mladšího 
silně ovlivnil. I proto vstoupil po vál-
ce do Svazu přátel USA.7 Po návratu 
do vlasti vychodil ve Velešíně obec-
nou školu a v Českých Budějovicích 

1  Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage, česky Služba zahraniční dokumentace a kontrašpionáže, je bývalá fran-
couzská tajná služba. Vznikla v roce 1945 jako nástupkyně tajné služby DGER. Zrušena byla v roce 1982. 

2  Pobočky byly umístěny v Baden-Badenu, Norimberku, Friedrichshafenu, Lindau, Wangenu, Freiburgu, Vídni, Innsbrucku, Západním 
Berlíně a Paříži. 

3  PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop: Agenti-chodci na popravišti: kurýři západních zpravodajských služeb, popravení v letech 1949–1958. Svět 
křídel, Cheb 2010, s. 15–19, 26.

4  S vysílačkami operovaly pobočky v Paříži, Innsbrucku a Baden-Badenu. Viz Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále  
jen f.), Ústředna Státní bezpečnosti 1945–1948 (dále jen 305), signatura (dále jen sign.) 305-872-6, zpráva o francouzské zpravodajské 
službě, 24. 1. 1955.

5  ABS, f. Vyšetřovací spisy – České Budějovice (dále jen CB-V), vyšetřovací spis archivní číslo (dále jen a. č.) V-480 ČB proti Josefu Krnín-
skému (nar. 1895), osobní spis Josefa Krnínského, výpověď Josefa Krnínského (nar. 1895), 27. 10. 1954.

6  Státní okresní archiv (dále jen SOkA) Český Krumlov, f. Archiv obce Prostřední Svince (1828–1945), pamětní kniha Prostřední Svince 
(500) 1924–1948 (1950), s. 45.

7  ABS, f. Kabinet StB materiálů 1945–1955 (dále jen 323), sign. 323-20-8, část dokumentace k osobě Krnínský Josef, nar. 1923, členský 
průkaz Svazu přátel USA.

Francouzská vysílačka  
Josefa Krnínského

Na protikomunistickém odboji v Československu se podílely západní demokratické 
mocnosti USA, Velké Británie a Francie, které se cítily ohroženy Sovětským svazem 
a vznikajícím systémem jeho satelitů. Také proto spojily své síly s československým 
exilem a umožnily vznik tzv. československých sekcí při zpravodajských službách. 
Jedna z nejmenších byla založena při francouzské zpravodajské službě SDECE 1. 
Zpravodajskou činnost vykonávaly pobočky ve francouzské okupační zóně  
v Rakousku a Německu,2 které do Československa posílaly kurýry se zpravodajskými 
úkoly i s vysílačkami, pro jejichž obsluhu hledaly a cvičily spolupracovníky.3 
Cílem bylo vytvořit síť vysílaček, s nimiž se počítalo především během válečného 
konfliktu.4

J iří  řezníček

Příběh tajného radisty na pozadí studené války
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Jirsíkovo gymnázium, zakončené  
8. června 1943 maturitou.8 Poté byl to-
tálně nasazen ve Škodových závodech 
v Plzni. Po válce pracoval v právním 
oddělení ONV v Českých Budějovi-
cích, od října 1945 do června 1946 
vykonával základní vojenskou službu. 
Po vojně se vrátil na ONV v Českých 
Budějovicích, v březnu 1948 nastoupil 
jako investiční účetní v továrně Jikov 
ve Velešíně.9 V lednu 1953 se oženil 
s učitelkou Jiřinou Koidlovou. Bydleli 
u tchyně ve Velešíně č. p. 50. V dubnu 
1955 se jim narodilo jediné dítě, syn 
Jiří. Podobně jako pobyt v USA formo-
valo Krnínského také náboženské cí-

tění; byl římskokatolického vyznání. 
Po válce vstoupil do Československé 
strany lidové (ČSL), místní organizace 
v Prostředních Svincích. Členem ČSL 
byl do února 1948.10

Josef Krnínský nemohl přenést přes 
srdce nástup komunistického totalit-
ního režimu po únorovém převratu. 
V roce 1950 založil se spolužákem 
z gymnázia Františkem Nárovcem 
odbojovou skupinu Hnutí bojovníků 
za svobodu. Skupina, k níž Krnínský 
přibral dalšího přítele, Františka  
Ondráška, vydávala a po jižních Če-
chách rozšiřovala protikomunistické 
letáky. Poté, co v roce 1951 tuto čin-
nost ukončili, přemýšlel Krnínský 
o útěku na Západ. Ve snaze najít ně-
koho, kdo by jej přes hranice převedl, 
se obrátil na přítele Vojtěcha Řihouta 
z Mirkovic. Možnost uprchnout se mu 
naskytla v září 1952, kdy jej Řihout se-
známil se svým spolužákem z měšťan-
ky Janem Králem, tou dobou kurýrem 
čs. sekce při francouzské zpravodajské 
službě SDECE.11

kurýr Jan král

Zatímco protikomunistická odbojová 
činnost Josefa Krnínského pramenila 
z vnitřního přesvědčení, prvotním im-
pulsem Jana Krále k útěku na Západ 
byl trestný čin ublížení na zdraví 
a neoprávněné držení zbraně. Okresní 
soud v Českém Krumlově jej 22. pro-
since 1950 potrestal třemi měsíci od-
nětí svobody a náhradě škody 300 Kčs 
Okresnímu ústavu národního zdraví.12 
Král trest nepřijal a na přelomu února 

a března 1951 přešel v prostoru Dolní 
Vltavice hranice na Západ.

Jan Král (nar. 8. 8. 1924 v Práčově) 
pocházel z pěti dětí. Rodiče Emanuel 
a Ludmila, rozená Sokolová, hospoda-
řili v Práčově na menším hospodářství 
(4,5 ha polí a luk a 5 ha lesa). Vychodil 
pět tříd obecné školy v Přídolí, v Čes-
kém Krumlově navštěvoval měšťan-
ku.13 Poté se učil řezníkem. Po smrti 
otce (1939) učení nechal a mimo léta 
1946–1948, kdy vykonával základní 
vojenskou službu u 15. pěšího pluku 
v Chodově u Karlových Varů, pracoval 
na matčině hospodářství.14 Po válce 
vstoupil do ČSL, za lidovce se stal čle-
nem MNV Spolí.15

8  SOkA České Budějovice, f. Jirsíkovo státní gymnázium České Budějovice (1868–1953), sign. I/C-1047, inventární číslo (dále jen inv. č.) 1055, 
maturitní protokoly 1942–43.

9  ABS, f. Historický fond MV 1948–1990 (dále jen MV-H), a. č. H-340 MV, svazek (dále jen sv.) 7, opisy životopisů Josefa Krnínského.
10  ABS, f. 323, sign. 323-20-8, část dokumentace k osobě Krnínský Josef, nar. 1923, členský průkaz ČSL.
11  ŘEZNÍČEK, Jiří: Spojte se všichni utlačovaní a svrhněte tu bolševickou sebranku! Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 3, s. 109–119.
12  ABS, f. MV-H, a. č. H-340 MV, sv. 2, Akce „Úředník“ – prověření, 1. 10. 1954. Rozsudek, který se má nacházet v SOkA Český Krumlov,  

f. Okresní soud Český Krumlov 1945–1990, se nepodařilo dohledat. Podle šetření StB Královým skupinka romských dětí trhala jablka.  
On jedno z nich chytil a ztloukl. Zanedlouho ho vyhledal otec dítěte se společníky. Král z obavy, že ho budou bít, několikrát vystřelil  
do vzduchu z nelegálně držené pistole.

13  SOkA Český Krumlov, f. Základní škola Přídolí (1926–1980), neuspořádáno, třídní výkazy o docházce a prospěchu žactva, 1930–1935.
14  ABS, f. MV-H, a. č. H-340 MV, sv. 32, ustanovka Jana Krále, 8. 10. 1954.
15  SOkA Český Krumlov, f. Místní národní výbor Spolí (1945–1960), sign. I/2a, inv. č. 17, zápis o ustavující schůzi nově vytvořeného MNV 

Spolí, 28. 6. 1946.

Civilní fotografie Josefa Krnínského 
Foto: ABS

Civilní fotografie Jana Krále Foto: ABS
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Na začátku cesty Jana Krále do čs. 
sekce při francouzské zpravodajské 
službě SDECE, pobočky v Baden-Bade-
nu, byla pravděpodobně nouze panující 
v poválečném Německu a beznaděj tá-
borového života. Zpravodajské úkoly 
vykonával pod krycím jménem Karel 
Košut od léta 1951.16 Spočívaly v budo-
vání sítě spolupracovníků, v přenášení 

vzkazů a v opatřování zpravodajských 
informací o vojenské, hospodářské 
a politické situaci v ČSR. S těmito 
úkoly byl řídícím důstojníkem, exu-
lantem Josefem Němečkem17, vysílán 
do Prahy, Plzně i jinam. Státní hranici 
překonával v jižních Čechách v prosto-
ru Zvonková – Kyselov – Růžový Vrch 
(U Korandy). V roce 1951 plnil úkoly 

zcela sám. Ukrýval se u matky v Práčo-
vě a u Josefa Kučery18 v Hašlovicích. Po 
překročení hranice se k nim z důvodu 
utajení přesouval v nočních hodinách 
pěšky, den přečkával v domech po od-
sunutých Němcích.19

Od roku 1952 plnil Král zpravodaj-
ské úkoly za vydatné pomoci přátel, 
např. švagra Františka Veláta20, Jana 

16  ABS, f. Mapy zpráv zpracované Studijním ústavem MV (dále jen Z), sign. Z-10-V-452, zpráva o činnosti francouzské rozvědky,  
díl 6 – KS MV České Budějovice.

17  ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (dále jen MV-KR), a. č. 946642 MV, Akce „Student“. Josef Němeček (23. 4. 1921 – ?), 
syn obchodníka se smíšeným zbožím z Veselí u Přelouče, vstoupil do francouzské rozvědky v roce 1950, zakrátko se vypracoval na operač-
ního důstojníka pobočky v Baden-Badenu. Odešel z ní počátkem roku 1954 na přání dr. Josefa Černého, předsedy exilové agrární strany, jíž 
byl aktivním členem. Mimoto se angažoval v Mezinárodní selské unii, působil ve Sdružení čs. politických uprchlíků nebo jako redaktor ča-
sopisu Hlas exilu, spolupracoval s vedením Rádia Svobodná Evropa a byl v kontaktu s odbočkou Rady Svobodného Československa v Paříži.

18  Josef Kučera (24. 12. 1920 – ?) se s Králem znal z doby okupace. Po válce osídlil v Hašlovicích u Větřní 4 ha hospodářství po Němcích. 
Od roku 1947 byl organizován v ČSSD, sloučením po únoru 1948 v KSČ, v roce 1950 ze strany vystoupil. Byl ženatý, měl tři děti.

19  ABS, f. Z, sign. Z-926-1, přehled činnosti agenta francouzské rozvědky J. Krále a jeho společníků.
20  František Velát (12. 9. 1918 – 22. 8. 1984) se Královým švagrem stal v roce 1946. V letech 1945–1948 člen ČSL. Ve Spolí vlastnil usedlost 

s 19 ha, s níž v roce 1952 vstoupil do JZD. Měl dvě děti. Poskytoval Královi především úkryt, v menší míře podnikal cesty se vzkazy do 
vnitrozemí. Měl převzít vysílačku, ale místo sebe navrhl Hoška.

Pavouk zachycující strukturu kontaktů a spolupracovníků kurýra Jana Krále i se zřízenými či plánovanými mrtvými schránkami Foto: ABS
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Hoška21, Vojtěcha Řihouta22, nebo 
Jana Herála23 a jiných, na něž se cí-
leně obracel s žádostí o pomoc. Díky 
nim byl Král schopen plnit více úkolů 
zároveň. Nejvíce mu pomáhal Velát 
z nedalekého Spolí, u nějž se ukrýval 

od června 1952 místo u matky v Prá-
čově, kde SNB dělala občasné namát-
kové kontroly. Využíval také Rádio 
Svobodná Evropa, pod jmény Honza 
Světlík, Jan Lucemburský a Čert v lese 
posílal vzkazy, především o úspěšných 

přechodech státní hranice zpátky do 
západního Německa. Mimoto se zabý-
val převody československých občanů 
na Západ.24

taJná vysílačka  
v týlu nepřítele

Pravděpodobně nejdůležitějším úko-
lem Jana Krále bylo umístit u vhodné-
ho člověka v Československu vysílač-
ku. Zájem byl především o osoby 
ovládající morseovku, jež by v případě 
válečného konfliktu nebyly povolány 
do armády. Tomuto úkolu se věnoval 
od léta 1952, přitom se obracel o po-
moc na některé své spolupracovníky. 
V době aktivního hledání se začátkem 
září 1952 seznámil s Josefem Krnín-
ským. Původně jej měl převést na 
Západ, tomu se však již nechtělo. Měl 
snoubenku Jiřinu Koidlovou, s níž se 
také posléze oženil. I Krnínského 
zapojil do hledání vhodné osoby. Tomu 
se zpočátku jevil jako nejvhodnější 
někdo ze zaměstnanců drah. Nikoho 
takového však neznal, proto se poku-
sil získat kolegu z továrny Josefa Ga-
llistla z Mirkovic, nevojáka a bývalé-
ho radioamatéra, který ale odmítl 
převzít vysílačku.25 Nepochodil ani 
u svého švagra Miroslava Ryneše26 
z Velešína, vhodnou osobu neznal ani 
jeho přítel z gymnázia a Svazu přátel 
USA Josef Kysela z Českého Krumlova.

Oba muži se proto dohodli, že 
vysílačku převezme sám Krnínský. 
A to i přesto, že nepatřil mezi vhod-
né osoby. Jako podporučík v záloze 
by byl při mobilizaci povolán do ar-
mády. Také neovládal morseovku.  

21  Jan Hošek (1. 5. 1921 – ?), rolnický syn z Bečic, se s Králem i Velátem znal od roku 1945, kdy působil v Místní správní komisi (MSK) Spolí. 
V letech 1945–1948 člen ČSL. Od roku 1948 žil v Holubově, kde pracoval jako tiskař. Byl ženatý, měl dceru. Původně měl převzít vysílač-
ku, ale pro jeho špatný sluch z toho sešlo. Poté byl Králem využíván k cestám se vzkazy do vnitrozemí.

22  Vojtěch Řihout (22. 4. 1924 – 13. 7. 1995), rolnický syn z Mirkovic, po válce aktivní člen ČSL. Pracoval u rodičů na hospodářství. Oženil 
se v květnu 1954. Působil především jako spojka mezi Králem a Krnínským.

23  Jan Herál (24. 10. 1918 – ?), bývalý sedlák z Markvartic na Českokrumlovsku (hospodařil na 50 ha), před válkou aktivní člen Republi-
kánské strany zemědělského a malorolnického lidu, po válce v ČSL. Původně jej měl Král převést na Západ, útěk si však rozmyslel (měl 
snoubenku) a na podzim 1952 a 1953 poskytl Královi úkryt a stravu.

24  ABS, f. MV-H, a. č. H-340 MV, Akce „Úředník“.
25  ABS, f. CB-V, vyšetřovací spis a. č. V-845 ČB proti Josefu Gallistlovi a spol., podsvazek, výpověď Josefa Gallistla, 29. 9. 1954.
26  Miroslav Ryneš (21. 12. 1922 – 16. 1. 1991) se Krnínského švagrem stal v roce 1948. Pocházel z živnostenské rodiny z Velešína. Nebyl 

politicky organizován. V noci z 30. na 31. 5. 1950 provedl za pomoci bratrance Zdeňka Ryneše a Fr. Lachouta sabotáž na sloupech 

Plánek s vyznačenými bydlišti spolupracovníků kurýra Jana Krále na Českokrumlovsku
Foto: ABS
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Za jeho rozhodnutím možná stála zku-
šenost s vydáváním a rozšiřováním 
protikomunistických letáků, které 
však nenašly odezvu. Podobné akce 
mohly komunistické představitele 
znepokojovat, ale v žádném případě 
ohrozit. Krnínský postupně nabyl do-
jmu, že pouze válečný konflikt mezi 
oběma bloky může přispět k pádu 
komunistického režimu a obnovení 
demokracie.27 Ve specializovaném 
obchodě pro radioamatéry v Českých 
Budějovicích koupil bzučák pro vý-
cvik Morseovy abecedy, na němž se 
za pomoci Miroslava Ryneše morse-
ovku naučil. Její znalost byla jednou 
ze základních podmínek k převzetí 
vysílačky.28

Vlastnímu převzetí předcházelo 
školení v obsluze, do které ho Král 
zasvětil v listopadu 1952. Probíhalo ne-
celý týden v nočních hodinách v domě 
Krnínského rodičů v Hol kově.29 Zpo-

čátku spočívalo v přijímání a vysílání 
znaků Morseovy abecedy za pomoci 
bzučáku, dokud nebyl Krnínský scho-
pen přijímat morseovku rychlostí 50 
znaků za minutu. Poté se učil šifrovat 
zprávy posílané vysílačkou, tzv. ra-
diogramy. Poslední noc přinesl Král 
samotnou vysílačku a seznámil ho 
s její obsluhou, způsobem dolaďování, 
navazování spojení apod. Současně mu 
předal šifrovací klíč, seznam zkratek 
(tzv. Q-kódů), diagramy křivek pro 
vlnové rozsahy, návod pro obsluhu 
vysílačky a náhradní součástky. Do-
stal krycí jméno „Eso“, kterým se měl 
podepisovat.

Nezbytnou součástí převzetí vy-
sílačky byl dotazník s otázkami na 
znalosti, vzdělání a osobu radioope-
rátora. Krnínský jej vyplnil a pro 
větší bezpečí podepsal na Královu 
radu pouze krycím jménem „Eso“. To 
se ale řídícím důstojníkům nelíbilo 
a naléhali na Krále, aby jim sdělil to-
tožnost radisty z Velešína. Král, jenž 
byl vůči nadřízeným velmi opatrný, 
označil po domluvě s Krnínským po 
další zpravodajské cestě z května 1953 
za radiooperátora neexistujícího Jose-
fa Krosnaře z Velešína č. p. 97.30 Tvé 
jméno jim neřeknu, ani se neobávej, že 
by jej nějak vyčuchali. Tak daleko páni 
F.[rancouzi] ještě nejsou, ujistil ho 
v zanechaném dopise.31

Krnínského úkolem bylo udržovat 
spojení s centrálou v Baden-Badenu, 
spočívající v běžné šifrované komu-
nikaci. Aby zabránil zaměření a pro-
zrazení vysílačky, měl posílat velmi 
krátké zprávy z různých míst, nejlépe 
z terénu, a do činnosti nezasvěcovat 
další osoby. Četnost spojení měl udr-
žovat v rozmezí tří až čtyř týdnů, na 
jedné frekvenci maximálně 10–15 mi-

nut, v případě ztráty spojení poslou-
chat na pilotní frekvenci. Mimoto mu 
centrála posílala „naslepo“ pod volací 
značkou MON radiogramy, jejichž při-
jetí potvrzoval až při oboustranném 
spojení (omezily se tak situace, kdy ho 
radiokontrarozvědka mohla zaměřit), 
a pod značkou COP cvičné radiogramy. 
Vysílačkou měl v budoucnu komuni-
kovat s vlastní českou službou.32

Vysílačka měla při předpokládaném 
válečném konfliktu mezi východním 
blokem a západními demokratickými 
zeměmi sloužit k posílání zpravodaj-
ských informací z týlu komunistic-
kých armád, především o přesunech, 
soustředění nebo síle vojska. Aby byl 
Krnínský schopen tento úkol plnit, 
bylo dohodnuto, že by při mobilizaci 
nenastoupil do armády, ale odešel by 

elektrického vedení. Viz ŘEZNÍČEK, Jiří: Sabotáž na sloupech elektrického vedení u Velešína 30. května 1950. Výběr, časopis pro historii 
a vlastivědu jižních Čech, 2009, roč. 46, č. 4, s. 271–274.

27  ABS, f. CB-V, vyšetřovací spis a. č. V-845 ČB proti Josefu Gallistlovi a spol., podsvazek Z 2536, výpověď Jiřiny Krnínské, 25. 9. 1954.
28  Tamtéž, vyšetřovací spis a. č. V-866 ČB proti Josefu Krnínskému a spol., osobní spis Miroslava Ryneše, výpověď Miroslava Ryneše,  

23. 9. 1954.
29  Tamtéž, příloha k vyšetřovacímu spisu, výpověď Josefa Krnínského, 22. 9. 1954.
30  Tamtéž, výpověď Josefa Krnínského, 27. 11. 1954.
31  ABS, f. MV-H, a. č. H-340 MV, sv. 50, Králův dopis pro Josefa Krnínského, 5. 6. 1953.
32  Tamtéž.

Miroslav Ryneš Foto: ABS

Krnínského vysílačka, kterou objevila Státní 
bezpečnost na půdě jeho rodičů v Holkově. 
Jedná se o britský typ 3 Mk II, po válce upravený 
a vyráběný v NSR.  Foto: ABS
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do ilegality, odkud by posílal potřeb-
né informace.33 Dodávat mu je měla 
prostřednictvím mrtvých schránek 
plánovaná síť spolupracovníků, sestá-
vající z nevojáků. V ideálním případě 
měli bydlet u důležitých komunikací 
ve směru od Českých Budějovic na 
Kaplici a Český Krumlov.34

Dalším důležitým úkolem Josefa Kr-
nínského bylo opatřování informací 
o vojenské, politické a hospodářské 
situaci. Zpravodajský materiál neměl 
z důvodu utajení posílat vysílačkou, 
ale předávat ho Královi nebo prostřed-
nictvím mrtvých schránek. Pro případ, 
že by jej vyhledal jiný kurýr než Král, 
rozdělili si mezi sebe na závěr školení 
v listopadu 1952 dvě poloviny pohled-
nice přestřižené charakteristickým 
způsobem.35

linka baden-baden – 
velešínsko

První spojení s centrálou v Baden-Ba-
denu navázal Josef Krnínský jedné 

listopadové neděle, několik dní po 
Králově odchodu do západního Němec-
ka, od svých rodičů z Holkova. První 
dva radiogramy, které odeslal a přijal, 
se týkaly úspěšnosti Králova přechodu 
státní hranice. Vzhledem k nedosta-
tečné znalosti práce s vysílačkou ov-
šem Krnínský koncem roku 1952 
spojení ztratil.36 Proto se zjara 1953 
obrátil o pomoc na již zmíněného Jo-
sefa Gallistla37, jenž mu před časem 
opravil porouchaný bzučák. Ten kon-
statoval, že vysílačka je i přes slabší 
příjem v pořádku.38 Ve snaze zdokona-
lit se ve vysílání si Krnínský obstaral 
příručku pro radioamatéry a z ní si 
osvojil znalosti o radiovysílači a přijí-
mači i stavbě antén. Nabyl přesvědče-
ní, že nejlepší parametry má závěsná 
anténa ve tvaru písmene „L“, a takovou 
pak stavěl všude, odkud vysílal.39

I tak měl dále potíže s navazováním 
spojení. V květnu 1953 za ním proto 
vyslali Jana Krále, aby jej znovu vyško-
lil. Krnínský byl zrovna na vojenském 
cvičení, a i když se s Králem – díky 

telegramu, který dostal od svého pří-
tele Řihouta – sešel, školení se muselo 
odložit. Došlo na něj až v září 1953. 
Probíhalo na půdě zemědělské used-
losti Josefa Kučery v Hašlovicích. Král 

33  ABS, f. CB-V, vyšetřovací spis a. č. V-866 ČB proti Josefu Krnínskému a spol., podsvazek 1, výpověď Josefa Krnínského, 23. 11. 1954.
34  Tamtéž, příloha k vyšetřovacímu spisu, výpověď Vojtěcha Řihouta, 11. 11. 1954.
35  Tamtéž, výpověď Josefa Krnínského, 22. 9. 1954.
36  Tamtéž.
37  Josef Gallistl (24. 12. 1924 – ?) pocházel z Mojného, z dělnické rodiny. Byl ženatý, měl dvě děti. Po válce vstoupil do ČSSD, po sloučení  

s komunisty po únoru 1948 člen KSČ.
38  ABS, f. CB-V, vyšetřovací spis a. č. V-845 ČB proti Josefu Gallistlovi a spol., skupinový spis, výpověď Josefa Gallistla, 30. 11. 1954.
39  Tamtéž, vyšetřovací spis a. č. V-866 ČB proti Josefu Krnínskému a spol., podsvazek 1, výpověď Josefa Krnínského, 23. 11. 1954.

Část Králova dopisu pro Krnínského z června 1953 s instrukcemi Foto: ABS

Vojtěch Řihout Foto: ABS
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si Kučerovu usedlost vybral mimo jiné 
proto, že ležela daleko od Velešína, 
takže neměl obavu ze zaměření a pro-
zrazení vysílačky. Zhruba čtyřdenní 
školení spočívalo v navazování spojení 
a procvičování morseovky.40

Po doškolení se Krnínský v obsluze 
vysílačky zlepšil. Čas spojení s centrá-
lou si určoval sám, kvůli zaměstnání 
je navazoval v zimě mezi 15.00 a 17.00 
hod., v létě mezi 20.00 a 21.00 hod. Po-
dle instrukcí se snažil vysílat z růz-
ných míst. Mimo domu svých rodičů 
v Holkově a půdy nad bytem tchyně ve 
Velešíně č. p. 50, kde se ženou bydleli, 

několikrát navázal spojení z lesa Stra-
hov poblíž Velešína. Vysílání z terénu 
mu ale nepřipadalo bezpečné. S kufrem 
s vysílačkou a motocyklovou baterií, 
která sloužila jako zdroj, si připadal 
nápadný. Navíc jej mohl při vysílání 
někdo překvapit. Obracel se proto, 
i když mu to Král nedoporučoval, na 
své nejbližší přátele s žádostí o vysí-
lání z jejich bytů, případně o pomoc 
při přemisťování vysílačky do terénu.41 
Současně musel tuto činnost tajit i před 
svou ženou, která v dubnu 1953 vysílač-
ku objevila a s počínáním svého muže 
v obavě z prozrazení nesouhlasila.42

Hlavní osobou, na kterou se Krnín-
ský od počátku obracel o pomoc, byl 
jeho švagr Miroslav Ryneš. Po celou 
dobu, tedy od převzetí vysílačky až do 
Krnínského zatčení v září 1954, mu 
nepravidelně jednou za tři až šest 
měsíců umožňoval navazovat spojení 
ze svého bytu. Zpočátku z Velešína, 
po přestěhování v červnu 1953 z bytu 
v zemědělské usedlosti v Holkově  
č. p. 18. Pro co nejlepší spojení postavil 
u obou bytů anténu ve tvaru „L“. Napo-
sledy Krnínskému pomohl při vysílání 
z lesa u Mojného v srpnu 1954, kam jej 
převezl otcovým vozem. Kromě toho 

40  Tamtéž, příloha k vyšetřovacímu spisu, výpověď Josefa Krnínského, 12. 10. 1954.
41  Tamtéž, podsvazek 1, výpověď Josefa Krnínského, 23. 11. 1954.
42  ABS, f. CB-V, vyšetřovací spis a. č. V-845 ČB proti Josefu Gallistlovi a spol., skupinový spis, výpověď Jiřiny Krnínské, 23. 9. 1954.

Nahoře vlevo stožár pro závěsnou anténu ve tvaru písmene „L“, který 
Josef Krnínský postavil u zemědělské usedlosti svých rodičů v Holkově. 
Jeden konec antény byl umístěn na stožáru, druhý na štítu budovy. 
Vlevo ukázka šifrování zpráv, než je Josef Krnínský odeslal vysílačkou, 
a nahoře instrukce k navazování spojení. Foto: ABS
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nabíjel motocyklovou baterii slouží-
cí jako elektrický zdroj k vysílačce, 
kterou u sebe doma občas uschoval.43

Na jaře 1953 se Krnínský svěřil 
s tím, co dělá, Františku Nárovcovi44 
z Dolního Třebonína. Řešil otázku, 
kam během tříměsíčního vojenského 
cviční ukryje vysílačku. V domě svých 
rodičů ji nechávat nechtěl, a tak se 
obrátil na Nárovce, který přechodně 
bydlel ve Velešíně. Ten vysílačku od-
mítl přijmout, obával se, aby ji neob-
jevila jeho manželka. Ovšem pomoc 
při vysílání neodepřel. Přispěla k tomu 
skutečnost, že se jeho žena přes týden 
zdržovala u rodičů v Dolním Třebo-

níně. Nárovec umožnil Krnínskému 
vysílat ze svého bytu v období od jara 
až do října 1953 celkem asi čtyřikrát, 
v září 1953 i za přítomnosti Jana Krá-
le.45 Na podzim 1953, kdy se vrátil do 
Dolního Třebonína, možnost vysílat 
z jeho bytu skončila.46

V dubnu 1954 vyhledal Krnínského 
Josef Kysela47. Vzhledem k tomu, že se 
mu poměry v Československu nelíbily 
a rozešla se s ním přítelkyně, rozhodl 
se jej požádat o zprostředkování útěku 
na Západ.48 Krnínský mu pomoc přislí-
bil, nevěděl ovšem, kdy se u něj Král 
objeví. Rozhodl se požádat Kyselu, 
aby mu byl do té doby nápomocný při 

vysílání. Na možnosti vysílat z bytu 
Kyselových rodičů v Českém Krumlo-
vě se domlouvali hned v dubnu 1954, 
koncem května téhož roku ovšem 
oba nastoupili na vojenské cvičení. 
Aby se Krnínský Kyselovi připomněl 
s jejich plánem, napsal mu z vojen-
ského cvičení dva dopisy. V červnu 
1954 mu skrytou formou připomínal, 
že po skončení cvičení spolu odjedou 
s vysílačkou na Kyselově motocyklu 
někam do terénu. V druhém dopise 
z 29. července 1954 jej vybízel, aby při-
pravil též věci v Krumlově pro případ, že 
by se mně nehodilo jeti do přírody, tedy 
aby v bytě rodičů připravil anténu.49

Z Kyselovy pomoci nakonec sešlo. 
Nezamlouvala se mu představa, že by 
Krnínský nosil do bytu jeho rodičů 
vysílačku. Ten se tedy obrátil na Voj-
těcha Řihouta, zda by se dal použít 
bratrův motocykl, k němuž by opatřil 
přívěsný vozík pro převoz vysílačky. 
Řihout ovšem žádost odmítl s tím, že 
motocykl není jeho.50 Krnínský proto 
v květnu 1954 oslovil kolegu z Jiho-
stroje Jana Ziku. Zajímal se o vhodné 
místo k vysílání, případně zda by mohl 
použít jeho byt v Kamenném Újezdu. 
Zika ale žádné místo neznal a rovněž 
vysílání z bytu, jejž sdílel s rodinou, se 
mu nezamlouvalo.51 Aby se Krnínský 
vyhnul podobným nesnázím, rozhodl 
se pořídit si osobní vůz, který by slou-
žil k převozu vysílačky i k navazování 
spojení. Začátkem září 1954 si kou-
pil automobil Aero 662, kvůli svému 
zatčení ho ale k uvedenému účelu již 
nestihl použít.52

43  Tamtéž, vyšetřovací spis a. č. V-866 ČB proti Josefu Krnínskému a spol., osobní spis Miroslava Ryneše, výpověď M. Ryneše, 12. 11. 1954.
44  František Nárovec (21. 1. 1924 – 2004), Krnínského spolužák z gymnázia, v letech 1945–1948 organizován u ČSL. Pocházel z rolnické 

rodiny z Dolního Třebonína. Byl ženatý a bezdětný.
45  ABS, f. CB-V, vyšetřovací spis a. č. V-866 ČB proti Josefu Krnínskému a spol., osobní spis Františka Nárovce, výpověď Františka Nárov-

ce, 24. 9. 1954.
46  Tamtéž, příloha k vyšetřovacímu spisu, výpověď Josefa Krnínského, 24. 9. 1954.
47  Josef Kysela (29. 1. 1923 – 16. 1. 1992) pocházel z dělnické rodiny z Českého Krumlova. Pracoval v papírnách v Loučovicích jako vedoucí 

provozní účtárny. Nebyl politicky organizován.
48  ABS, f. CB-V, vyšetřovací spis a. č. V-866 ČB proti Josefu Krnínskému a spol., příloha k vyšetřovacímu spisu, výpověď Josefa Kysely,  

26. 9. 1954.
49  Tamtéž, výpověď Josefa Kysely, 27. 10. 1954.
50  Tamtéž, výpověď Vojtěcha Řihouta, 5. 10. 1954.
51  ABS, f. CB-V, vyšetřovací spis a. č. V-845 ČB proti Josefu Gallistlovi a spol., vyšetřovací podsvazek, výpověď Jana Ziky, 5. 11. 1954.
52  Tamtéž, vyšetřovací spis a. č. V-866 ČB proti Josefu Krnínskému a spol., příloha k vyšetřovacímu spisu, výpověď Josefa Kysely, 26. 9. 1954.

Kaplička poblíž železničního přejezdu u Bukovce při státní silnici z Českých Budějovic do Rakouska 
s jednou z mrtvých schránek zřízených Josefem Krnínským. Měla sloužit ke komunikaci  
s francouzským velvyslanectvím v Praze.  Foto: ABS
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Posledním místem, odkud chtěl 
Krnínský navázat spojení, byl byt 
jeho strýce Stanislava Krnínské-
ho53 v Grünwaldově ulici č. p. 338 
v Českých Budějovicích. S žádostí 
o poskytnutí bytu k odeslání zprávy 
navštívil strýce v polovině září 1954, 
ten neměl nic proti. Krnínský postavil 
anténu na zahradě před strýcovým 
bytem dopoledne 20. září 1954. Spojení 
chtěl navázat za několik dní, ale již 
to nestihl.54

Velkou aktivitu projevil Josef Kr-
nínský také při shromažďování zpra-
vodajských informací. Pro ukládání 
zpráv vybudoval na jaře 1953 tři mrtvé 
schránky – u stodoly poblíž Velešína při 
cestě vedoucí od hřbitova k řece Malši, 
za Velešínem u opuštěné hájovny v lese 
Strahov a pod patníkem u silnice na 
Svatého Jana nad Malší. Posledně jme-
novaná schránka měla být vybírána, 
jak Krnínský pochopil z Králových 
slov, někým z francouzské ambasády 
v Praze.55 Pro nevhodné umístění ji 
zakrátko zrušil a místo ní vybudoval 
jinou u kapličky poblíž železničního 
přejezdu u Bukovce při státní silnici 
z Českých Budějovic do Rakouska. 
Na umístění upozorňoval černý troj-
úhelník namalovaný na zdi či kapličce 
nad zakopanou mrtvou schránkou, na 
schránku u silnice na Svatého Jana nad 
Malší černé kolečko na patníku, pod 
nímž se nacházela. K plánovanému 
účelu však schránky nikdy nesloužily.56

Podle zjištěných údajů předal Kr-
nínský první zpravodajské informace 
Královi v září 1953 při druhém školení 

v obsluze vysílačky v Hašlovicích. Úst-
ně ho zpravil o výrobě součástek pro 
trysková letadla a počtu zaměstnanců 
Jihostroje ve Velešíně.57 Posléze se pus-
til do shromažďování zpravodajských 
informací s mnohem větším úsilím. 
Vzhledem k zamýšlenému použití vy-
sílačky během válečného konfliktu se 
soustředil v první řadě na informace 
vojenského charakteru. S tímto cílem 
odjížděl koncem května 1954 na vojen-
ské cvičení pro dělostřelecké techniky 
do slovenského Martina, kam byl jako 
záložní důstojník poslán. Při odbor-
ném školení, hovorech s vojáky nebo 
vlastním pozorováním se dostával 
k běžným informacím, s nimiž se 
musel setkat každý voják. I tak se ale 
jednalo o důvěrné informace, které si 
ve vhodné chvíli zapisoval.58

V Martině získal poznatky o někte-
rých protitankových zbraních, jako 
např. 85 mm kanonu vz. 52, pancé-
řovce P 27, 82 mm tarasnici T 21, ale 
i o zbraních, jako byl raketomet vz. 51, 
samonabíjecí puška vz. 52 nebo lehký 
kulomet vz. 52. Jednalo se o technické 
údaje jako kadence, dostřel, účinnost 
apod. Mimoto se zde seznámil s míro-
vou organizací pěšího a dělostřelec-
kého pluku i pěší divize, organizací 
týlů zmíněných útvarů a služby dělo-
střelecké výzbroje i jmény některých 
důstojníků vyšších velitelství a mini-
sterstva národní obrany. V červenci 
1954 působil jako dělostřelecký tech-
nik u mateřského útvaru, 1. pěší divi-
ze, ve Vojenském výcvikovém táboře 
v Boleticích. Zde se zajímal o to, jaké 

podřízené jednotky 1. pěší divize se 
cvičení účastnily, v jakých městech 
i kasárnách jsou posádkou a jakou 
mají výzbroj.

Po návratu domů koncem července 
1954 vypracoval ze svých poznámek 
jednotlivé zprávy, které v obálce ukryl 
na půdě nad bytem ve Velešíně č. p. 50. 
Současně centrálu upozornil vysí-
lačkou: Vše v pořádku, mám obsáhlý 
materiál, ale mohu vysílat jen krátké 
zprávy. ESO. Posléze obdržel 29. srpna 
1954 radiogram: Jsme srozuměni s Vámi. 
Posílejte pouze důležité krátké zprávy. 
Kurýr přijede v polovině září za Vámi. 
Děkuji.59 Nemohl přitom vědět, zda si 
pro ně opět přijde Král nebo jiný ku-
rýr, se kterým se na základě Králova 
doporučení, kvůli utajení své identity, 
nechtěl osobně sejít.

Součástí připraveného zpravodaj-
ského materiálu byly také údaje, které 
Krnínský získal od některých přátel, 
na něž se obracel podobně jako při 
obměňování vysílacích míst. Od Fran-
tiška Nárovce dostal v dubnu 1954 in-
formace o 29. pěším pluku z Jindřicho-
va Hradce: krycí číslo útvaru, jakými 
zbraněmi je vyzbrojen, počet vojáků 
i motorizovaných prostředků a jména 
některých velitelů i s charakteristika-
mi. 60 Podobné údaje o 33. protitankové 
brigádě v Lešanech získal v srpnu 1954 
od Josefa Kysely.61 Součástí zpráv na-
opak nebyly informace o vojenském 
letišti v Plané u Českých Budějovic. 
Na Krnínského přání je sice začátkem 
roku 1954 obstaral Miroslav Ryneš, 
byly ale velmi zběžné a nepřesné.62

53  Stanislav Krnínský (6. 11. 1905 – ?), mladší bratr Krnínského otce. V Českých Budějovicích pracoval v n. p. Motor jako kontrolor měřidel. 
Byl ženatý, měl dvě děti.

54  ABS, f. CB-V, vyšetřovací spis a. č. V-845 ČB proti Josefu Gallistlovi a spol., vyšetřovací podsvazek, výpověď Stanislava Krnínského, 
24. 9. 1954.

55   Tamtéž, vyšetřovací spis a. č. V-866 ČB proti Josefu Krnínskému a spol., příloha k vyšetřovacímu spisu, výpověď Josefa Krnínského, 
25. 9. 1954.

56  Tamtéž, výpověď Josefa Krnínského, 22. 9. 1954.
57  Tamtéž, výpověď Josefa Krnínského, 26. 10. 1954.
58  Tamtéž, výpověď Josefa Krnínského, 28. 10. 1954.
59  ABS, f. MV-H, a. č. H-340 MV, sv. 7, soupis radiogramů mezi centrálou a Krnínským, nedatováno.
60  ABS, f. CB-V, vyšetřovací spis a. č. V-866 ČB proti Josefu Krnínskému a spol., osobní spis Františka Nárovce, výpověď Františka Nárov-

ce, 29. 10. 1954.
61  Tamtéž, příloha k vyšetřovacímu spisu, výpověď Josefa Kysely, 3. 11. 1954.
62  Tamtéž, osobní spis Miroslava Ryneše, výpověď Miroslava Ryneše, 24. 9. 1954.
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Mimo zmíněných informací slouží-
cích francouzské rozvědce vylíčil Jo-
sef Krnínský svůj názor na politickou 
situaci v Československu předsedovi 
exilové agrární strany63 JUDr. Josefu 
Černému64, blízkému spolupracovníku 
Králova řídícího důstojníka Josefa Ně-
mečka. S žádostí o kontakt na význam-
nou osobnost československého exilu 
se Krnínský obrátil na Krále v květnu 
1953 a téhož roku v září od něj získal 
newyorskou adresu dr. Černého. V do-
pise, jenž neposlal poštou, ale v září 
1953 raději prostřednictvím Krále, po-
dle výpovědi údajně poukazoval na to, 
že se poměry v zemi ustálily, že občané 
ztrácejí zájem o čs. exil a odboj. Měl jej 
žádat, aby podnikl kroky k obnovení 
důvěry v exil v Československu.65

Vysílačka sloužila ke spojení s cent-
rálou v Baden-Badenu, přímé spojení na 
Krále však Krnínský neměl. Nejvíce je 
postrádal na jaře 1954, kdy slíbil Josefu 
Kyselovi pomoc při útěku na Západ. Před 
nástupem na vojenské cvičení proto ne-
chal v květnu 1954 u Řihouta pro Krále 
dopis, v němž jej mimo prosby o Kyselo-
vo převedení informoval o obtížích při 
navazování spojení a dotazoval se na 
příčinu odhalení MUDr. Josefa Zenáhlí-
ka66, o němž se dozvěděl z tisku a z něhož 
se chtěl poučit. Současně Krále žádal 
o nový přijímač, měl pocit, že ten starý 
nefunguje, jak má. Po návratu z cvičení 
si dopis vzal od Řihouta zpět. Místo něj 
mu předal další dopis pro Krále. Mimo 
prosby o Kyselovo převedení obsahoval 
dotaz, zda Král nepřešel k Američanům, 
jak mu v září 1953 naznačoval. Žádal jej, 
aby mu také zajistil spolupráci s americ-
kou rozvědkou.67

63  Agrární strana byla v exilu obnovena na ustavujícím sjezdu konaném 27.–28. 9. 1948 v Paříži, kde odsoudila Košický vládní program, 
odmítla retribuční dekrety a chtěla obnovit demokracii v ČSR.

64  JUDr. Josef Černý (28. 2. 1885 – 7. 12. 1971), československý politik, ministr vnitra a poslanec Národního shromáždění za Republikán-
skou stranu zemědělského a malorolnického lidu (agrárníci), po únoru 1948 v exilu. Více ROKOSKÝ, Jaroslav: Josef Černý: agrárník, 
ministr vnitra, I. část. Střední Evropa, 1997, roč. 13, č. 71, s. 66–77 a TÝŽ: Josef Černý: okupace, kolaborace, exil, II. část. Střední Evropa, 
1997, roč. 13, č. 72–73, s. 152–163.

65  ABS, f. CB-V, vyšetřovací spis a. č. V-866 ČB proti Josefu Krnínskému a spol., podsvazek 1, výpověď Josefa Krnínského, 10. 12. 1954.
66  MUDr. Josef Zenáhlík (5. 1. 1915 – ?), lékař z Vyššího Brodu, na jaře 1952 převzal vysílačku od pobočky francouzské rozvědky v Baden-

-Badenu a vybudoval síť spolupracovníků. Byl zatčen 26. 4. 1953 a 30. 11. 1953 odsouzen na doživotí. Propuštěn byl 11. 6. 1965. Viz ABS, 
f. MV-H, a. č. H-384 MV, Akce „Doktor“.

67  ABS, f. CB-V, vyšetřovací spis a. č. V-866 ČB proti Josefu Krnínskému a spol., příloha k vyšetřovacímu spisu, výpověď Josefa Krnínského, 
11. 11. 1954.

Úvodní část přehledu zjištěných spojení mezi vysílačkou Josefa Krnínského a francouzskou 
centrálou v BadenBadenu Foto: ABS
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I když Josef Krnínský myslel svůj 
protikomunistický odboj upřímně, 
f inanční odměnou neopovrhoval. 
Současně sloužila na nutné výdaje. Již 
v listopadu 1952 obdržel od Krále pa-
desát amerických dolarů, v červnu 
1953 dalších padesát.68 Další peníze 
v částce 25 000 Kčs ve staré měně 
dostal od Krále v květnu 1953. Při 
měnové reformě je za pomoci Miro-
slava Ryneše vyměnil v poměru 50:1. 
V listopadu 1953 mu centrála v Baden-
-Badenu vysílačkou vzkázala, aby jim 
poslal adresu spolehlivé osoby v Pra-
ze, která by pro něj převzala finanční 
odměnu. Krnínský peníze obdržel 
prostřednictvím Rynešovy tety z Nus-
lí v únoru 1954, současně byl upozor-
něn radiogramem: Oznamujeme Vám, 
že peníze čtyři tisíce korun pro Vás byly 
poslány třináctého února na Vaši adre-
su do Prahy, a doufáme, že jste je obdr-
žel v pořádku.69 Rynešovi z nich dal 
800 Kčs.70 Kromě peněz obdržel v září 
1953 náramkové hodinky zn. Stowa.71

Součástí Krnínského protikomunis-
tického odboje bylo shromažďování 
zbraní. U Františka Nárovce ukrýval 
vojenskou pušku s přeraženou pažbou 
a u Miroslava Ryneše neúplný samo-
pal a pistoli maďarské výroby ráže 
7,65 mm bez zásobníku.72 Další pis-
toli maďarské výroby nosil v kufru 
s vysílačkou a v létě 1954 ji schoval 
u Františka Ondráška.73

akce „Úředník“ 

Vysílačku, kterou Krnínský převzal 
v listopadu 1952, zaregistrovala StB 
poprvé prostřednictvím Kontrolní 
služby radiokomunikační již 2. pro-
since 1952.74 Určit přesné místo vysí-
lání a odhalit totožnost radiooperá-
tora byl ale oříšek, který se StB, 
především Krajská správa StB České 
Budějovice (od 1. 1. 1954 KS MV České 
Budějovice) spolu s jihočeskými okres-
ními odděleními StB Český Krumlov 
a Kaplice (od 1. 1. 1954 OO MV), za 
vydatné pomoci a dohledu I. odboru 
Hlavní správy StB, 3. oddělení (boj 
proti rozvědkám Francie a na ně na-
pojeným agentům-chodcům), od 1. 10. 
1953 II. správy MV, III. odboru (Fran-
cie), a zpravodajské (operativní) tech-
niky (IV. odbor HS StB, od 1. 10. 1953 
IX. správa MV), snažila rozlousknout 
téměř dva roky. Náročné pátrání, 
hlavně s ohledem na nutnost utajení 
celého vyšetřování, spočívalo v zamě-
řování místa vysílání lokálními mo-
nitorovacími přístroji příslušníky 
zpravodajské techniky, „rozpracová-
vání“ vytipovaných podezřelých osob, 
především lidí se zkušenostmi v ra-
diotelegrafii, a jejich sledování infor-
mátory i agenty StB. Nechyběly ani 
domovní prohlídky, maskované pod 
rouškou Civilní obrany jako preven-
tivní požární prohlídky.75

K odhalení Josefa Krnínského přispěl 
tajný zahraniční spolupracovník StB 
s krycím jménem „Ferdinand“, napoje-
ný od konce léta 1952 na francouzskou 
centrálu v Baden-Badenu. „Ferdinand“, 
vlastním jménem František Kavale76, 
krátce po zahájení pátrání počátkem 
roku 1953 StB upozornil, že řídící or-
gán franc.[ouzské] špionážní centrály 
v Baden-Badenu Němeček Josef poslal do 
Velešína k nějakému úředníkovi svého 
agenta kr.[ycím] jménem Košut Karel. 
Uvedený úředník byl vyškolen v obsluze 
vysílačky, kterou má ve Velešíně a vysílá 
1x za měsíc.77 Informace, podle níž bylo 
pátrání po radiooperátorovi označeno 
jako Akce „Úředník“, vedla k vypraco-
vání seznamu všech „úředníků“ z Ve-
lešínska, který se po „Ferdinandově“ 
upřesňující zprávě z poloviny roku 1953 
zúžil na dvanáct osob.78

I tak počáteční úspěchy nevedly 
k rychlému odhalení. Josef Krnínský, 
ač byl i na nejužším seznamu, nepatřil 
k nejpodezřelejším. Podle zjištění totiž 
neabsolvoval radiooperátorský kurz, 
neovládal morseovku. Krnínský pátrání 
ještě ztěžoval obměňováním vysílacích 
míst a posíláním krátkých zpráv, takže 
StB nebyla schopna zaměřovacími pří-
stroji lokalizovat místo vysílání, navíc 
měl povědomí o přítomnosti StB.79 Tu 
se v malé obci Velešín80 nepodařilo 
utajit, protože příslušníci IV. odboru 
HS StB navazovali známosti s děvčaty 

68  Tamtéž, výpověď Josefa Krnínského, 12. 11. 1954.
69  ABS, f. MV-H, a. č. H-340 MV, sv. 7, soupis radiogramů mezi centrálou a Krnínským, nedatováno.
70  ABS, f. CB-V, vyšetřovací spis a. č. V-866 ČB proti Josefu Krnínskému a spol., příloha k vyšetřovacímu spisu, výpověď J. Krnínského, 22. 9. 1954.
71  Tamtéž, výpověď Josefa Krnínského, 12. 11. 1954.
72  Tamtéž, výpověď Josefa Krnínského, 3. 11. 1954.
73  ABS, f. CB-V, vyšetřovací spis, a. č. V-866 ČB proti Josefu Krnínskému a spol., podsvazek 1, výpověď Josefa Krnínského, 10. 12. 1954.
74  ABS, f. Správa kontrarozvědky I. díl (A 34), inventární jednotka 1891, Akce „Úředník“.
75  ŘEZNÍČEK, Jiří: Pátrání po obsluhovateli tajné vysílací stanice orgány Státní bezpečnosti v 50. letech 20. století na Velešínsku. Výběr, 

časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 2010, roč. 47, č. 3, s. 183–195.
76  ABS, f. Agenturní svazky – Centrála 1948–1990 (MV-TS), a. č. 464483 MV. František Kavale (1. 2. 1923 – ?), bratranec Králova řídícího 

důstojníka Josefa Němečka, byl zavázán 1. 8. 1952 a u Volar převeden do Německa. Posílal StB důležité zprávy psané neviditelným in-
koustem, v nichž informoval o čs. uprchlících, o Němečkových spolupracovnících v exilu i o jím budovaných zpravodajských sítích v ČSR.

77  ABS, f. MV-H, a. č. H-340 MV, sv. 1, zpráva k akci „Úředník“, 30. 1. 1953.
78  Tamtéž, Akce „Konec“ – zpráva, 22. 7. 1953.
79  ABS, f. CB-V, vyšetřovací spis a. č. V-866 ČB proti Josefu Krnínskému a spol., příloha k vyšetřovacímu spisu, výpověď J. Krnínského, 

27. 11. 1954.
80  K 31. 12. 1952 měl Velešín 1064 obyvatel. Viz SOkA Český Krumlov, f. Místní národní výbor Velešín, pamětní kniha městyse Velešína II 

(1945) 1951–1968 (1982), s. 41.
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ze závodu, procházeli se před závodem, 
když zaměstnanci odcházeli ze směny. 
Během dne vyhlíželi z otevřeného okna 
[…] a dvě děvčata na montáži v závodě 
řekla, že jsou to Stbáci.81 Současně byl 
v říjnu 1953 informován o zájmu StB 
o svou osobu. Ve Velešíně č. p. 95 se 
na něj totiž dotazoval štábní stráž-
mistr Vojtěch Klíma z OO StB Kaplice.  
Krnínský se domníval, že to byl kurýr, 
který si ověřoval, zda ve Velešíně č. p. 97 
skutečně bydlí Josef Krosnař, jak jej 
Král z důvodu větší bezpečnosti označil 
centrále. Myslel si, že se Král spletl, 
a místo čísla 97 uvedl 95. Vysílačkou se 
dotázal centrály v Baden-Badenu, zda 
do Velešína poslali kurýra. Po odpovědi 
neposlali jsme nikoho Vás hledat svou 
činnost přerušil a vysílačku ukryl.82 Své 
rozhodnutí oznámil centrále 12. pro-  
since 1953: Volejte až v březnu na pilotu. 

Do té doby se neozvu z důvodu bezpeč-
nosti. Poslouchám MON. ESO.83

Zlom ve vyšetřování nastal v květ-
nu 1954, kdy se podařilo vysílačku 
dvakrát (17. a 27. 5.) částečně za-
měřit v Holkově. Vzhledem k velmi 
krátkému spojení nebylo možné 
ji přesně lokalizovat. Při druhém 
zaměření se StB zdála jako nejprav-
děpodobnější místo vysílání země-
dělská usedlost v Holkově č. p. 18, 
kde bydlely čtyři rodiny o 22 lidech. 
Mezi nimi i Miroslav Ryneš, švagr Kr-
nínského. Ten se u něj podle informáto-
ra StB v době vysílaní skutečně nachá-
zel. Podezření na Krnínského zesílilo, 
když se vysílačka během jeho dvou-
měsíčního vojenského cvičení (červen 
– červenec 1954) odmlčela a o spojení 
se nesnažila ani francouzská centrála, 
která mu do té doby pravidelně volala.84 

StB mu kontrolovala korespondenci, 
v červenci 1954 uvažovala o provedení 
výjmu (tajná domovní prohlídka) v bytě 
ve Velešíně a po návratu ze cvičení 
v srpnu 1954 i o jeho tajném zatčení.

Josef Krnínský byl nakonec tajně 
zatčen 22. září 1954, poté, co u něj 
doma StB 7. září 1954 úspěšně proved-
la tajnou prohlídku a namontovala mu 
odposlech. Následovalo zatčení řady 
osob, které pomáhaly jak jemu, tak 
Janu Královi.85 Současně se StB dozvě-
děla o Králově plánovaném příchodu 
pro připravený zpravodajský materiál 
a chtěla jej zatknout. Zlomením Kr-
nínského získala potřebné údaje k ro-
zehrání zpravodajské hry s francouz-
skou centrálou, a díky tomu se dostala 
pomocí jeho vysílačky k upřesňujícím 
informacím o kurýrově příchodu a dů-
kladně se na něj připravila. I přes zvý-

81  ABS, f. MV-H, a. č. H-340 MV, sv. 1, záznam ze služební cesty ppor. Ledinského, 15. 10. 1953.
82  ABS, f. CB-V, vyšetřovací spis a. č. V-866 ČB proti Josefu Krnínskému a spol., příloha k vyšetřovacímu spisu, výpověď Josefa Krnínského, 

27. 11. 1954.
83  ABS, f. MV-H, a. č. H-340 MV, sv. 7, soupis radiogramů mezi centrálou a Krnínským, nedatováno.
84  Tamtéž, sv. 1, vyhodnocení Akce „Úředník“, 12. 6. 1954.
85  Mimo Krnínského byli zatčeni 22. 9. 1954 M. Ryneš, V. Řihout, S. Krnínský, J. Krnínská a J. Krnínský starší, 23. 9. 1954 Fr. Nárovec, J. Herál, 

25. 9. 1954 J. Kysela, 26. 9. 1954 Fr. Velát, 27. 9. 1954 J. Hošek a L. Králová, 28. 9. 1954 J. Gallistl, 30. 9. 1954 J. Kučera a 5. 11. 1954 J. Zika.

Pokusy o útěk
Poprvé se měl Josef Krnínský pokusit utéct v říjnu 1954, kdy bylo zjiště
no, že se připravuje na útěk z vyšetřovací vazby v Českých Budějovicích. 
Byla mu proto věnována zvýšená pozornost, a to zejména při vycházkách, 
kdy byl poután.a Při pobytu v NPT Nikolaj u něj bylo začátkem roku 1956 
nalezeno několik nakreslených map čs. pohraničí v západních a jižních 
Čechách. Byl agenturně obsazen s cílem zjistit, zda neudržuje s venkem 
spojení.b Díky tomu se možná podařilo odhalit, že se spolu s Jaroslavem 
Králemc, s nímž se na Nikolaji seznámil, plánoval podkopat.d V lednu 
1957 se pokusil utéct s Josefem Šveinarem z NPT Vykmanov I, pracoviš
tě výstavby sídliště Ostrov, kde se od 7. do 9. ledna ukrývali v kanálu 
topného vedení, kam si nanosili jídlo až na deset dní. Pomohl jim nezjiš
těný civilní zaměstnanec (jeho jméno buď opravdu neznali, nebo ho 
nechtěli prozradit), který je v něm zazdil a zeď pro lepší maskování 
omítl (ven se pak chtěli probourat po uklidnění situace), takže byli ob
jeveni až po usilovném pátrání příslušníků MV.e Poslední známý pokus 
o útěk, tentokrát přes hranice do Rakouska, uskutečnil Josef Krnínský 
v noci z 11. na 12. října 1975 u Horního Dvořiště. K překonání drátěné 
zábrany mu měl pomoci dřevěný a dva provazové žebříky, kombinované 
kleště a bodec zhotovený z vidlí na obranu proti služebním psům.f

Na fotografii dřevěný žebřík opřený o drátěný zátaras, pomocí něhož 
chtěl J. Krnínský v říjnu 1975 překonat u Horního Dvořiště hranici s Ra
kouskem. Foto: ABS

a) NA, f. SSNV – nezpracováno, osobní spis Josefa Krnínského, zpráva ze 6. 10. 1954. 
b) ABS, f. MVH, a. č. H340 MV, sv. 7,  Krnínský J. – zaslání poznatků, 30. 3. 1956.  
c) Ten pak zahynul dne 28. 3. 1958 při závalu na dole Rovnost u stejnojmenného 
pracovního tábora. d) ABS, f. MVH, a. č. H340 MV, sv. 47, Krnínský J. a Král Jar. – 
odpověď k dožádání, 13. 6. 1957. e) ABS, f. KVV, vyšetřovací spis a. č. V2090 KV 
proti Josefu Krnínskému, Šveinar a Krnínský – použití fysického násilí příslušníky 
MV, Zpráva o výsledku šetření, 22. 1. 1957. f) ABS, f. CBV, vyšetřovací spis a. č.  
V3839 ČB proti Josefu Krnínskému, výpověď Josefa Krnínského, 13. 10. 1975.
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šená bezpečnostní opatření se Královi 
podařilo nepozorovaně proniknout 
do Československa, kde se dozvěděl 
o zatčeních i o odhalené vysílačce. 
Při pokusu o návrat do Rakouska ho 
16. října 1954 v prostoru Růžový Vrch 
(U Korandy) usmrtil elektrický proud 
pohraničního drátěného zátarasu.86

vstříc osudu

Případ Josefa Krnínského a dalších lidí, 
kteří mu pomáhali nebo byli napojeni 
na kurýra Jana Krále, byl rozhodnutím 
Generální prokuratury 22. listopadu 
1954 předán vojenskému soudnictví, 
protože ohrozili důležité zájmy obrany 
vlasti.87 V intencích totalitního režimu 
zasahovaly do procesu i jiné orgány 
než justiční. Nástin žaloby, organizaci 

procesu a předpokládanou výši trestů 
schválilo po předložení generálním 
prokurátorem dr. Václavem Alešem 
v dohodě s ministrem vnitra Rudolfem 
Barákem a ministrem spravedlnosti 
dr. Janem Bartuškou politické byro  
ÚV KSČ. To rovněž souhlasilo s návr-
hem, aby se proces konal před „orga-
nizovanou veřejností“ v Českých Bu-
dějovicích, projednaným náčelníkem 
KS MV České Budějovice pplk. Vladi-
mírem Bouzkem s vedoucím tajemní-
kem KV KSČ České Budějovice Aloisem 
Krejčím, a ne v Praze, jak původně 
navrhovala hlavní vojenská prokura-
tura.88

Proces označený Krnínský Josef 
a spol. měl odhalit škůdnické methody 
třídního nepřítele a záškodnickou činnost 
kapitalistických rozvědek proti našemu 

lidově demokratickému zřízení a přispět 
ke zvýšení bdělosti a ostražitosti našich 
pracujících.89 Proběhl v Českých Bu-
dějovicích před senátem vojenského 
kolegia Nejvyššího soudu ve dnech  
21. a 22. dubna 1955. Celé ovzduší, všich-
ni přítomní mimo několika příbuzných, 
jest jim nepřátelské. Vstup je povolen 
jenom zasloužilým funkcionářům KSČ.90 
Josef Krnínský, podle žaloby fanatický 
obdivovatel amerického způsobu života,91 
byl bez možnosti odvolání odsouzen 
za velezradu (§ 78 trestního zákona) 
a vyzvědačství (§ 86 trestního zákona) 
na doživotí, vedlejším trestem bylo pro-
padnutí všeho jmění, ztráta čestných 
práv občanských navždy a vyloučení 
z vojska. Spolu s ním byli souzeni 
a k vysokým trestům odsouzeni Mi-
roslav Ryneš (22 let), Vojtěch Řihout 

86  ABS, f. MV-H, a. č. H-340 MV, sv. 2, zneškodnění agenta při cestě z ČSR do Rakouska, 16. 10. 1954. Více ŘEZNÍČEK, Jiří: Konec kurýra 
francouzské zpravodajské služby Jana Krále. Výběr, časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 2010, roč. 47, č. 1, s. 44–51.

87  ABS, f. CB-V, vyšetřovací spis a. č. V-866 ČB proti Josefu Krnínskému a spol., skupinový spis, usnesení Generální prokuratury,  
22. 11. 1954.

88  Národní archiv (dále jen NA), f. Archiv ÚV KSČ, Politické byro ÚV KSČ 1954–1962, svazek 35, archivní jednotka 47, bod 19, Zpráva o trest-
ní věci proti Josefu Krnínskému a spol., 7. 3. 1955.

89  Tamtéž.
90  ABS, f. CB-V, vyšetřovací spis a. č. V-903 ČB proti Františku Ondráškovi, deník Fr. Ondráška, nečíslováno.
91  Tamtéž, vyšetřovací spis a. č. V-866 ČB proti Josefu Krnínskému a spol., skupinový spis, žaloba hlavního vojenského prokurátora,  

16. 12. 1954.

Kanál se zásobami potravin, v němž se J. Krnínský s J. Šveinarem ukrývali od 7. do 9. ledna 1957 při svém pokusu o útěk z vězení. Vpravo Josef 
Krnínský na vězeňské fotografii. Foto: ABS, NA
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třetí odboj

(21 let), Jan Herál (20 let), František 
Nárovec (16 let), Jan Bürger92 (16 let), 
Josef Kysela (14 let) a František Slá-
dek93 (12 let).94 Přes vysokou sazbu bylo 
znát na odsouzených úlevu. Každý měl 
radost, že nedostal provaz.95

Krátce nato, 9. května 1955, byl 
Krnínskému trest prezidentskou 
amnestií snížen na 25 let, po změně 
zákona platné od 1. ledna 1962 na  
15 let odnětí svobody. Trest si odpyká-
val v Jáchymově (tábor Nikolaj, Rovnost 

a Vykmanov I), odkud se pokusil nej-
méně dvakrát o útěk: v roce 1956 se 
plánoval podkopat spolu s Jaroslavem 
Králem (bratr Jana Krále) z Nápravně 
pracovního tábora (NPT) Nikolaj, což 
mu však nedokázali; v lednu 1957 se 
pokusil utéct s Josefem Šveinarem 
z NPT Vykmanov I, pracoviště výstavby 
sídliště Ostrov.96 Po odsouzení Lidovým 
soudem v Karlových Varech 21. červ-
na 1957 na dva roky nepodmíněně za 
maření úředního výkonu ho přemístili 
do Leopoldova, odkud byl 19. června 
1964 usnesením Vojenského obvodo-
vého soudu v Bratislavě podmínečně 
propuštěn na svobodu se zkušební 
dobou pět let.97

Po propuštění pracoval jako závoz-
ník u Okresního stavebního podni-
ku, později jako dělník v n. p. Motor 
v Českých Budějovicích. Žil uzavřeně, 
s nikým se nepřátelil, doma jej nikdo 
nenavštěvoval. Volný čas trávil četbou, 
o víkendech pobýval u rodičů v Holko-
vě (matka mu zemřela v lednu 1967).98 
I jeho vztah k režimu se nezměnil. 
Poslouchal Svobodnou Evropu, v roce 
1968 se stal členem Klubu bývalých 
politických vězňů K 231 a vstoupil do 
lidové strany. V listopadu 1971 se vy-
hnul volbám.99 V dubnu 1975 si podal 
žádost o vystěhování do USA podlo-
ženou vlastnictvím amerického pasu, 
který získal na velvyslanectví v Praze 

v prosinci 1971. Vystavili mu ho díky 
pasu otce, který jej dostal během po-
bytu v USA. K tomuto kroku ho kromě 
nespokojenosti s poměry v ČSSR do-
hnaly manželčiny výčitky, že jí i synovi 
zkazil život, i její výhrůžky rozvodem. 
Po zamítnutí žádosti o vystěhování se 
v noci z 11. na 12. října 1975 pokusil 
u Horního Dvořiště o přechod hranice 
do Rakouska.100 Byl zadržen Pohraniční 
stráží a Okresním soudem v Českém 
Krumlově dne 21. ledna 1976 odsouzen 
k trestu odnětí svobody na 2,5 roku.101 
Trest si odpykal na Borech, propuštěn 
byl 11. dubna 1978.102

Po propuštění požádal již rozvedený 
Josef Krnínský znovu o povolení vystě-
hovat se do USA. Jeho žádost byla vzhle-
dem k nepřátelství vůči socialistickému 
zřízení v ČSSR, nevylučujícímu opětovný 
pokus o ilegální přechod státní hranice, 
doporučena ke kladnému vyřízení.103 
Josef Krnínský se do USA vystěhoval 
28. září 1979, současně pozbyl čs. státní 
občanství a byl navržen na tzv. Index 
nežádoucích osob (INO),104 což zna-
menalo, že se nemohl vrátit do Česko-
slovenska ani navštívit příbuzné či je 
vyprovodit na jejich poslední cestě.105 
Usadil se v Chicagu, kde si našel práci 
v dělnické profesi. Do vlasti se vrátil po 
listopadu 1989. Dožil v Českých Budě-
jovicích, kde 10. dubna 2006 zemřel. 
Pochován je ve Velešíně.

92  Jan Bürger (18. 11. 1920 – ?), švagr Vojtěcha Řihouta, zemědělec (hospodařil na 22 ha) z Radostic u Č. Budějovic. V roce 1953 zprostřed-
koval Františku Sládkovi u Krále útěk na Západ.

93  František Sládek (12. 2. 1907 – ?), pronásledovaný sedlák (hospodařil na 31 ha) z Rojšína. Král ho měl dvakrát převést na Západ (1952, 
1953), on si to však pokaždé rozmyslel.

94  Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv (VÚA – VHA), f. Nejvyšší soud – vojenské kolegium, spisová značka Tv 3/55, rozsudek 
z 22. 4. 1955. Ostatní zmíněné osoby byly odsouzeny Krajským soudem v Č. Budějovicích 12. 1. 1955 – J. Gallistl na 11 let, S. Krnínský na 
10 let a J. Krnínská na 20 měsíců, Krajským soudem v Č. Budějovicích 31. 1. 1955 – J. Hošek na 14 let, J. Kučera na 12 let a L. Králová na 
12 let, Krajským soudem v Č. Budějovicích 8. 4. 1955 – J. Zika na 2,5 roku a vojenským kolegiem Nejvyššího soudu v Praze 6. 5. 1955 –  
Fr. Velát na 23 let.

95  ABS, f. CB-V, vyšetřovací spis a. č. V-903 ČB proti Františku Ondráškovi, deník Fr. Ondráška, nečíslováno.
96  ABS, f. Vyšetřovací spisy – Karlovy Vary (dále jen KV-V), vyšetřovací spis a. č. V-2090 KV proti Josefu Krnínskému.
97  NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy (dále jen SSNV) – nezpracováno, osobní spis Josefa Krnínského.
98  ABS, f. CB-V, vyšetřovací spis a. č. V-3839 ČB proti Josefu Krnínskému, výpověď Jiřiny Krnínské, 30. 10. 1975.
99  ABS, f. MV-H, a. č. H-340 MV, sv. 5, Krnínský Josef – zpráva o současné činnosti, 15. 5. 1972.
100  ABS, f. CB-V, vyšetřovací spis a. č. V-3839 ČB proti Josefu Krnínskému, výpověď Josefa Krnínského, 13. 10. 1975.
101  Tamtéž, rozsudek z 21. 1. 1976.
102  NA, f. SSNV – nezpracováno, osobní spis Josefa Krnínského.
103  ABS, f. MV-H, a. č. H-340 MV, sv. 5, Krnínský Josef – zaslání stanoviska, 25. 6. 1979.
104  Tamtéž, návrh na zařazení na Index nežádoucích osob, 9. 12. 1979.
105  Dne 21. 5. 1981 zemřela jeho sestra Cecílie, 24. 12. 1982 otec Josef.

Josef Krnínský v Chicagu v 80. letech 20. století
Foto: archiv Františka Ondráška
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