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Trestanecký pracovní tábor Nikolaj 
byl založen v listopadu 1951 a zrušen 
v červenci 1958. Vznikl na místě pů-
vodního tábora nucených prací, jenž 
byl zrušen v únoru 1951.1 Nikolaj patřil 
k větším táborům.2 V září 1952, rok po 
založení, v něm bylo devět set vězňů3, 
na podzim 1955 asi sedm set4, tehdy 
byl velitelem nadporučík Jaroslav 
Slánský. Do tábora byli zařazováni 
vězni s tresty vyššími než 10 let. Tá-
bor se nacházel v nadmořské výšce 
900 metrů, takže v zimě zde panovaly 
i dvacetistupňové mrazy. Vězni chodili 
pracovat na šachtu Eduard vzdálenou 
necelý kilometr, svázáni do pochodo-
vého útvaru ocelovým lanem, v tzv. 
autobuse, který tvořilo i několik set 
vězňů v pětistupech.5 

Onoho 6. listopadu 1955 dokončuje 
Anton Tomík úzký tunel vedoucí asi 
metr pod povrchem, těsně za okraj tří-
metrového koridoru z ostnatého drátu, 
kudy procházejí směny na šachtu. Za 
koridorem se tyčí 2,5 metru vysoký 
plot z ostnatého drátu, jímž je tábor 
obehnán. Každých osm metrů stojí 
osvětlení, před ostnatým drátem je 

vyznačeno tzv. postřelovací pásmo 
široké deset metrů. V rozích tábor 
střeží čtyři šestimetrové věže s hlíd-
kami, které jsou ozbrojeny kulomety.6

Přestože je tunel hotov, ještě to 
neznamená svobodu. Úniková chodba 
totiž ústí jen do dalšího oploceného 
prostoru. Několikaměsíční úsilí více 
než desítky vězňů se však chýlí ke 
konci. Tomík dává vědět Ottovi Droz-
dovi, který hlídá na druhém konci 
tunelu, že práce skončila, prozatím 
ale zůstává v tunelu, aby z jeho ústí 
pozoroval, co se děje v kasárenském 
prostoru. Situaci mu usnadňuje mělký 
příkop, který vede podél prkenného 
plotu, takže Tomík leží těsně pod 
úrovní povrchu.

Drozd předává zprávu ostatním 
spoluvězňům. Ti se rychle svolávají. 
Jeden ze skupiny, Josef Guliš, bohužel 
právě před dvěma dny skončil v ko-
rekci. Nemohou na něj ale čekat, vše 
by se mohlo prozradit. Zrovna včera 
proběhla kontrola v pátém baráku, 
kde strážní vytrhali prkna, jako by 
už tušili, že se něco chystá. Muklové 
se dohodnou, že útěk uskuteční ješ-

tě ten den v noci. Sraz v truhlářské 
dílně, odkud chodba vede, je po šesté 
večer. Tomík si skočí pro věci, již dří-
ve si sehnal i civilní pracovní blůzu 
a plátěné kalhoty, a také se vrací do 
dílny. Postupně přicházejí další, ně-
kteří se vidí poprvé. Kvůli utajení se 
celá skupina vzájemně nezná. Objevují 
se i Václav Ratajský a Arpád Troja, 
kteří tunel vůbec nekopali. František 
Mereš jim o podkopu řekl těsně před 
samotným útěkem.

Na cestu mají jen pár drobností, ně-
kdo čokoládu nebo konzervu, které si 
koupili v táborové prodejně, cigarety, 
dokonce i dvě lahve kořalky. Dohro-
mady mají jednu mapu vytrženou ze 
zeměpisného atlasu, trochu táboro-
vých peněz, a někdo dokonce normální 
peníze, které se podařilo získat od 
civilních zaměstnanců na šachtě. 

Okolo sedmé večer je v dílně shro-
mážděno deset uprchlíků. Postupně 
se soukají do podzemí, chodba je velká 
tak akorát, aby se člověk mohl proplí-
žit. První Tomík, druhý Mereš, za ním 
Viliam Gápel a ostatní. Poslední leze 
Otto Drozd s Miroslavem Dostálem. 

1  BLAŽEK, Lubomír: Tábory nucené práce. In: BABKA, Lukáš – VEBER, Václav (eds.): Za svobodu a demokracii III. Třetí (protikomunistický) 
odboj. M & V, Hradec Králové 2002, s. 80.

2  V dubnu 1951 evidoval vězeňský ústav v Ostrově 9 524 vězňů, v březnu 1952 12 768, v lednu 1953 již 14 115 a v lednu 1954 13 980 vězňů. 
Koncem roku 1959 jich v jáchymovských táborech stále bylo okolo 4 000. Celkem vzniklo 18 trestaneckých táborů. Srov. BURSÍK, Tomáš: 
Přišli jsme na svět proto, aby nás pronásledovali. ÚSTR, Praha 2009, s. 51; PETRÁŠOVÁ, Ludmila: Vězeňské tábory v Jáchymovských 
uranových dolech 1949–1961. In: Za svobodu a demokracii III, s. 56 a 60.

3  PETRÁŠOVÁ, Ludmila: Vězeňské tábory v Jáchymovských uranových dolech 1949–1961, s. 61.
4  ABS, f. Správa Vnitřní stráže (dále jen 2434), balík 33, Operace Jáchymov, s. 2.
5  ŠEDIVÝ, František: Legie živých aneb Jáchymovské peklo. Eva, Praha 2003, s. 68.
6  ABS, f. 2434, balík 33, Operace Jáchymov, s. 2.
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Je neděle odpoledne 6. listopadu 1955, sychravý podzimní den. Anton Tomík 
právě rukou nahmatal zadní stranu dřevěného plotu, který odděluje prostor 
kasáren stráží od tábora vězňů. Prkenný plot vede zhruba prostředkem celého 
tábora Nikolaj. Nikolaj leží kilometr severně od Jáchymova v Krušných horách,  
v jehož okolí vězni dobývají uranovou rudu, která mizí do SSSR.

JaN HorNík
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Dostál ještě zevnitř zamkne dílnu 
a zaklapne za sebou poklop v podlaze. 

Když Tomík vyleze z tunelu, vmáčk-
ne se do mělkého příkopu za prken-
ným plotem a vleže na zádech se začne 
opatrně plížit směrem k východní 
strážní věži. Musí urazit přibližně pa-
desát metrů, pak zahnout do pravého 
úhlu a podél oplocení se dostat až do 
rohu prostoru strážných u cesty na 
kraji lesa. Ostatní jej tiše následují, je 
to nejkritičtější část útěku. Kdyby si 
někdo ze strážných v kasárnách vyšel 
směrem k plotu zakouřit, byl by konec. 

První polovinu úseku, kterou se 
musejí proplížit, naštěstí dobře kryje 
dřevěný plot. Světla ozařující koridory 
postřelovacího pásma míří na druhou 
stranu, takže plot na příkop vrhá 
dlouhý stín. Strážný na věži se navíc 
soustředí na prostor tábora. Kdo by 
čekal, že útěkáři nezvolí pro kopání 
směr do lesa, ale do dalšího oplocení? 

I druhých padesát metrů se podaří 
překonat bez problémů. Teď už stačí 
jen přeštípnout dráty. Podaří se, To-
mík podlézá plot a je na svobodě. Ještě 
několik metrů přes cestu a skryje ho 
krušnohorský les. Je okolo osmé ho-
diny, naprostá tma, mezi stromy pro-
svítá lágr Nikolaj. Postupně přicházejí 
další, sejdou se v osmi. Z dílny jich 
ale přece utíkalo deset! Někdo chy-
bí. Musí už ale vyrazit, každá hodina 
počátečního náskoku má cenu zlata. 
Až bude útěk při sčítání vězňů na 
ranním nástupu odhalen, potřebují 
být co nejdál od tábora.

Patnáct spiklenců

Plán útěku se začal rodit o čtvrt roku 
dříve. Hlavní iniciátorem byl Adolf 
Ruš, který pracoval v táborové sto-
lařské dílně. Měl od ní klíče a mohl 
organizovat kopání tunelu, aniž by 

vyvolal pozornost. Ruš nejprve zva-
žoval možnost útěku se spoluvězněm 
Drozdem. Zpočátku probírali variantu 
s použitím vozíku z šachty, v němž by 
se nechali zasypat sutí, ale zvítězil 
nápad s  tunelem. Ruš sám někdy 
v polovině srpna vyřízl v podlaze 
dílny otvor a z prken vyrobil poklop, 
který zamaskoval pilinami. Brzy se 
dala dohromady skupinka pěti vězňů: 
k Drozdovi s Rušem se připojili Viliam 
Gápel, Jan Kupczok a František Mereš.7 

Když šel Gápel poprvé kopat, bylo 
hotovo tak třicet centimetrů, on sám 
během prvního kopání prohloubil 
chodbu tak o patnáct centimetrů.8 
Práce byly v srpnu skutečně teprve 
na začátku. Postupně se ke skupině 
přidávali další, což výkopové práce 
urychlilo, přestože se tím zvýšilo ri-
ziko odhalení. Přes Drozda se v září 
dostal do skupiny Vojtěch Kučera 
a také Miroslav Dostál.9 Dostál sám 
pak přivedl do skupiny Jiřího Hrdinu. 
Při jedné návštěvě dílny se o tunelu 
dozvěděl i Josef Šebo, který sehnal 
železnou tyč na hloubení chodby 
a později zavedl do tunelu i elektrické 
světlo. Nakonec během kopání elek-
třinu nahradili svítilnou na baterku, 
kterou opatřil Anton Tomík. Toho do 
skupiny přivedl Gápel rovněž během 
září. V září se do skupiny přes Mereše 
dostal ještě Guliš. Právě on v táborové 
knihovně vytrhl z atlasu mapu Čes-
koslovenska.10 Až mezi posledními 
se koncem měsíce dozvěděl o tunelu 
Ignác Hazucha, přestože stejně jako 
Ruš pracoval v dílně. Neměl však mezi 
vězni dobrou pověst, takže se před 
ním snažili akci utajit. Jak se ukázalo, 
jejich obavy byly oprávněné, přálo jim 
ale štěstí.

Podle možností se téměř všichni 
střídali v hloubení chodby. Kdo bude 
kdy kopat, koordinoval hlavě Ruš, 

později mu pomáhal Mereš. Někteří 
kopli párkrát, jiní se do tunelu dostali 
i desetkrát, jako třeba Kupczok. Vyko-
panou hlínu ukládali na půdu dílny. 
Práce postupovala o něco pomaleji, 
než plánovali. Sám Tomík v říjnu skon-
čil na čas na marodce, Šebo, Hrdina 
a Kučera od úmyslu utéct nakonec 
upustili. 

Na poslední chvíli mohla celý útěk 
zhatit přítomnost udavače v řadách 
uprchlíků. Byl jím již zmiňovaný Ignác 
Hazucha, který 4. listopadu, tedy dva 
dny před útěkem, napsal anonymní 
udání o jeho přípravě. Vhodil ho do 
schránky „přání a stížností“. V dopise 
napsal jen: Pozor na útěk z Nikolaje, ji-
nak žádné podrobnosti. Zdá se, že hrál 
na obě strany a chtěl si vytvořit alibi 
pro případ dopadení. Při pozdějších 
výsleších se ostatně hájil, že podpis 
a udání konkrétních podrobností by 
znamenalo jistou odplatu spoluvěz-
ňů.11 Bachaři sice na základě varování 
provedli 5. listopadu namátkovou kon-
trolu, jak již bylo zmíněno, dokonce 
vytrhali prkna v jednom z baráků, ale 
tunel se jim nalézt nepodařilo.

Úplně na poslední chvíli, v den 
útěku, se ke skupině přidali Ratajský 
s Trojou. Ti se přitom sami již v záři 
pokusili uprchnout spojovací chodbou 
do šachty Rovnost, ale zabloudili a mu-
seli se po dvou hodinách vrátit.12 Když 
se nyní od Mereše dozvěděli o tunelu, 
neváhali a ihned se rozhodli k uprch-
líkům připojit.

Skupina se rozpadá

Skupina osmi vězňů vyráží rychlým 
nočním pochodem na západ. Je kolem 
osmé večer. Nevědí, že Dostál s Droz-
dem, kteří opouštěli tunel poslední, 
se hned po vyplížení za plot vydali na 
útěk na vlastní pěst. Oba kolem šachty 

7  ABS, f. Vyšetřovací spisy – Karlovy Vary (dále jen KV-V), pozorovací vyšetřovací spis a. č. V-1950 KV, Zpráva o průběhu vyšetřování, 
16. 11. 1955.

8  Tamtéž, skupinový vyšetřovací spis a. č. V-1950 KV, Protokol o výpovědi Viliama Gápela, 9. 11. 1955.
9  Tamtéž, Žaloba, 30. 12. 1955.
10  Tamtéž, pozorovací vyšetřovací spis a. č. V- 1950 KV, Protokol o výpovědi Josefa Guliše, 29. 11 1955.
11  Tamtéž, Protokol o výpovědi Ignáce Hazuchy, 17. 11. 1955.
12  Tamtéž, skupinový vyšetřovací spis a. č. V-1950 KV, Protokol o výpovědi Arpáda Troji, 30. 11. 1955.
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Rovnost míří přímo na jih, směr Ost-
rov, pak někde uhnou na východ. Mají 
namířeno do nedalekého Vintířova, 
kde Dostál v roce 1950 pracoval na 
státním statku. 

Hlavní skupina mezitím mine šach-
tu Eduard a pak se rovněž stočí na jih 
směrem na Karlovy Vary. Pochodují 
horským terénem. Počasí uprchlíkům 
přeje, je mlha a mrholí, takže se do 
rána jejich pachové stopy smažou a psi 
je nebudou schopni sledovat dál než 
kilometr západně od tábora.13 

Delší zastávku si dovolí až po roze-
dnění. Přes noc se jim podaří urazit 
zhruba patnáct kilometrů vzdušnou 
čarou, z Nikolaje až do blízkosti obce 
Sadov. Tam se zahrabou do prohlubně 
plné spadaného listí, aby si odpočinuli. 
Jak se ukáže, dostali se během první-
ho pochodu dost daleko, aby unikli 
z vnitřního střeženého okruhu, který 
jejich pronásledovatelé vytvoří hned 
následující den.

Přes noc je v táboře klid, vše změní 
ranní nástup. Když se strážní z cel-
kových zhruba 700 vězňů nemohou 
dopočítat celé desítky, vyhlašují v 6.45 
hodin poplach. Pět minut po sedmé už 
vyrážejí na stopu útěkářů psi, jednotky 
Vnitřní stráže zároveň vytvářejí první 
stíhací okruh. Hlídky jsou na pozicích 
již hodinu po vyhlášení poplachu, sto-
jí na dohled v rozestupech přibližně 
100 až 200 metrů. První okruh tvoří 
zhruba 400 příslušníku ministerstva 
vnitra, dalších asi 40 kilometrů stát-
ní hranice s NDR uzavřou příslušníci 
Pohraniční stráže. Mobilní hlídky za-
čnou vzápětí pročesávat oblast uvnitř 
okruhu. 

Předpoklad, že se uprchlíci vydali 
k hranicím nebo že bloudí v okolních 
lesích, však neplatí. Hlavní skupina 
už v té době odpočívá v lese u Sadova 
a Drozd s Dostálem jsou někde na vý-
chod od Ostrova, nejspíš už bezpečně 
za řekou Ohří. Pronásledovatelé navíc 

netuší, zda a na kolik skupin se uprch-
líci vlastně rozdělili.

Postupně je do operace nasazováno 
stále více jednotek. Z Prahy je povolán 
motomechanizovaný prapor Vnitřní 
stráže čítající 350 mužů. Ve směru 
na Plzeň a Mariánské Lázně jsou již 
dopoledne obsazeny všechny přechody 
a mosty přes řeku Ohři v úseku Stráž 
nad Ohří – Loket. Veřejná bezpečnost 
se pak soustředí na silnici Karlovy 
Vary – Praha.14 Do akce je brzy nasa-
zeno celkem 957 příslušníku Správy 
táborů ministerstva vnitra, kteří jsou 
vyzbrojeni 70 lehkými kulomety, 270 
samopaly, 85 pistolemi a 532 puškami. 
Zároveň velení zásahu vytvoří ope-
rativní zálohy z dalších 235 mužů.15

Hlavní skupině uprchlíků bohužel 
přestane přát štěstí již první den odpo-
ledne. Mezi druhou a třetí na odpočíva-
jící vězně v lese narazí hajný. Domnívá 
se, že jde o pytláky, a vystřelí do vzdu-
chu, aby je vyplašil.16 Tomík má právě 

13  ABS, f. 2434, balík 33, Operace Jáchymov, s. 7.
14  Tamtéž, s. 7–8.
15  Tamtéž, s. 4–5.
16  Tamtéž, s. 9.

Letecký snímek lágru Niko-
laj z roku 1952. V listopadu 
1955 v něm bylo okolo 700 
vězňů s tresty vyššími než 
10 let. Tábor ležel ve výšce 
900 metrů kilometr severně 
od Jáchymova. Vězni chodili 
těžit uran na šachtu Eduard 
vzdálenou necelý kilometr 
západně od tábora.

Foto: NIKM
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hlídku. Všichni naráz se rozutečou po 
lese, na místě po nich zůstane několik 
osobních věcí i z toho mála, co mají 
s sebou. Skupina se znovu sejde opo-
dál, chybí ale František Mereš. Ke vší 
smůle má zrovna on u sebe mapu. Dál 
musejí po paměti. Vzhledem k tomu, že 
většinu tvoří Slováci neznalí místního 
kraje, začínají bloudit. 

František Mereš se zatím sám snaží 
dostat co nejdál od místa incidentu 
s hajným a jde směrem na jih k že-
lezniční zastávce Podlesí. Brzy se od 
hlavní skupiny rozhodnou oddělit ješ-
tě Ratajský s Trojou s tím, že se pokusí 
dostat do vlaku směr Slovensko. Z pů-
vodních deseti zbývá ve skupině už jen 
pět mužů – Hazucha, Tomík, Kupczok, 
Gápel a Ruš – a to neuplynulo ještě ani 
24 hodin od chvíle, kdy se sešli v lese 
za táborem Nikolaj, již svobodní. 

Mezitím ve čtvrt na pět odpoledne 
získá velitelství zprávu, že u Děpol-
tovic (severozápadně od Sadova) 
byly spatřeny dvě nebo tři podezřelé 
osoby.17 Mohlo jít o právě o Rataj-
ského a Troju, kteří se oddělili od 
hlavní skupiny. Do oblasti je posláno 
77 mužů, aby ji prohledali a utvořili 
další střeženou linii ze severu na jih. 
Opět bez úspěchu. Poté, co hajný okolo 
páté ohlásí, že v lese u Sadova viděl 
podezřelou skupinu osob, velení na 
místo posílá další jednotky. Ty však 
naleznou už jen tři mošny a fárací 
plášť. Mají ale alespoň první hmata-
telný důkaz o pohybu uprchlíků.

Ve 20.00 hodin dorazí z Prahy do 
Jesenice (asi padesát kilometrů vý-
chodně od Karlových Varů) 1. moto-
mechanizovaný prapor Vnitřní stráže 
Praha v síle 350 mužů. Jeho úkolem 
je vytvořit neprostupnou linii v úseku 
Strojetice – Plasy podél řeky Střela 
pro případ, že by uprchlíci směřovali 
na jihovýchod. Podobnou, kratší linii 

mnohem blíže ke Karlovým Varům 
zároveň utvoří další střelecká rota 
na silnici Bochov – Toužim.18 

Zhruba třicet kilometrů severně od 
Strojetic, severního konce střežené 
linie, leží Vintířov, kam míří Drozd 
s Dostálem, kteří u Ostrova uhnuli 
přímo na východ směrem na Žatec. 
Jsou tedy stále mimo dosah hlavního 
pátrání a mají momentálně největší 
šanci uniknout.

I když jsou rozděleni do čtyř sku-
pinek, po 24 hodinách zůstává všech 
deset mužů stále na svobodě, přestože 
po nich v terénu pátrá téměř tisícovka 
mužů. Kryti tmou opět pokračují v po-
kusu uniknout pronásledovatelům.

Přestřelka v lokti

Od brzkého úterního rána jednotky 
vnitřní stráže prohledávají Krušné 
hory severně od hory Plešivec až 
k hrani cím – bezvýsledně. V 11.00 
hodin četa 1. motomechanizovaného 
praporu vytvoří další clonu po ose 
Ostrov – Moříčov – Velichov. Pátrání 
se zároveň soustředí východně od Sa-
dova, právě tam se někde ukrývá ztra-
cený Mereš. Po nálezu mošen u Sadova 
přehradí další rota linii Ostrov – Nová 
Víska – Bor – Pulovice, takže vpodvečer 
má Mereš pronásledovatele za zády, 
na jihu by musel překonat střeženou 
řeku Ohři a přímo před sebou má  
3. střeleckou rotu. Navíc kousek za ní 
severovýchodním směrem mu blokuje 
cestu i clona u Moříčova.19 Uniknout 
z těsného obklíčení by mohl jedině tak, 
že by zamířil na sever do hor. Tam je 
ale pronásledovatelů ještě víc, Merešův 
čas se krátí, o své zoufalé situaci ale 
zatím neví. 

Hlavní skupina mezitím v noci na 
úterý pokračuje směrem na jih, netuší 
však, kde přesně jsou. S rozedněním 

se opět ukrývají a čekají na setmění, 
Tomík se večer dokonce odváží zajít 
na nedalekou železniční zastávku, 
aby zjistil, kam se vlastně dostali. 
Najde v budce svetr a v jeho kapse asi  
50 Kčs, obojí vezme.20 Zjistí, že jsou 
někde poblíž Lokte. Dokonce zajde 
koupit asi deset housek. 

Zhruba ve stejnou dobu dorazí Do-
stál s Drozdem do Vintířova (zhruba 
35 kilometrů od Jáchymova) a ve sta-
vení na okraji vesnice požádají o jídlo. 
Bydlí tu jistý Hrouda s rodinou. Do-
stál s Drozdem na sebe prozradí, že 
jsou uprchlí vězni, a když dostanou 
jídlo, pokračují na Žatec. Dostál se 
sice Hroudy ptal po bývalém správci 
statku Josefu Prášilovi, ale navštívit 
ho nakonec nejdou.21

V úterý pozdě večer, už za tmy, se 
hlavní skupina opět vydává na cestu. 
Okolo půl desáté dorazí podél kolejí 
k železničnímu mostu v Lokti. Ten je 
jako všechny mosty přes Ohři už od 
prvního dne střežen. Když se pokou-
šejí most překročit, z druhé strany se 
ozve: Stůj! Všech pět mužů ale povel 
hlídky ignoruje a začne utíkat dolů 
z železničního náspu. Ozve se střelba. 
Každý prchá, jak umí. Přímo na silnici 
pod náspem zůstane Kupczok, postře-
lený do nohy. Je dopaden jako první. 
Zásah ale dostali i Tomík a Ruš, oběma 
se však podaří z místa uprchnout. Ruš 
je jen lehce postřelen do ruky, zato To-
míkovo zranění je vážné. Podaří se mu 
ještě ukrýt v živém plotu u dětského 
hřiště a pak ztrácí vědomí. K hřišti 
utíká i Gápel.

Na místo přestřelky je ihned poslá-
no osm psovodů. Netrvá dlouho a Gá-
pela vystopují ukrytého na záchodcích 
u dětského hřiště. Když jej odvádějí, 
pes ucítí i Tomíka, který leží nedaleko 
v mdlobách. Další dva uprchlíci jsou 
dopadeni. Je krátce před půlnocí.22 

17  Tamtéž, s. 9.
18  Tamtéž.
19  Tamtéž, s. 10.
20  ABS, f. KV-V, skupinový vyšetřovací spis a. č. V-1950 KV, Protokol o výpovědi Antona Tomíka, 25. 11. 1955.
21  Tamtéž, pozorovací vyšetřovací spis a. č. V-1950 KV, Zpráva o průběhu vyšetřování, 9. 12. 1955, a Protokol o výpovědi Miroslava Dostá-

la, 7. 12. 1955.
22  Tamtéž, Protokol o zadržení Viliama Gápela, 27. 12. 1955.
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Zbylí dva členové skupiny, Ruš 
a Hazucha, mají více štěstí. Podaří 
se jim uniknout dál od železničního 
mostu. Ruš kousek běží po silnici 
a pak přebrodí několik metrů široký 
potok a ukryje se v houští. Tam s pro-
střeleným předloktím leží asi hodinu, 
a když se zdá, že nebezpečí pominulo, 
vrátí se zpět přes potok, přeběhne že-
lezniční trať a vydá se do lesa. Ruka 
naštěstí nekrvácí, Ruš míří někam 

dál na Prahu.23 Hazucha, který vyšel 
z přestřelky nezraněn, utíká stejným 
směrem přes trať. Pak pokračuje lesem 
na jihovýchod. 

Polovina uprchlíků dopadena

Již kolem jedné hodiny po půlnoci po-
sílá velitelství do oblasti Lokte dalších 
80 mužů. Ti se ihned rozmisťují v okolí 
tratě a silnice, které vedou z Lokte na 

jih do Horního Slavkova. Až do rána 
budou pátrat v okolí. 

Mezitím se kvapem blíží konec 
útěku Mereše. Ten se pohybuje stále 
nedaleko Sadova a za tmy jde podél 
trati u Nové Vísky směrem k Ostro-
vu. Tam už od večera číhají vojáci  
3. motostřelecké roty. Okolo půl jedné 
ráno ho spatří a chtějí po něm doklady. 
Mereš se bez vytáček přizná. Podobně 
se vede i Hazuchovi jihovýchodně od 

23  Tamtéž, Protokol o výpovědi Adolfa Ruše, 19. 11. 1955.

Nákres vykopaného tunelu a lágru Nikolaj, který vytvořili vyšetřovatelé útěku Foto: ABS
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 1.

 2.

Jan Kupczok – lehce postřelen u mostu 
v Lokti ve 21.30 hod. 
Viliam Gápel – vystopován na hřišti 
v Lokti ve 23.30 hod.  
Anton Tomík – vážně postřelen, nalezen 
psovodem v bezvědomí na hřišti v Lokti  
ve 23.30 hod.

František Mereš –  
zatčen u Nové Vísky  
v 0.30 hod.  

Václav Ratajský a Arpád Troja – dobro-
volně se přihlásili na policii v Droužkovi-
cích u Chomutova v 18.15 hod.

Místa zatčení

1. – hlavní skupina míří v noci k Sadovu, 2. – Drozd s Dostálem jdou na vlastní pěst k Vintířovu, 3. – Mereš sám prchá k Podlesí, 4. – zbytek 
hlavní skupiny jde do Lokte, 5. – Ratajský a Troja se oddělují a směřují k Zaječicím u Mostu, 6. – Ruš s prostřeleným předloktím uniká směr 
Praha, 7. – Hazucha míří k vrchu Buková u Bošířan

2.

1.

3.

5.

2.

4.

6.

7.

1.

incident s hajným 7. 11. 14:30

přestřelka na mostě 8. 11. 21:30

lágr Nikolaj

96 2015/03 paměť a dějiny  

3.

4.

6.

5.

8. 11.

9. 11.

 3.

9. 11.

 4.

12. 11.

Miroslav Dostál, Otto Drozd – zatčeni na 
silnici u Libomyšle v 18.25 hod. 

 5.

14. 11.

Ignác Hazucha –  
zatčen u Bošířan  
v 10.00 hod.

 6.

19. 11.

Adolf Ruš –  
zatčen na silnici  
u Olbramovic v 9.30 
hod.

útěk 6. 11. 20:00

stíhací okruh 7. 11. 8:30
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24  Tamtéž, Zápis o zadržení, 16. 12. 1955.
25  Tamtéž, Protokol o výpovědi Arpáda Troji, 18. 11. 1955
26  ATamtéž, skupinový vyšetřovací spis a. č. V-1950 KV, Protokol o výpovědi Miroslava Dostála, 15. 11. 1955.
27  ABS, f. 2434, balík 33, Operace Jáchymov, s. 11.
28  ABS, f. KV-V, skupinový vyšetřovací spis a. č. V-1950 KV, Protokol o výpovědi Miroslava Dostála, 16. 11. 1955.
29  Tamtéž, pozorovací vyšetřovací spis a. č. V-1950 KV, Protokol o výslechu Adolfa Ruše, 19. 11. 1955.
30  Tamtéž, Seznam věcí odebraných Rušovi při zatčení, 19. 11. 1955.

Lokte. Během noci se mu sice podaří 
ujít lesem asi šest kilometrů, ale před 
jedenáctou ho na lesní cestě u Bošířan 
zadrží hlídka.24 

Je středa ráno 9. listopadu, polovina 
uprchlíků je dopadena, dva z nich jsou 
postřelení, nejvážněji Tomík.

Na útěku jsou ještě Dostál s Droz-
dem, kteří se od ostatních oddělili 
hned po opuštění tábora, Ruš, který 
jako jediný dokázal uniknout zátahu 
u Lokte, a pak Ratajský s Trojou, kte-
ří se oddělili nedlouho po incidentu 
u Sadova. Kromě Ruše se v tu chvíli 
všichni čtyři pohybují v méně pro-
hledávaném prostoru poblíž Žatce 
a Chomutova. 

Ratajský s Trojou se přitom doká-
žou během dvou dnů pochodu dostat 
až za Chomutov, kde jim ve středu  
9. listopadu ve vesničce Zaječice po-
může jistá Růžena Švejdová a Miroslav 
Šebek. (Pokud jim vzdálenost od Sa-
dova k Chomutovu – asi 60 kilomet-
rů – pomohl někdo překonat autem, 
nebo uskutečnili záměr jet vlakem, 
u výslechů to nepřiznají.) Poskytnou 
jim jídlo a civilní šaty, dají jim vybrat 
kabáty a kalhoty, taky rádiovky na 
hlavu. Dvojice se chce dostat dál na 
Prahu podle drátů vysokého napětí. 
Bohužel si ale po chvíli spletou směr 
a místo na Prahu směřují vlastně 
zpátky k Chomutovu. Téměř dva dny 
bloudí v okolí, přes den se zahrabávají 
do stohů.25

Dostál s Drozdem po zastávce ve 
Vintířově pokračují směrem na Pod-
bořany a Žatec, někde musejí překřížit 
trasu Ratajského s Trojou, kteří mířili 
víc na sever. Ani oni však přesně ne-
vědí, kde jsou. Dne 9. listopadu jim 
zhruba 15 kilometrů za Žatcem dají 
v jednom stavení najíst a na cestu 
dostanou bochník chleba. Pak už se 
stáčejí přímo na jih. Jejich cílem je 

dostat se až do Stěžova u Příbrami, 
kde má Dostál snoubenku.26

operace Jáchymov končí

Pátrací operace tisícovky vojáků a po-
licistů po úspěchu u Lokte pokračuje 
prověřováním hlášení od obyvatel, 
ale pomalu přechází ve vyčkávaní. 
Ve čtvrtek 10. listopadu ještě velite-
lé na základě ohlášení posílají přes 
100 mužů východně od obce Bor, která 
leží pár kilometrů jižně od Ostrova, 
ale bezvýsledně. Velitelé zásahu brzy 
dospějí k závěru, že zbývající uprchlí-
ci se v tuto chvíli již nacházejí mimo 
uzavřené oblasti stíhání, a v 17.00 
hodin vydají rozkaz ke stažení všech 
jednotek do kasáren a ubytoven. Tam 
prozatím zůstanou v pohotovosti.27

Ratajský a Troja nyní bloudí v okolí 
Chomutova. Dne 11. listopadu potkají 
u stohu dva mladíky, kteří je varují, 
že po nich pátrá SNB, dokonce jim 
řeknou poněkud zveličenou zprá-
vu, že několik vězňů bylo na útěku 
zastřeleno. Následující den, po pěti 
dnech trmácení, se Ratajský s Trojou 
rozhodnou, že se raději dobrovolně při-
hlásí na policii. Jsou právě kousek od 
Chomutova. Dne 12. listopadu v 18.15 
hodin jsou „zadrženi“ v Droužkovicích. 
Týž den velitelé zásahu posílají zpět do 
Prahy 1. motomechanizovaný prapor 
Vnitřní stráže.

Dostál a Drozd pochodují od 10. listo-   
padu směrem na Beroun. O dva dny 
později minou křižovatku s ukazate-
lem „Křivoklát 12 km“. Jdou jen v noci, 
přes den se ukrývají v lesích nebo ve 
stozích. V jedné vsi ještě před Be-
rounem jim opět nějací stateční lidé 
poskytnou jídlo. Celkem jim lidé po-
mohou čtyřikrát, v posledním případě 
dostanou dokonce navíc i 10 korun.28 
Z Berouna se oba stočí na jihozápad, 

minou Králův Dvůr a pokračují ke 
Zdicím. Tam se odváží zajít do ob-
chodu a za darované peníze si koupí 
cigarety a chleba. Pokračují pak přímo 
na jih, zhruba v linii říčky Litavky, do 
Příbrami jim zbývá asi 30 kilometrů. 
Dne 14. listopadu v půl sedmé večer je 
ale kontroluje hlídka VB. I jejich útěk 
končí, přestože vzdorovali celý týden.

Poslední na svobodě zůstává 
Ruš, hlavní iniciátor a organizátor 
útěku. Od přestřelky u Lokte večer  
8. listopadu pokračuje na vlastní pěst 
směrem na Prahu. Přesunuje se jen 
v noci, vybírá si menší silnice a přes 
den přespává ve stozích. Mine Křivo-
klát a pak stejně jako Dostál a Drozd 
zamíří k Berounu.29 Někde poblíž něj 
překříží jejich trasu, ale je tu o pár 
dní později. Za Berounem velkým 
obloukem z jihu obchází Prahu, živí 
se spadaným ovocem a bramborami, 
které si opéká na ohni. Dne 18. listopa-
du dojde až k Voticím, kde naposledy 
přespí na svobodě ve stohu u vesnice 
Jankov. Brzy ráno vyrazí na poslední 
úsek své cesty směrem na Prahu. 
Zhruba pět kilometrů od Votic ho 
zadrží hlídka VB. U sebe má kromě 
jiného ještě stále klíče od truhlářské 
dílny lágru Nikolaj.30 

Po třinácti dnech celá akce končí 
úspěchem bezpečnostních složek. 
Všech deset uprchlíků je dopadeno. 

Mírný rozsudek

Vyšetřovatelům se během výslechů 
podařilo zjistit, že do přípravy útěku 
se zapojilo celkem patnáct osob. Pokud 
se na přípravě podílel i někdo další, 
jeho jméno při výsleších nepadlo. 
Protože během vyšetřování krajský 
prokurátor zastavil trestní stíhání 
Mereše, Kučery a Votavy, před soudem 
nakonec stanulo jen dvanáct vězňů. 

dokončení na straně 102
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příběh 20. století

Kdo s tunelem začal?

Myslím, že Ruš s Drozdem. V podlaze 
dílny vyřízli otvor, a aby vchod do tu-
nelu stráže nenašly, vždycky poklop 
zasypali pilinami. Kdo kdy přesně 
ve skupině kopal, jsme ale vzájem-
ně nevěděli. Oni jediní měli přehled. 
Ani u soudu jsem všechny nedokázal 
poznat. Volba směru tunelu padla na 
oplocený prostor strážných. Znamenalo 
to sice největší riziko, ale zase to nikdo 
nečekal. 

Jak dlouhý tunel jste potřebovali?

Jeho délka vycházela na nějakých 15 až 
18 metrů, těsně za drátěný koridor pro 
stráže. Za koridorem stál třímetrový 
prkenný plot, který bránil, abychom 
strážným viděli do kasáren. Délku 
jsem spočítal pomocí Pythagorovy 
věty. Provrtal jsem díru ve stěně díl-
ny, abych zaměřil kolmici, další dvě 
délky jsme dokázali změřit odhadem.

Jak kopání probíhalo?

Pracovali jsme po dvojicích. Jeden ko-
pal a druhý hlídal. Bachaři často zniče-
honic udělali nástup. Já jsem nekopal 
hned od začátku. Když jsem se zapojil, 
byly už tak tři metry tunelu hotové. Pro 
jistotu jsem byl za jednu nohu přiváza-
ný provazem, kdybych v tunelu omdlel, 
aby mě mohli vytáhnout.

Jak tunel vypadal? Používali jste 
výdřevu?

Ne. Byla tam kamenitá hlína, metr pod 
zemí už bylo sucho. Kopající naplnil 
pytel, který se za provaz vytáhl do 
dílny. Vykopanou hlínu jsme sypali 
na půdu. Truhláři tam vyrobili police, 
aby ji zpevnili. Odhaduji to tak na malý 
náklaďák vykopané země. Průměr 
tunelu byl asi šedesát centimetrů. 
Všechno jsme dělali ručně. Později 
jsem obstaral svítilnu na baterii.

Promýšleli jste dobu útěku? Kdy-
by napadl sníh, snadno by vás 
pronásledovatelé vystopovali.

Původní plán byl utéct v září, kdy je 
na stromech ovoce. Ale po nepokojích 
v táborech na jaře 1955 byly neustálé 
nástupy a nedalo se nerušeně kopat. 
Práce se tak protáhly až hluboko do 
října. Já jsem si v říjnu zlomil palec 
na noze a skončil jsem na čtrnáct 
dní na ošetřovně. Spoluvězeň Gápel 
za mnou jednou přišel a řekl mi, že 
zkusili prorazit konec tunelu moc 
brzy. Udělali sondu, ale zjistili, že jsou 
ještě v koridoru pro stráže. Poznali to 
podle bílých kamínků, které se jim 
do tunelu sypaly. Museli sondážní 
otvor ucpat jílem. Chyběly ještě tak 
dva metry.

Napodruhé už jste konec tunelu 
odhadli správně?

Závěr vyšel zrovna na mě, když jsem 

po propuštění z ošetřovny opět přišel 
na řadu. Tunel jsem dokončil v nedě-
li. Že jsme u cíle, jsem poznal podle 
kořínků trávy. Když jsem udělal malý 
otvor, rukou jsem dosáhl přesně na 
zadní stranu dřevěného plotu. Pak 
jsem díru ústící do mělkého příkopu 
za plotem zvětšil a dlouho pozoroval, 
co se děje. Po večerním nástupu jsme 
se svolali do dílny. 

Tunel ale ústil jen do prostoru 
baráků stráží. Pořád jste byli 
uvnitř oplocení. Jak jste se dosta-
li ven?

Museli jsme se nejprve doplížit ke kraji 
oplocení pod strážní věž a potom dál 
podél plotu, abychom se dostali do 
rohu tábora u cesty. Lezl jsem první. 
Plazili jsme se po zádech a poslední 
měl nasypat papriku proti psům. 
Strážný v rohové věži se naštěstí sou-
středil na dva koridory okolo tábora 
a dozadu se nedíval. Pomohl nám 

S Antonem Tomíkem o tunelu, hajném a průstřelu

Jen jsem stihl zakřičet „střílí“

Anton Tomík, listopad 2014, Praha Foto: autor
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navíc stín, který vrhal dřevěný plot. 
Prakticky nás nemohl vidět. Naštěs-
tí nikdo ani nezakašlal, jinak by byl 
konec. Když jsme se asi po půlhodině 
doplazili k cestě, mohlo to být celkem 
tak sto metrů, musel jsem přeštípnout 
dva spodní ostnaté dráty. Když jsem 
přestřihl první, ozval se zvuk, jako 
když praskne struna. Strážný na věži 
na chvíli zpozorněl, ale nenapadlo ho, 
že by se v kasárenském prostoru mohlo 
něco dít. Pak už nám chybělo jen asi 
dvacet metrů do lesa.

Jak jste se orientovali?

Měli jsme jednu mapu, ale někteří se 
v oblasti vyznali. Zpočátku jsme se 
orientovali podle hory Klínovec, která 
byla osvětlená a kterou jsme viděli 
i z tábora. Směřovali jsme na Karlo-
vy Vary. Myslím, že jsme v noci také 
viděli karlovarské letiště. Jeden šel 
vždycky jako volavka vpředu, kdyby 
na někoho narazil. Střídali jsme se. 
Šli jsme bez zastávky až do svítání. 
Po nočním pochodu jsme se zahrabali 
někde v lese do jámy plné listí.

Hned první den vás náhodu našel 
hajný. Jak se to odehrálo?

Měl jsem právě hlídku a najednou 
vidím hlaveň pušky, jak na mě míří. 
Ostatní nebyli prakticky vidět, proto-
že byli zakrytí listím. Tehdy nás bylo 
už jenom osm. Jen jsem stihl zakřičet 
„střílí“ a poprvé v životě jsem udělal 
salto vzad. Všichni vyletěli a rozutekli 
se po lese. Když jsme se zase sešli, 
bylo nás o jednoho míň. Poblíž Lokte 
jsem pak v jedné boudě našel svetr 
a v jeho kapse asi padesát nebo sto 
korun. Šel jsem dokonce koupit nějaké 
jídlo. To mi taky později přišili jako 
krádež. 

Jak dlouho se vám dařilo unikat?

Už druhý den zbytek naší skupiny nara-
zil na obklíčení. Vojáci leželi v příkopu 
u mostu a naráz začala střelba. Dostal 
jsem zásah a omdlel jsem. Ten den mám 
vymazaný, nevím, co se stalo. Na chvíli 
jsem se probral, až když mi obličej ob-
lizoval pes. Pak jen vím, že mě hodili 

na náklaďák. Znovu jsem přišel k sobě 
až na ústředním lágru Vykmanov. Byl 
jsem k smrti vyčerpaný.

Jaké jste vlastně měli plány, pokud 
se útěk zdaří? 

Nedělali jsme si iluze, že se dostaneme 
za hranice. Doufali jsme však, že nás 
přeloží a že tak alespoň vyvázneme 
z jáchymovského pekla. Měli jsme vět-
šinou v úmyslu dostat se k rodinám, 
já na Slovensko. 

■  anton tomík se narodil 2. června 1932 ve Skalici na Slovensku. Rodiče měli malé hospo-
dářství o rozloze pět hektarů. Vychodil měšťanku a v roce 1947 jeden rok hospodářské školy. 
V roce 1948 nastoupil do Bratislavy na Vyšší průmyslovou školu, obor strojírenství. Od roku 
1949 byl řadovým členem ČSM.

Koncem léta 1950 Tomík se spolužáky z Vyšší průmyslové školy v Bratislavě Stanislavem 
Hölcem a Josefem Kulichem založili protistátní skupinu „SAK“ (Spolok antikomunistov). Všem 
bylo 18 let. Později se k nim přidal i o rok mladší Michal Cagaň. Soustředili se hlavně na 
tištění a distribuci protistátních letáků, snažili se shromažďovat zbraně, střelivo a výbušniny. 
V dubnu 1951 chtěli vyhodit do povětří sochu J. V. Stalina na Stalinově náměstí (dnes náměstí 
SNP) v Bratislavě, ale nepodařilo se jim vyřadit veřejné osvětlení, aby dokázali výbušninu 
nepozorovaně umístit na sochu. Po několika pokusech od plánu upustili. 

V červenci 1951 vyrazili na výlet do Slovenského ráje, kde v lese u Spišské Nové Vsi Hölec 
pro zábavu střílel. Upoutali na sebe pozornost lesníků, kteří chtěli Hölcovi zabavit zbraň 
a doklady. Když ale Tomík vytáhl granát, zmizeli v lese. Následoval zátah a v rozmezí několika 
dnů byla celá skupina pochytána. Tomík byl zatčen 4. srpna a tentýž den u něj StB při domovní 
prohlídce našla pistoli ráže 9 mm, náboje a granát.*

Po vyšetřování v Leopoldově ho 7. února 1952 Státní soud v Bratislavě odsoudil za velezradu 
na 15 let, k propadnutí majetku a ztrátě občanských práv na 10 let. Stejně dopadli i Hölc a Kulich. 
Cagaň nebyl plnoletý, takže dostal jen 4 roky. Spolu s nimi byli odsouzeni ještě Juraj Bechyňka 
na 1 rok a Rudolf Ochotnický na 6 měsíců, protože údajně neohlásili trestnou činnost.

Po odsouzení byl Tomík krátce vězněn v Illavě, ale ještě v roce 1952 ho poslali do jáchymov-
ského lágru Nikolaj těžit uran. Pracoval na šachtě Eduard jako řidič lokomotivy na překopě. 
V listopadu 1955 se zúčastnil útěku vyhloubeným tunelem. Po dopadení byl odsouzen k dalším 
2 a půl letům. Zbytek trestu si odseděl v Leopoldově. V roce 1960 byl po uplynutí poloviny 
trestu propuštěn na podmínku. 

Po návratu z vězení nemohl jako bývalý politický vězeň sehnat doma ve Skalici práci. Odešel 
proto do Bratislavy a našel si místo ve Strojírnách potravinářského průmyslu. Nejprve pracoval 
jako dělník, později jako revizní technik. V podniku zůstal 15 let. Když mu vypršel trest ztráty 
občanských práv, byl povolán na vojnu, avšak vzhledem k prodělané tuberkulóze a paratyfu 
dostal modrou knížku. V roce 1968 požádal o rehabilitaci, byl nejprve osvobozen, ale následující 
rok se prokurátor odvolal. Nakonec byl rehabilitován až počátkem 90. let, po převratu. Podílel 
se na vzniku Konfederace politických vězňů na Slovensku. Žije v Bratislavě.

*  Ústav pamati národa, MNB – V 92, KV-StB – Bratislava 1951, Osobní spis proti Antonu Tomíkovi, Protokol 
o domovní prohlídce, 4. srpna 1951.
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MiroSlAv DoSTál se narodil 
13. ledna 1931 v Miřetíně u Hlinska. 

V letech 1946–1948 absolvoval dva 
ročníky střední zemědělské školy, 
od roku 1949 pracoval jako prakti-
kant na statku v Bystrém u Poličky. 
U státních statků byl zaměstnán 
jako úředník až do roku 1952. Poté 
narukoval na vojnu, v roce 1954 však 
zběhl, protože se chtěl pokusit o útěk 
do Rakouska. Po několika měsících 
byl v lednu 1955 dopaden a v květ-
nu odsouzen za velezradu na 12 let. 
Již předtím byl sedmkrát odsouzen 
k trestu v rozmezí několika měsíců 
až jednoho roku. Po útěku z Nikola-
je byl společně s Drozdem dopaden  
14. listopadu 1955 mezi Libomyšlí 
a Lochovicemi a odsouzen ke dvěma 
a půl letům vězení.

OTTO DROZD se narodil 18. pro-
since 1923 v Lyžbicích u Českého 
Těšína, kde vychodil měšťanku. Od 
roku 1939 pracoval v Třineckých že-
lezárnách jako dělník a soustružník. 
V roce 1940 byl nasazen na práci do 
Německa, v roce 1942 narukoval do 
Wehrmachtu. Po výcviku bojoval 
v Dánsku a ve Francii, kde ho v úno-
ru 1945 zajali Američané. V dubnu 
se přihlásil do čs. armády v Anglii. 
Po demobilizaci v roce 1946 znovu 
nastoupil do železáren v Třinci, kde 
se vypracoval až na kresliče-kon-

struktéra. V roce 1950 se zapojil do 
odbojové skupiny Františka Gorného 
(stejně jako Ruš), která byla napojena 
na CIC. Zatčen byl v prosinci 1951 
a v září 1952 odsouzen na 13 let za 
vyzvědačství. Po útěku z lágru Niko-
laj byl dopaden společně s Dostálem 
14. listopadu 1955 mezi Libomyšlí 
a Lochovicemi. Odsouzen byl navíc 
ke třem letům vězení.

VILIAM GáPeL se narodil 21. srp-
na 1928 v Rohožnici na Slovenku. Po 

válce se učil řezníkem a nastoupil 
u řeznické firmy Rakouský v Banské 
Bystrici, později přešel do Bratislavy. 
V letech 1950–1952 absolvoval základ-
ní vojenskou službu. V červenci 1952 
byl zatčen a obviněn, že předával 
zprávy o vojenských objektech letiště 
Kbely u Prahy. V listopadu 1952 byl 
odsouzen za vyzvědačství. Po útěku 
z tábora Nikolaj byl 8. listopadu po 
přestřelce v obci Loket dopaden a od-
souzen k dalším dvěma a půl letům.

JOseF GuLIš se narodil 10. března 
1912 v obci Unín na Slovensku, po 
vychození tří ročníků měšťanky se 

vyučil řezníkem. V letech 1932–1934 
absolvoval základní vojenskou služ-
bu. Za války měl pronajaté malé řez-
nictví v rodné obci. V roce 1944 byl 
povolán do německé armády a nasa-
zen do Polska. Utekl k partyzánům, 

ale byl dopaden, takže konec války 
jej zastihl ve vězení ve Vídni. V lágru 
Nikolaj si odpykával čtyřletý trest 
za krádež, ke kterému byl odsouzen  
16. března 1954. Byl to už více než 
desátý Gulišův trest za stejný přečin. 
Nezúčastnil se kopání tunelu, ale se-
hnal mapu Československa, kterou 
vytrhl z atlasu. Dne 4. listopadu 1955 
byl potrestán několikadenní korek-
cí, takže se útěku nemohl zúčastnit. 
Za spoluúčast na přípravě byl potres-
tán sedmi měsíci odnětí svobody.

IGnác HAZucHA se narodil 24. květ  - 
na 1922 v Dobré Vodě u Trnavy. Po 
vychození obecné školy se učil stola-
řem, od roku 1940 pracoval v Banské 
Bystrici jako tesař na stavbě tunelů. 
V roce 1942 narukoval na vojnu na 
Slovensku. V červnu 1943 byl poslán 
na frontu do SSSR, ale již v červenci 
přeběhl k partyzánům. Byl raněn 
a v únoru 1944 se přihlásil k česko-
slovenské jednotce v Jefremově. Po 
válce pracoval v JZD. V srpnu 1949 
byl zatčen a v květnu 1951 odsouzen 

za velezradu na 16 let. Po útěku byl  
9. listopadu, den po přestřelce v Lokti, 
dopaden u Bošířan. Odsouzen byl na 
další rok a půl.

JIří HRDInA se narodil 6. prosin-
ce 1931 v Praze. Vychodil čtyři třídy 
měšťanky. Po válce se stal členem 
Junáka. Živil se jako dělník v textil-
ních závodech. V září 1950 byl zatčen 
a v únoru 1952 odsouzen za velezradu 
a špionáž na 8 let. Asi třikrát se za-
pojil do kopání tunelu. Samotného 
útěku se ale nezúčastnil. Potrestán 
byl osmi měsíci odnětí svobody.

Útěku tunelem 6. listopadu 1955 se přímo zúčastnilo deset vězňů. 
Souzeno jich nakonec bylo dvanáct. František Mereš si odpykával tak 
vysoký trest, že jej prokurátor před soud ani neposlal. Josef Guliš byl 
v momentě útěku v korekci, takže zůstal v táboře. Další dva vězni si 
útěk během připrav rozmysleli.  
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JAn KuPcZOK se narodil 20. října 
1920 v Jablunkově v rodině malorolní-
ka. Před válkou a během ní pracoval 
na rodinném hospodářství. V roce 
1944 byl povolán do Wehrmachtu 
a nasazen na západě Německa. V led-
nu 1945 byl raněn a zajat americkou 
armádou. Po vyléčení se v dubnu při-
hlásil do čsl. armády v Anglii, s níž se 

po válce vrátil domů. Po demobilizaci 
v roce 1946 se živil jako dělník v že-
lezárnách v Třinci. Jako člen ilegální 
skupiny „SEN“ byl v únoru 1952 za-
tčen a téhož roku v srpnu odsouzen 
na 15 let za velezradu. Během útěku 
z Nikolaje byl postřelen do nohy a  
8. listopadu dopaden u Lokte. Odsou-
zen byl k dalším dvěma a půl letům 
vězení.

FRAnTIšeK MeReš se narodil  
5. června 1920 v New Yorku. Vystu-
doval reálné gymnázium v Malac-
kách, kde otec mezi válkami koupil 
hostinec. V roce 1941 narukoval do 
slovenské armády, v srpnu 1944 bě-
hem SNP uprchl domů. Po osvobození 
pracoval jako daňový úředník. V srp-

nu 1950 utekl do Rakouska a v ne-
přítomnosti byl odsouzen na jeden 
rok za nezákonné opuštění republiky 
a zpronevěru lístků na maso. V létě 
1950 se vrátil jako agent-chodec CIC 
a za pomoci svého bratra začal bu-
dovat špionážní skupinu. Nejméně 
pětkrát přešel hranice, působil i jako 
převaděč. Od roku 1951 pracoval pro 
polskou skupinu, které pomáhal 
vybudovat síť pro předávání zpráv 
z Polska přes ČSR do Rakouska. Za-
tčen byl v říjnu 1952 a v květnu 1954 
v Bratislavě odsouzen na doživotí za 

velezradu a vyzvědačství. V roce 1955 
mu byl trest amnestií snížen na 25 
let. Po útěku z Nikolaje byl zatčen 
9. května u Nové Vísky. Vzhledem 
k výšce předchozího trestu už nebyl 
znovu souzen.

VácLAV RATAJsKý se narodil  
20. září 1929 v Uherském Brodě. Po 
válce se živil jako obchodní příručí 
v Bratislavě. Od roku 1948 střídal 
různá dělnická povolání. V roce byl 
1949 odsouzen na šest měsíců za krá-
dež. V letech 1950–1953 absolvoval 
vojenskou službu, během níž dostal 
za neuposlechnutí rozkazu trest  
18 měsíců, z nichž si polovinu odse-
děl. V září 1954 byl zatčen a v listo-
padu téhož roku odsouzen na sedm 
let za velezradu. K útěku z Nikolaje 
se připojil těsně před samotnou akcí. 
Zatčen byl společně s Trojou 12. listo-
padu v Droužkovicích u Chomutova 

poté, co se dobrovolně přihlásili na 
policii. Odsouzen byl na další rok 
a půl.

ADOLF Ruš se narodil 1. srpna 1915 
v Třinci. Vyučil se tesařem, v letech 
1937–1938 absolvoval vojnu, poté 
nastoupil do železáren v Třinci. 
V červnu 1942 narukovat do Wehr-
machtu, kde sloužil až do června 
1944, kdy ve Francii zběhl a dostal 
se do Anglie. Ve Skotsku vstoupil 
v říjnu 1944 do čs. armády k tankové 
brigádě. Působil u ní jako instruktor. 
Po návratu domů opět pracoval v že-
lezárnách až do prosince 1951, kdy 
byl zatčen kvůli své účasti v odbojové 
skupině Františka Gorného (stejně 
jako Drozd), která převáděla lidi na 

Západ a shromažďovala zpravodajské 
informace. V září 1952 byl odsou-
zen za velezradu a vyzvědačství na  
15 let. Byl hlavním iniciátorem útě-
ku z Nikolaje. Během něj byl u Lokte 
lehce postřelen. Dopaden byl až jako 
poslední 19. listopadu v Olbramovi-
cích nedaleko Votic. Odsouzen byl 
na další tři roky.

JOseF šebO se narodil 30. března 
1927 v Opoji na Slovensku, byl za-
městnán jako plavčík lodní dopra-
vy. V letech 1949–1951 absolvoval 
základní vojenskou službu. V srpnu 
1952 byl zatčen kvůli členství v ile-
gální skupině a za pokus o nelegální 

přechod hranic. V květnu 1953 byl 
odsouzen na 12 let. Zpočátku se 
zapojil do příprav útěku. Asi čtyři-
krát pomáhal hloubit tunel a rov-
něž opatřil svítilnu a železnou tyč 
na hloubení tunelu. Později si však 
útěk rozmyslel. Za spoluúčast byl 
odsouzen k devíti měsícům.

ARPáD TROJA se narodil 14. květ-
na 1935 v Ladmovci u Kráľovského 
Chlumce na Slovensku. Vychodil 

sedm tříd obecné školy. V červnu 
byl 1954 zatčen a o rok později od-
souzen za vraždu na 15 let. Spolu 
s Ratajským sami plánovali útěk 
z Nikolaje spojovací šachtou přes 
Rovnost. Koncem září se ji pokusili 
najít, ale po dvou hodinách bloudě-
ní útěk vzdali. K útěku tunelem se 
přidal na poslední chvíli. Společně 
s Ratajským byl zatčen 12. listopadu 
v Droužkovicích u Chomutova, když 
se dobrovolně přihlásili na policii. 
Odsouzen byl na jeden a půl roku.
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31  Tamtéž, Zpráva o zastavení stíhaní, 28. 2. 1956.
32  Tamtéž, skupinový vyšetřovací spis a. č. V-1950 KV, Protokol o hlavním líčení, 8. 3. 1956.
33  Tamtéž, pozorovací vyšetřovací spis,a. č. V-1950 KV, protokol o odvolacím líčení, 8. 6. 1956.
34  PETRÁŠOVÁ Ludmila: Vězeňské tábory v Jáchymovských uranových dolech 1949–1961, s. 67. Před transformací na trestně pracovní tábory 

s vyšší úrovní ostrahy uprchlo v letech 1949–1951 397 vězňů. Tamtéž, s. 61. Zdeněk F. Šedivý uvádí pro toto období číslo 400. ŠEDIVÝ, 
Zdeněk F.: Uranový gulag. MOBA, Brno 2003, s. 24. 

35  ŠEDIVÝ, František: Legie živých, s. 69.

Mereš nebyl dále stíhán vzhledem 
k výšce svého pětadvacetiletého 
trestu, u Kučery s Votavou nebylo na 
základě dostupných důkazů shledáno, 
že by se dopustili trestného činu.31

První přelíčení s uprchlíky se kona-
lo s vyloučením veřejnosti 8. března 
1956 u lidového soudu v Chebu, Kraj-
ský soud Karlovy Vary. Senátu předse-
dal JUDr. Miloš Studihrach, stát zastu-

poval prokurátor Jaroslav Krupauer.32 
Padly tresty v rozmezí několika měsí-
ců až dvou let. Všichni, kteří se přímo 
zúčastnili útěku, byli odsouzeni za 
trestný čin maření výkonu úředního 
rozhodnutí podle § 171 písmeno b)  
tr. zákona. Tomíkovi k tomu připočetli 
ještě trestný čin krádeže za odcize-
ný svetr a 50 Kčs. Vězni, kteří jen 
pomáhali s přípravou útěku – Šebo, 
Hrdina a Guliš – byli odsouzeni na 9,  
8 a 7 měsíců za pomoc k maření vý-
konu úředního rozhodnutí podle § 7 
odst. 2, § 171 písmeno b) tr. zákona.

Prokurátor ovšem nebyl s  výší 
trestů spokojen a na místě se odvo-
lal proti rozsudkům u všech vězňů, 
kteří uprchli z tábora. Odvolací soud 
proběhl v Praze u Nejvyššího soudu 
dne 8. června 1956, opět s vyloučením 
veřejnosti. Senátu tentokrát předsedal 
Dr. František Vladík, stát zastupoval 
prokurátor Dr. Hruban.33 Soud tresty 
skutečně zvýšil, i když v průměru jen 
o pár měsíců. Ruš s Drozdem dostali  
3 roky, Gápel, Tomík, Kupczok a Do-
stál byli odsouzeni na 2 a půl roku, 
Hazucha, Ratajský a Troja na 1 a půl 
roku. Na lágr Nikolaj se už útěkáři 
nevrátili, putovali do různých věznic 
mimo Jáchymov. 

V letech 1949–1959 uteklo z jáchy-
movských táborů podle oficiálních 
statistik 584 vězňů, z nichž bylo  
31 na útěku zastřeleno. Nejtragičtější 
byl útěk dvanácti vězňů z šachty č. 14 
na Slavkovsku v říjnu 1951, který pře-
žili jen tři vězni.34 Z Nikolaje například 
v létě 1954 uprchl Zdenek Otruba, kte-
rému se při návratu z práce podařilo 
vysmeknout z pochodového útvaru 
obemknutého lanem, tzv. autobusu. 
Po týdnu však byl dopaden u Chomu-
tova.35 Většina všech útěků skončila 
neúspěchem.
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