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Die Konige des Bohmerwaldes

Králové Šumavy

Na otázku, co je vlastně Šumava, odpoví každý z nás jinak a po svém. Můžeme ji vnímat jako 
geografický pojem a  prostor vymezený různými hranicemi a  terminologií odborných výrazů.  
Šumava je však cosi více. Třeba kus krásné země na pomezí kultur a  hranic. Je prostorem 
dějin, jež nejsou prosty záhad a  tragických okamžiků, které nelze vytěsnit z naší paměti. Šu-
mava je krajinou plnou tajemných příběhů z  doby 
dávno minulé i  nedávné, které jsou dodnes přitaž-
livé pro obyvatele tohoto koutu republiky, stejně 
jako pro jeho návštěvníky. Šumava byla a dodnes je 
zdrojem inspirace pro mnoho básníků, spisovate-
lů, malířů,  skladatelů a  v neposlední řadě i  filmařů.  
Šumava je nejenom kus země, ale i část naší minulos-
ti a kultury, kde se minimálně do roku 1945 střetávala 
a potýkala dvě etnika – Češi a Němci. S koncem druhé 
světové války a nástupem nového režimu se všechno 
změnilo - zanikly celé obce, samoty, kostely. Krajina 
se vyprázdnila a začala zarůstat. Do té doby poměr-
ně prostupná hranice se změnila v  železnou oponu 
a vznikl prostor s vlastním, zvláštním režimem. Vznikly 
nové pověsti o  lidech. Nejen o  těch, kteří tu zůstali, 
ale i o těch, kteří přecházeli hranice do doby, než se 
s  železnou neúprosností zavřely, a  o  těch, kteří jim 
v tom měli bránit. Pověsti, z nichž snad každá vychá-
zela ze špetky drsné reality, byly pod vlivem propagan-
distů zredukovány na černobílý příběh o statečných 
strážcích hranic, bojujících se zlými a zbabělými pře-
vaděči a agenty-chodci, neboli, jak dnes říkáme, ku-
rýry. Uvést toto vše na pravou míru neznamená pouze 
obrátit pomyslná znaménka hodnocení. Příběh o tzv. 
Králích Šumavy je daleko složitější, než by se na první 
pohled mohlo zdát.  
 Výstava Králové Šumavy se zaměřuje na tu část minulosti, kterou sdílíme nejenom my Češi, 
ale také ti na druhé straně státních hranic, Němci a Rakušané. Jde o poválečný, možná poúno-
rový příběh, který není prost násilí, ale ani lidské solidarity a naděje. Vlastně jde o pouhou část 
daleko komplikovanějšího příběhu, proto však nemusí být nezajímavý. A třeba bude i poučný…    

Die Könige des Böhmerwaldes

Auf die Frage, was ist eigentlich der Böhmerwald, antwortet jeder von uns anders. Wir können ihn 
als einen geographischen Begriff wahrnehmen und einen Raum, der von verschiedenen Gren-
zen und verschiedenen Fachbegriffen definiert wird. Der Böhmerwald ist jedoch etwas mehr. 
Zum Beispiel ein schönes Stück Land an der Grenze zweier Kulturen. Es ist ein Raum, wo sich 

die Geschichte abspielte. In dieser Geschich-
te gibt es Rätsel und tragische Augenblicke, 
die man nicht aus dem Gedächtnis verdringen 
kann. Der Böhmerwald ist eine Landschaft voll 
von geheimnisvollen Geschichten aus alten Zei-
ten aber auch aus jüngster Vergangenheit. Diese 
Geschichten haben bis heute sowohl für die hie-
sige Bevölkerung als auch für die Besucher eine 
Anziehungskraft. Der Böhmerwald war und blieb 
bis heute eine Inspirationsquelle für viele Dichter, 
Schriftsteller, Maler, Komponisten und Filmema-
cher. Der Böhmerwald ist nicht nur ein Stück Land, 
sondern auch ein Teil unserer Vergangenheit und 
Kultur, wo mindestens bis zum Jahre 1945 zwei 
Völker – Tschechen und Deutsche – aufeinan-
der trafen und miteinander kämpften. Mit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges und dem neuen 
Regime änderte sich alles – es verschwanden 
ganze Gemeinden, Einöde, Kirchen. Die Land-
schaft wurde leer und begann zu verwachsen. 
Aus der bis dahin relativ durchlässigen Grenze 
wurde ein eiserner Vorhang und es entstand ein 
Raum mit seiner eigenen, speziellen Ordnung. Es 
entstanden neue Legenden über die Menschen. 
Nicht nur über Menschen, die hier blieben, son-
dern auch über Menschen, welche die Grenze 

überquerten, bis sie unerbittlich geschlossen wurde, und denen, die sie daran hindern sollten. 
Legenden, von denen jede vom Stückchen harter Realität ausging, wurden unter dem Einfluss 
der Propagandisten auf eine schwarzweiße Geschichte über tapfere Grenzschützer, die mit bösen 
und feigen Schleusern und Kurieren kämpften, reduziert. Das alles richtig zu stellenen bedeutet 
nicht nur, dass die imaginären Minus- und Pluszeichen in der Bewertung umgedreht werden. Die 
Geschichte über die sog. Könige des Böhmerwaldes ist viel komplizierter als man auf den ersten 
Blick glauben könnte.
       Die Ausstellung Die Könige des Böhmerwaldes konzentriert sich auf den Teil der Vergangen-
heit, den nicht nur wir Tschechen teilen, sondern auch die Menschen auf der anderen Seite der 
Staatsgrenze – Deutsche und Österreicher. Es handelt sich um eine Geschichte aus der Nach-
kriegszeit, vielleicht aus der Zeit nach dem Februarumsturz, in der Gewalt aber auch menschliche 
Solidarität und Hoffnung vorkommen. Eigentlich geht es nur um einen Teil einer viel komplizier-
teren Geschichte, die deshalb aber nicht uninteressant sein muss. Und vielleicht wird sie auch 
lehrreich...  

Mapa Prachaticka (Zdroj: Prachatické muzeum) 
Karte der Umgebung von Prachatitz (Quelle: Prachatické muzeum) 
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Fotografie pocházející z rekonstrukce přestřelky mezi Josefem Hasilem a příslušníky SNB v prosinci 1949 (Zdroj: ABS)
Ein Bild von der Rekonstruktion des Feuergefechts zwischen Josef Hasil und SNB vom Dezember 1949 (Quelle: ABS)



Proměny Šumavy

Zásadní ranou pro šumavské sakrální stavby byl poválečný odsun německého obyvatelstva. 
Hospodářská krize způsobila dvacetiprocentní nezaměstnanost a napětí mezi Němci a Čechy. 
Zvýšila se podpora nacionálního socialismu. Mnichovská krize přinesla konflikty německých na-
cionalistů a Čechů. Tyto skutečnosti a tragické dědictví protektorátních let přispěly k souhlasu 
s odsunem Němců v roce 1945. Organizované transporty Němců probíhaly hlavně v následujícím 
roce. Celé obce se vylidnily a pouto spojující svatostánky s německými farníky tak bylo přetrženo. 
Osud chátrajících budov zpečetilo zřízení pohraničního pásma počátkem 50. let minulého století. 

K zániku byl odsouzen kostel Korunování Panny Marie a obec Cudrovice (Zuderschlag). Kostel 
z roku 1850 byl zničen roku 1966. Místo, kde stával, připomíná česko-německá pamětní deska 
instalovaná roku 2002. Stejný osud potkal kostel sv. Anny v Českých Žlebech (Böhmisch Röhren) 
u Stožce. Kostelík pocházející z let 1789–1791 byl na základě nařízení Okresního národního vý-
boru Prachatice stržen roku 1965. Kostel sv. Jana Křtitele nepřestál zánik osady Knížecí Pláně 
neboli Knížecí klobouk či také Krásná rovina (Fürstenhut, Schöne Ebene), tato osada zanikla roku 
1956. Kostelík Nejsvětější Trojice z  roku 1780 ve Strážném (Kunžvart - Kuschwarda) odstřelili 
po demontáži střechy roku 1965. Místo, kde stával, je dnes pietně upraveno. Obec Nový Svět 
(Neugebäu), rozkládající se mezi Svinnými Lady a Šindlovem, připomíná pomníček padlým v prv-
ní světové válce. Zdejší kostel zasvěcený sv. Martinovi z let 1796–1797 padl za oběť „bezpečí“ 
v blízkosti hraničního pásma.

Veränderungen des Böhmerwaldes

Einen schweren Schlag für die sakralen Bauten im Böhmerwald bedeutete die Vertreibung der 
deutschen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Wirtschaftskrise hatte eine Arbeitslo-
sigkeit von zwanzig Prozent und Spannung zwischen Deutschen und Tschechen zur Folge, die 
Unterstützung des Nationalsozialismus stieg. Die Münchner Krise brachte Konflikte zwischen 
deutschen Nationalisten und Tschechen. Diese Tatsachen und das tragische Erbe aus den Ja-
hren des Protektorats trugen zur Zustimmung mit der Vertreibung der Deutschen im Jahre 1945 
bei. Organisierte Transporte der Deutschen fanden vor allem im folgenden Jahr statt. Ganze Ge-

meinden wurden ausgesiedelt und das Band, das die Kirchen mit den deutschen Mitgliedern der 
Pfarrgemeinde verband, wurde so gerissen. Das Schicksal der verfallenden Gebäude besiegelte 
die Errichtung der Grenzzone Anfang der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Zum Unter-
gang wurde die Krönung der Jungfrau Maria-Kirche und die Gemeinde Zuderschlag (Cudrovice) 
verurteilt. Die Kirche aus dem Jahre 1850 wurde im Jahre 1966 vernichtet. An die Stelle, wo die 
Kirche stand, erinnert eine deutsch-tschechische Gedenktafel aus dem Jahr 2002. Das gleiche 
Schicksal traf auch die Hl. Anna-Kirche in Böhmisch Röhren (České Žleby) bei Tusset (Stožec). 
Die Kirche aus den Jahren 1789–1791 wurde auf Grund der Verordnung des Kreisnationalau-
sschusses in Prachatitz (Prachatice) im Jahre 1965 abgerissen. Die Johannes der Täufer-Kirche 
überstand nicht den Untergang der Ortschaft Fürstenhut (Knížecí Pláně oder Knížecí Klobouk) 
beziehungsweise Schöne Ebene (Krásná rovina). Diese Ortschaft ging im Jahre 1956 unter. Die 
Dreieinigkeitskirche aus dem Jahre 1780 in Kuschwarda (Strážný, früher Kunžvart) wurde nach 
Entfernung des Daches im Jahre 1965 gesprengt. Die Stelle, an der die Kirche ursprünglich 
stand, dient heute als Gedenkstätte. An die Gemeinde Neugebäu (Nový Svět), die zwischen Fer-
chenhaid (Svinná Lada) und Schindlau (Šindlov) liegt, erinnert heute eine kleine Gedenkstätte an 
die Opfer, die im Ersten Weltkrieg fielen. Dem heiligen Martin geweihte Kirche aus den Jahren 
1796–1797 fiel „der Sicherheit“ in der Nähe der Grenzzone zum Opfer. 
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Veranderungen des Bohmerwaldes

Cudrovický kostel Korunování Panny Marie a přilehlá část obce Cudrovice/Zuderschlag na dobovém snímku z druhé poloviny třicátých let  
(Zdroj: Česko-bavorské výhledy č. 4, SOkA Prachatice)
Krönung der Jungfrau Maria-Kirche in Zuderschlag und der anliegende Teil der Gemeinde auf einem Bild aus der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre  
(Quelle: Česko-bavorské výhledy č. 4, SOkA Prachatice)

Kostel zasvěcený sv. Martinovi z někdejší obce Nový Svět /Neugebäu mezi Svinnými Lady a Šindlovem, poválečný stav (Zdroj: Hraničář č. 21, SOkA Prachatice)
Dem hl. Martin geweihte Kirche aus der ehemaligen Gemeinde Neugebäu zwischen Ferchenhaid und Schindlau, Zustand nach dem Krieg 
(Quelle: Hraničář č. 21, SOkA Prachatice)
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Typické horské zemědělské stavení šumavských Němců z Prachaticka (Zdroj: Zpravodaj č. 2, 1939)
Ein typischer Bergbauernhof der Deutschen im Böhmerwald aus der Gegend der Stadt Prachatitz (Quelle: Zpravodaj č. 2, 1939)



Nový exil

Bezprostředně po únorovém převratu přikročila nová komunistická moc ke společenské, často 
i fyzické likvidaci celých sociálních a profesních skupin obyvatelstva, které zařadila mezi tzv. bý-
valé lidi. Jednalo se o osoby nějakým způsobem svázané s předúnorovým obdobím - soukromé 
zemědělce, živnostníky, velké podnikatele, příslušníky církví, duchovní, členy a sympatizanty ne-
komunistických stran, důstojníky západní armády, příslušníky prvorepublikových bezpečnostních 
sborů ad. Desetitisíce lidí nechtěly čekat, až se stanou předmětem třídní nenávisti, a rozhodly 
se Československo opustit. V letech 1948–1951 odešlo ilegálně na Západ více než 25 000 osob 
a v roce 1953 dokonce více než 43 000 osob. Řada exulantů aktivně vyvíjela činnost zaměřenou 

proti komunistickému režimu v Československu. Pracovali v rozhlasových stanicích Hlas Ameriky, 
BBC či Rádio Svobodná Evropa, vydávali česky psané protikomunistické knihy a časopisy (Sku-
tečnost či později Svědectví) nebo se vydávali přes zelenou hranici jako kurýři. Ve dnech 19.–25. 
února 1949 byla ve Washingtonu vyhlášena Rada svobodného Československa (RSČ), která 
měla plnit úlohu zastřešujícího orgánu československého exilu. Předsedou byl zvolen Petr Zenkl, 
jeho zástupcem dr. Jozef Lettrich. Kromě role politického vedení měla RSČ v úmyslu zastávat 
i pozici vedoucího orgánu protikomunistického odboje. Ocitla se však v obtížné situaci. Exilová 
společnost nebyla politicky jednotná, členové politických stran měli různé postoje  a především 
chyběla vůdčí osobnost, která by dokázala získat respektované postavení.

Neues Exil

Unmittelbar nach dem Februarumsturz griff die neue kommunistische Macht zur gesellschaftli-
chen, oft auch zur physischen Vernichtung von ganzen sozialen Gruppen und Berufsgruppen, 
welche als sog. ehemalige Menschen bezeichnet wurden. Es handelte sich um Menschen, die 
auf irgendeine Weise mit der Zeit vor dem Februarumsturz verbunden waren – private Landwirte, 
Gewerbetreibende, Großunternehmer, Kirchenangehörige, Geistliche, Mitglieder und Anhänger 
der nichtkommunistischen Parteien, Offiziere der westlichen Armeen, Angehörige der Sicherheit-
skräfte aus der Zeit der Ersten Republik u.w. Zehntausende Menschen wollten nicht warten, bis 
sie zu Opfern des Klassenhasses werden, und entschlossen sich die Tschechoslowakei zu ver-

lassen. In den Jahren 1948–1951 gingen mehr als 25 000 Personen illegal in den Westen und im 
Jahre 1953 waren es sogar mehr als 43 000 Personen. Viele Auswanderer übten aktiv Tätigkeiten 
aus, welche auf das kommunistische Regime in der Tschechoslowakei abzielten. Sie arbeiteten 
bei den Rundfunksendern Voice of America, BBC oder Radio Free Europe, gaben auf Tschechisch 
geschriebene antikommunistische Bücher und Zeitschriften (Skutečnost oder später Svědectví) 
heraus oder machten sich auf den Weg über die grüne Grenze als Kuriere. Am 19.–25. Februar 
1949 wurde in Washington der Rat der freien Tschechoslowakei ausgerufen (Rada svobodného 
Československa - RSČ), der die Rolle des überdachenden Organs des tschechoslowakischen 
Exils spielen sollte. Zum Vorsitzenden wurde Petr Zenkl gewählt, stellvertretender Vorsitzender 
wurde Dr. Jozef Lettrich. Außer der Rolle der politischen Leitung hatte der RSČ vor auch die Po-
sition des leitenden Organs des antikommunistischen Widerstands auszuüben. Der Rat geriet 
jedoch in eine schwierige Situation. Die Exilgesellschaft war politisch nicht einheitlich, die Mitglie-
der der politischen Parteien hatten verschiedene Einstellungen und vor allem fehlte eine führende 
Persönlichkeit, die fähig wäre, respektierte Stellung zu erlangen.

Novy exil
Neues Exil

Důležitou roli při organizování zahraničního protikomunistického odboje hrál ge-
nerál František Moravec (1895–1966) (Zdroj: ABS)
Eine wichtige Rolle beim Organisieren des ausländischen antikommunistischen 
Widerstands spielte General František Moravec (1895–1966) (Quelle: ABS)

Československé tajné služby se snažily činnost generála Moravce neustále monito-
rovat (Zdroj: ABS)
Tschechoslowakische Geheimdienste versuchten die Tätigkeit von General Mora-
vec ständig zu überwachen (Quelle: ABS)

Vedoucím jedné ze zahraničních zpravodajských skupin byl až do roku 1951  
plk. Alois Šeda (1908–1999), krycím jménem Šubrt (Zdroj: ABS)
Leiter einer ausländischen nachrichtendienstlichen Gruppe war bis 1951 Oberst 
Alois Šeda (1908–1999), mit Decknamen Šubrt (Quelle: ABS)
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Vrata v třístěnném zátarasu (Zdroj: ABS)
Ein Tor im dreireihigen Stacheldrahtverhau (Quelle: ABS)



Železná opona

Komunistickému režimu se v padesátých letech podařilo neprodyšně uzavřít hranice a bez povo-
lení nebylo možné cestovat ani do sousedních zemí sovětského bloku. Nezdařené pokusy o pře-
chody hranic byly stíhány podle zákona č. 231/1948 Sb. na ochranu republiky jako velezrada se 
sazbou od 10 roků až k trestu smrti. V červenci 1951 vznikla Pohraniční stráž (PS) a na hranicích  
s Německem a Rakouskem byla vytvořena dvě pásma - „zakázané“ pásmo o šířce zhruba 2 km, 
do něhož kromě pohraničníků nikdo nesměl a v němž byly demolovány všechny stavby a „hranič-
ní“ pásmo dosahující šíře 12–15 km, v němž mohli žít jen prověření občané a přístupné bylo pou-
ze na speciální propustku. V bezprostřední blízkosti hranic byly zbudovány různé ženijní překáž-

ky, včetně drátěného zátarasu a minových polí. V letech 1953–1966 byl vysoký plot z ostnatého 
drátu postavený až ve třech řadách za sebou a opatřen vodiči vysokého napětí. Počet „strážců 
hranic“ postupně stoupl až na šestnáct tisíc příslušníků PS. Bilance železné opony je truchlivá: 
při pokusu o překročení hranice na Západ zahynulo nejméně 282 osob a 57 pravděpodobných 
obětí. Do statistiky je však třeba započítat také 654 vojáků Pohraniční stráže, kteří zahynuli při 
ostraze hranic, přičemž jen 10 z nich padlo při ozbrojeném střetu s „narušiteli“, zbývající zemřeli 
následkem různých nehod a zdaleka nejčastější příčinou smrti byla sebevražda (236 osob). 

Der Eiserne Vorhang

Dem kommunistischen Regime gelang es in den fünfziger Jahren die Grenze hermetisch zu 
schließen. Ohne Erlaubnis durfte man auch nicht in die benachbarten Länder des sowjetischen 
Blocks reisen. Misslungene Versuche die Grenze zu überqueren wurden laut Gesetz Nr. 231/1948 
Slg. zum Schutz der Republik als Hochverrat mit einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren bis zur To-
desstrafe verfolgt. Im Juli 1951 entstand die Grenzwache und an der Grenze zu Deutschland 
und Österreich entstanden zwei Zonen - die „verbotene“ Zone war ungefähr 2 km breit und au-
ßer den Angehörigen der Grenzwache durfte sie niemand betreten. In dieser Zone wurden alle 
Bauten abgerissen. Die „Grenzzone“ war 12–15 km breit. In dieser Zone durften nur überprüfte 

Bürger leben und sie war nur mit speziellem Passierschein zugänglich. In unmittelbarer Nähe 
der Grenze wurden verschiedene Hindernisse einschließlich des Stacheldrahtverhaues und der 
Minenfelder erbaut. In den Jahren 1953–1956 bestand der hohe Stacheldrahtzaun aus bis zu 
drei Reihen hintereinander und war mit Hochspannungsleitern versehen. Die Anzahl der „Grenz-
schützer“ stieg mit der Zeit bis auf sechzehntausend Angehörige der Grenzwache. Die Bilanz 
des eisernen Vorhanges ist traurig: Beim Versuch die Grenze in den Westen zu überqueren star-
ben mindestens 282 Personen und weiter gibt es 57 vermutliche Opfer. In die Statistik müssen 
aber auch 654 Soldaten der Grenzwache einbezogen werden, die beim Grenzschutz ums Leben 
kamen, wobei nur 10 von ihnen bei einem bewaffneten Konflikt mit den „Grenzverletzern“ fielen, 
die restlichen starben infolge verschiedener Unfälle. Die bei weitem häufigste Todesursache war 
der Selbstmord (236 Personen). 

Zelezna opona
Der Eiserne Vorhang

Pokusy o zdolání železné opony často skončily smrtí (Zdroj: ABS)
Versuche den eisernen Vorhang zu überwinden endeten oft mit dem Tod (Quelle: ABS)

Zaminované a zadrátované hranice komunistického Československa. Střední stě-
na s osnovou vodičů pro vysoké napětí a třístěnný elektrifikovaný drátěný zátaras 
z roku 1952.  (Zdroj: ABS)
Verminte und verdrahte Grenze der kommunistischen Tschechoslowakei. Mittle-
re Reihe mit Hochspannungsleitern und ein dreireihiger elektrifizierter Stachel-
drahtverhau aus dem Jahre 1952.  (Quelle: ABS)

Dvaadvacetiletý Miroslav Svatoň, který zemřel v drátech zátarasu 16. května 1952 
v oblasti Rozvadova (Zdroj: ABS)
Der zweiundzwanzigjährige Miroslav Svatoň, der am 16. Mai 1952 im Stachel-
drahtverhau unweit von Rozvadov starb (Quelle: ABS)

Pokusy o zdolání železné opony často skončily smrtí. Na obrázku Jan Medek z Brna. (Zdroj: ABS) 
Versuche den eisernen Vorhang zu überwinden endeten oft mit dem Tod. Auf dem Bild Jan Medek aus Brün. (Quelle: ABS)
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Převaděči 

Velice často dochází k záměně pojmů kurýr a převaděč. V mnoha případech se tyto pojmy přiro-
zeně mohou doplňovat a mnozí kurýři pracovali také jako převaděči (Jaroslav Kaska, Jan Mašek, 
Josef Hasil aj.). Převaděč byl osobou, která aktivně pomáhala jiným lidem při ilegálních přecho-
dech státních hranic. Mnozí převaděči ale spolupracovali s kurýry, kterým pomáhali přes hranice, 
vytvářeli jim zázemí (ubytování, stravu apod.) a pomáhali s přepravou do vnitrozemí. Převaděči ne-
přicházeli ze zahraničí, byli to zpravidla místní usedlíci, kteří znali terén a vykonávali běžné občan-
ské povolání, takže nebyli nijak podezřelí. Často se rekrutovali z bývalých pašeráků, pytláků, po 
únoru 1948 se mezi převaděči objevovali hajní, porybní, lidé hospodařící na statcích poblíž státní 

hranice a další, kterým jejich zaměstnání umožňovalo pobyt 
v hraničním pásmu. Klasická éra převaděčů v komunistic-
kém Československu se fakticky kryla s érou tzv. agentů- 
chodců neboli kurýrů. Začala nedlouho po únoru 1948 
a  skončila kolem roku 1955. Jednou z  největších převa-
děčských skupin, která zároveň vytvořila na Šumavě kanál, 
jímž do Československa přicházeli kurýři řízení Aloisem Še-
dou, byla skupina nazvaná podle jejího údajného vedoucího,  
římskokatolického kněze Wolfganga Jilečka. StB celý případ 
označovala jako „Akce Bučina“. Skupina byla z velké části 
složená z bývalých i současných příslušníků SNB sloužících 
ve Vimperku a na Kvildě. Důležitou postavou ve skupině byl 
velitel NB ve Vimperku Josef Rajmon. Státní soud Praha 

odsoudil ve veřejném procesu, jenž se konal 18.–19. 7. 1949 ve Vimperku, 12 osob k vysokým 
trestům odnětí svobody v rozmezí od tří let až doživotí pro Josefa Rajmona.

Die Schleuser

Sehr oft kommt es zur Verwechslung der Begriffe Kurier und Schleuser. In vielen Fällen können 
sich diese Begriffe natürlich ergänzen, viele Kuriere arbeiteten gleichzeitig als Schleuser (Jaroslav 
Kaska, Jan Mašek, Josef Hasil, u.a.). Der Schleuser war eine Person, die anderen Menschen 
aktiv bei der illegalen Überquerung der Staatsgrenze half. Viele Schleuser arbeiteten aber mit Ku-
rieren, denen sie über die Grenze halfen, ihnen Hinterland schufen (Unterbringung, Verpflegung 
u. Ä) und mit dem Transport ins Binnenland halfen, zusammen. Die Schleuser kamen nicht vom 
Ausland, es waren in der Regel Einheimische, welche das Gelände kannten und gewöhnliche 
bürgerliche Berufe ausübten, so dass sie in keinster Weise verdächtig waren. Oft handelte es sich 

um ehemalige Schmuggler oder Wilderer, nach Februar 1948 waren es auch Jäger, Teichmeis-
ter, Bauer, die ihre Landwirtschaft unweit der Grenze betrieben und weitere Personen, denen ihr 
Beruf den Aufenthalt in der Grenzzone ermöglichte. Die klassische Ära der Schleuser in der kom-
munistischen Tschechoslowakei deckte sich faktisch mit der Ära der Kuriere. Diese Ära begann 
kurz nach Februar 1948 und endete um das Jahr 1955. Eine der größten Schleusergruppen, die 
gleichzeitig im Böhmerwald einen Kanal bildete, den die von Alois Šeda geleiteten Kuriere nutzten 
um in die Tschechoslowakei zu geraten, war die nach ihrem angeblichen Leiter, dem römisch- 
katholischen Priester Wolfgang Jileček, benannte Gruppe. Die Staatssicherheit bezeichnete den 
ganzen Fall als „Aktion Buchwald“ („Akce Bučina“). Die Gruppe bestand größtenteils aus ehema-
ligen und gegenwärtigen Angehörigen des SNB, die in den Dienststellen in Winterberg (Vimperk) 
und Außergefild (Kvilda) tätig waren. Eine wichtige Rolle in der Gruppe spielte der Kommandant 
der Nationalen Sicherheit in Winterberg Josef Rajmon. Das Staatsgericht in Prag verurteilte in 
einem öffentlichen Prozess, der am 18.–19. 7. 1949 in Winterberg statt fand, 12 Personen zu 
Freiheitsstrafen von drei Jahren bis zur lebenslangen Strafe für Josef Rajmon.

Prevadeci
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Die Schleuser

Údajný velitel vimperské převaděčské skupiny P. Wolfgang Jileček na snímku z vyšetřovacího spisu (Zdroj: ABS )
Der angebliche Leiter der Schleusergruppe aus Winterberg P. Wolfgang Jileček auf einem Bild aus der Ermittlungsakte (Quelle: ABS )

Zpráva o průběhu „Akce Studená hodina“ (Zdroj: ABS)
Bericht über den Verlauf der „Aktion Kalte Stunde“ („Akce Studená hodina“) 
(Quelle: ABS)

Jedna z hlavních postav při organizování přechodů na Šu-
mavě, velitel NB ve Vimperku a poručík SNB Josef Rajmon 
(Zdroj: ABS)
Eine der Hauptpersonen beim Organisieren der Gren-
züberquerungen im Böhmerwald, Kommandant der Natio-
nalen Sicherheit in Winterberg und Leutnant der SNB Josef 
Rajmon (Quelle: ABS)

Zpráva o průběhu veřejného procesu před senátem Státního soudu Praha ve Vimperku v červenci 1949 (Zdroj: ABS)
Bericht über den Verlauf des öffentlichen Prozesses vor dem Senat des Staatsgerichtes Prag in Winterberg im Juli 1949 (Quelle: ABS)

Poručík Rajmon byl podezřelý z protistátní činnosti již v roce 1948 (Zdroj: ABS)
Leutnant Rajmon war der staatsfeindlichen Tätigkeit schon im Jahre 1948 verdäch-
tigt (Quelle: ABS)



Kurýři

Kurýři, v dobové terminologii agenti-chodci, jsou jedním ze symbolů protikomunistického odboje. 
V poúnorovém Československu tak byly označovány osoby rekrutované z příslušníků poúnorové-
ho exilu, které nejčastěji ve službách amerických, britských a francouzských tajných složek pře-
cházely v letech 1948–1956 československé státní hranice a plnily zpravodajské úkoly různého 
charakteru. Kurýři zjišťovali počty a rozmístění vojenských a policejních posádek, stav komunika-
cí, letišť, průmyslu apod. Za tímto účelem zakládali a organizovali rozsáhlé špionážní sítě, mrtvé 
a živé schránky. Vedle toho také měli za úkol připravovat diverzní a sabotážní skupiny, které měly 

začít fungovat v okamžiku vypuknutí třetí světové války. Západní tajné služby je na naše území vy-
sílaly prostřednictvím centrál a jimi řízených zpravodajských skupin sídlících v západních okupač-
ních zónách Německa a Rakouska. Zpravodajské skupiny byly z velké části složeny z emigrantů. 
Důležitou roli při jejich organizování hrál Čechoameričan plk. Charles Katek (1910–1971), který až 
do roku 1954 řídil organizaci pojmenovanou krycím jménem Economic Research Unit (Jednotka 
ekonomického výzkumu), jejímž prostřednictvím CIA řídila československý zpravodajský proti- 
komunistický odboj. Na britské straně tuto roli plnil plk. Karel Jindřich Procházka-Kenneth 
Proud (1905–1999) a na straně francouzské gen. Čeněk Kudláček-Hutník (1896–1967). Činnost  
agentů-chodců končí kolem roku 1955, poté se už přecházelo na jiné metody zpravodajské práce. 

Die Kuriere

Kuriere sind eines der Symbole des antikommunistischen Widerstands. Nach Februar 1948 wur-
den so in der Tschechoslowakei Personen bezeichnet, die zum Exil gehörten und in den Jahren 
1948-1956 meistens in amerikanischen, britischen und französischen Diensten die tschechoslo-
wakische Staatsgrenze überquerten und nachrichtendienstliche Aufgaben verschiedener Art er-
füllten. Die Kuriere stellten die Anzahl und Verteilung der Militärgarnisonen und Polizeidienststellen, 
den Zustand der Straßen, Flugplätze, Industrie usw. fest. Zu diesem Zweck gründeten und orga-
nisierten sie umfangreiche Spionagenetze, tote und lebende Briefkästen. Daneben bestand ihre 

Aufgabe in der Vorbereitung der Diversions- 
und Sabotagegruppen, die im Augenblick des 
Ausbruchs des Dritten Weltkrieges ihre Tätig-
keit hätten aufnehmen sollen. Die westlichen 
Geheimdienste schickten sie auf das tsche-
choslowakische Gebiet mittels ihrer Zentralen. 
Diese Zentralen leiteten nachrichtendienstliche 

Gruppen, die in den westlichen Besatzungszonen in Deutschland und Österreich ihren Sitz ha-
tten. Nachrichtendienstliche Gruppen bestanden größtenteils aus Emigranten. Eine wichtige Rolle 
bei ihrer Einrichtung spielte der Tschechisch-Amerikaner Lt. Charles Katek (1910–1971), welcher 
bis zum Jahre 1954 eine Organisation unter dem Decknamen Economic Research Unit (Einheit 
der Wirtschaftsforschung) leitete, mittels derer die CIA den tschechoslowakischen nachrichten-
dienstlichen antikommunistischen Widerstand steuerte. Auf der britischen Seite übte diese Rolle 
Lt. Karel Jindřich Procházka–Kenneth Proud (1905–1999) und auf der französischen Seite Gen. 
Čeněk Kudláček–Hutník (1896–1967). Die Tätigkeit der Kuriere endet um das Jahr 1955, danach 
ist man auf andere Methoden der nachrichtendienstlichen Arbeit übergangen.

Kuryri

vi

Die Kuriere

Náčrtek cesty přes hranice, kterou podnikl pozdější spolupracovník Rádia Svobodná Evropa Mirko Vrbeč společně s kurýrem Oldřichem Jursíkem (Zdroj: ABS)
Skizze einer Route über die Grenze, welche der spätere Mitarbeiter des Rundfunksenders Radio Free Europe Mirko Wrbče gemeinsam mit dem Kurier Oldřich Jursík benutzte (Quelle: ABS)

Seznam pravděpodobných spolupracovníků a kurýrů americké CIC (Zdroj: ABS)
Liste der vermutlichen Mitarbeiter und Kuriere des amerikanischen CIC  
(Quelle: ABS)

 Zpráva týkající se kurýra Oldřicha Jursíka, informující o situaci na Prachaticku 
(Zdroj: ABS)
Ein Bericht über den Kurier Oldřich Jursík. Der Bericht beschreibt die Situation in 
der Umgebung von Prachatitz (Quelle: ABS)

Náčrtek cesty, po které chodil kurýr František Vaněček do Československa  
(Zdroj: ABS)
Skizze der Route, welche der Kurier František Vaněček benutzte um in die Tsche-
choslowakei zu gelangen (Quelle: ABS)

Charles Katek, jeden z hlavních organizátorů zahraničního odboje v 1. polovině  
50. let (Zdroj: ABS)
Charles Katek, einer der Hauptorganisatoren des Auslandswiderstandes  
in der 1. Hälfte der 50er Jahre (Quelle: ABS)



Josef Hasil

Josef Hasil se narodil roku 1924 v obci Zábrdí na Prachaticku a už jako mladík se zúčastnil proti- 
nacistického odboje jako pomocník místních partyzánů. Po válce, ač vyučený bednář, nastoupil 
jako dobrovolník ke Sboru národní bezpečnosti. Po škole v Protivíně byl v lednu 1948 přidělen 
k pohraničnímu útvaru Zvonková (podle obce Zvonková-Glöckelberg), který sloužil v oblasti Troj-
mezí, kde se stýkaly hranice ČSR, Rakouska a Bavorska. Už tam začal  Hasil převádět přes hra-
nice, někdy převedl naráz až 50 lidí. V říjnu 1948 ho udal zřejmě některý z občanů Nového Údolí, 
kde hledal pomoc při jedné z akcí. Byl zatčen a odsouzen na 7 let. V květnu 1949 se mu podařilo 

utéci z mosteckých uhelných dolů, kde jako vězeň pracoval. Přešel hranice, v Bavorsku se sešel 
se svým starším bratrem Bohumilem a společně s ním vstoupil do služeb americké zpravodaj-
ské ústředny Counter Intelligence Corps (CIC) jako převaděč. Převáděli většinou společně, jejich 
územím bylo Prachaticko, opírali se přitom o odbojovou skupinu III.O. B. (Třetí osvobozovací boj), 
která měla své ústředí v Písku. Bohumil Hasil byl čsl. pohraničníky zastřelen v září 1950, Josef 
převáděl až do léta 1953, kdy byla hranice neprodyšně uzavřena. Pohraničníci na něj pořádali 
rozsáhlé honičky a osnovali léčky, nikdy ho však nedopadli. Byl nekorunovaným Králem Šumavy. 
K 70. narozeninám v roce 1994 mu jeho přítel Václav Hesoun napsal v americkém exilu následu-
jící: „Národu ke svobodě nepomáhají ti, kdo ohnou hřbety a skloní šíje, ale ti, co statečně vzdorují. 
Ty jsi byl jedním z nich. Děkujeme Ti.“

Josef Hasil

Josef Hasil wurde im Jahre 1924 in der Gemeinde Zábrdí unweit von Prachatitz (Prachatice) ge-
boren und schon als Junge nahm er am Anti-Nazi-Widerstand als Helfer der hiesigen Partisanen 
teil. Obwohl er gelernter Böttcher war, trat er nach dem Krieg als Freiwilliger dem Korps der nati-
onalen Sicherheit bei. Nach der Schule in Protivín wurde er im Januar 1948 der Grenzschutzein-
heit Glöckelberg (genannt nach der Gemeinde Glöckelberg (Zvonková) zugeteilt. Er übte seinen 
Dienst im Gebiet der Dreieckmark, wo die Grenzen der Tschechoslowakei, Österreichs und Bay-
erns aufeinander trafen, aus. Schon dort begann Hasil Menschen über die Grenze zu schleusen, 

manchmal schleuste er auf einmal bis zu 50 Personen. Im Oktober 1948 wurde er wahrscheinlich 
von einem Bewohner der Gemeinde Neuthal (Nové Údolí), wo er Hilfe bei einer Grenzüberque-
rung suchte, angezeigt. Er wurde verhaftet und zu 7 Jahren verurteilt. Im Mai 1949 gelang ihm 
die Flucht aus dem Kohlebergwerk in Most, wo er als Häftling arbeitete. Er überquerte die Gren-
ze, traf in Bayern seinen älteren Bruder Bohumil und gemeinsam mit ihm trat er in die Dienste des 
amerikanischen Nachrichtendienstes Counter Intelligence Corps (CIC) als Kurier. Sie schleusten 
meistens gemeinsam, bewegten sich vor allem in der Umgebung der Stadt Prachatitz und stütz-
ten sich auf der Widerstandsgruppe III.O.B. (Třetí osvobozovací boj – Dritter Befreiungskampf), 
die ihre Zentrale in Písek hatte. Bohumil Hasil wurde von der tschechoslowakischen Grenzwache 
im September 1950 erschossen, Josef schleuste bis Sommer 1953, als die Grenze hermetisch 
geschlossen wurde. Die Grenzwache verfolgte ihn und stellte ihm verschiedene Fallen. Er war 
der ungekrönte König des Böhmerwaldes. Zum 70. Geburtstag im Jahre 1994 schrieb ihm sein 
Freund im amerikanischen Exil Václav Hesoun folgendes: „Der Nation zur Freiheit helfen nicht 
diejenigen, die den Nacken und Rücken beugen, sondern diejenigen, die tapfer trotzen. Du warst 
einer von denen. Dafür danken wir Dir.“ 

Josef Hasil
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Nákres místa přestřelky mezi Českými Žleby a Soumarským mostem v prosinci 1949 (Zdroj: ABS)
Skizze des Feuergefechts zwischen Böhmisch Röhren (České Žleby) und der Säumerbrücke (Soumarský most) im Dezember 1949 (Quelle: ABS)

Foto Josefa Hasila v uniformě příslušníka SNB (Zdroj: ABS)
 Ein Bild von Josef Hasil in der Uniform des SNB (Quelle: ABS) 

 Vysílačka nalezená StB u jednoho z Hasilových spolupracovníků (Zdroj: ABS)
 Funkgerät, das die StB bei einem Mitarbeiter von Hasil fand (Quelle: ABS)

Fotografie pocházející z rekonstrukce přestřelky v prosinci 1949 (Zdroj: ABS)
Ein Bild von der Rekonstruktion des Feuergefechts vom Dezember 1949  
(Quelle: ABS)

 Zpráva o reakci veřejnosti na zastřelení Bohumila Hasila při přestřelce s SNB  
14. 9. 1950 na Soumarském mostě (Zdroj: ABS)
Bericht über die Reaktion der Öffentlichkeit auf die Erschießung von Bohumil Ha-
sil bei einem Feuergefecht mit dem SNB am 14. 9. 1950 auf der Säumerbrücke 
(Quelle: ABS)



Franz Nowotny

Franz Nowotny, zvaný Kilián (1905–1977) patřil mezi nejpilnější převaděče a také díky Kalčíkově 
knize (a filmu Karla Kachyni) byl zván Králem Šumavy. Byl to sudetský Němec, který se narodil ve 
Starých Hutích (tehdy Kaltenbach, dnes Nové Hutě) poblíž Kvildy; jeho otec byl legendárním pa-
šerákem. Ačkoliv rodina přilnula k první Masarykově republice, byla v roce 1946 odsunuta. Franz 

se usídlil v nedalekém Röhrnbachu, zařídil si velkoobchod se dřevem a zřejmě od samého začátku 
převáděl uprchlíky z ČSR přes hranice. Po únoru 1948 vstoupil do služeb americké zpravodajské 
centrály CIC a jeho úkolem bylo vedle uprchlíků zajišťovat i bezpečný přechod hranic pro kurýry. 
Sám odhadoval, že z podobných účelů přešel hranice asi 2000 krát, což znamená, že převedl 
bezkonkurenčně největší počet lidí. Měl stálé základny a úkryty, jako např. Pöslovu samotu (dům 
č. 102 ve Zlaté Studni poblíž Kvildy na místě zvaném Torfstich-Planie), naposled vedl jako pře- 
vaděč čtyřčlennou skupinu v květnu 1950. Jeho cesta, kterou pohraničníci mapovali jako kanál 
A 54, byla zřejmě vyzrazena a u Františkova poblíž lávky přes Vltavu byla celá skupina překvape-
na Pohraniční stráží. Sám Kilián, ač postřelen, uprchl a vrátil se do Bavorska, ale zbylí tři účastníci 
přechodu byli postupně chyceni a postaveni před soud – Bohuslav Beneš byl odsouzen k tres-
tu smrti, Rudolf Veselý na doživotí a další sudetský Němec Otto Grabmüller, Kiliánův pomocník,  
na 25 let  vězení.

Franz Nowotny

Franz Nowotny, genannt Kilián (1905–1977), gehörte zu den fleißigsten Schleusern und dank 
des Buches von Rudolf Kalčík (und des Filmes von Karel Kachyňa) wurde er der König des 
Böhmerwaldes genannt. Er war ein Sudetendeutscher, der in Kaltenbach (Nové Hutě, damals 
Staré Hutě) unweit von Außergefild (Kvilda) geboren wurde; sein Vater war ein legendärer Schmu-

ggler. Obwohl die Familie die Erste Republik von Masaryk unterstützte, wurde sie im Jahre 1946 
vertrieben. Franz ließ sich im unweit gelegenen Röhrnbach nieder, gründete einen Holzgroßhan-
del und schleuste offenbar von Anfang an Flüchtlinge aus der ČSR über der Grenze. Nach dem 
Februarumsturz im Jahre 1948 trat er in die Dienste des amerikanischen Nachrichtendienstes 
CIC. Seine Aufgabe war es, neben der Schleusung von Flüchtlingen auch eine sichere Gren-
züberquerung für die Kuriere sicherzustellen. Er selbst schätzte, dass er aus solchen Gründen 
die Grenze ungefähr 2 000 mal überquerte. Das bedeutet, dass er konkurrenzlos die meisten 
Menschen schleuste. Er hatte   bewährte Stützpunkte und Verstecke, wie zum Beispiel die Pösl-
-Einöd (Haus Nr. 102 in Goldbrunn (Zlatá Studna) unweit von Außergefild, am Ort, der Torfstich-
-Planie hieß). Das letzte mal schleuste er eine Vierergruppe im Mai 1950. Seine Route, welche 
die Angehörigen der Grenzwache als Kanal 54 bezeichneten, wurde wahrscheinlich verraten und 
bei Franzensthal (Františkov) unweit der Brücke über die Moldau wurde die ganze Gruppe von 
der Grenzwache überrascht. Obwohl Kilián angeschossen wurde, flüchtete er und kehrte nach 
Bayern zurück, aber die drei anderen Gruppenmitglieder wurden mit der Zeit gefangen und vor 
Gericht gebracht – Bohuslav Beneš wurde zur Todesstrafe verurteilt, Rudolf Veselý zur leben-
slangen Freiheitsstrafe und ein weiterer Sudetendeutscher, Otto Grabmüller, Kiliáns Helfer, zu 25 
Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Franz Nowotnyviii
Franz Nowotny

Protokol

Sepsaný s Josefem Pekem, narozený 7.10. 1919

K věci: V Písku znám ing. Beneše, z technické kanceláře, který jest asi 70 
let stár a přispíval do časopisu Šumavský hraničář. 
Pašerák Kilián byl u mne 2x s mužem, jehož jmenoval křestním jménem 
Franz (pravděpodobně Schwarz). Dozvěděl jsem se, že Turek byl autem ve 
Vodňanech na podzim v roce 1949. Řidič Janda, který jezdí se sanitkou ve 
vimperské nemocnici mi vyprávěl, že při přechodu čsl. hranic byl postřelen 
Josef Randák a že byl převezen do nemocnice ve Vimperku. Dále mi říkal 
typograf fy. Steinebrener z Vimperka jménem Matějka, že Randák byl chy-
cen, že je postřelen a že leží v nemocnici. Jméno Kilián jsem prvně slyšel od 
svého švagra Ludačky, který je orgánem StB v Prachaticích. Sháněl jsem 
kardan k motocyklu a švagr mně řekl, abych se obrátil na Kiliána, pašeráka. 
Prvně dali Pekovi dva dopisy, jeden pro něho, druhý pro Turkovou. 
Scházel jsem se s Ludačkou u tchána Kotala, cestáře, který bydlí na státní 
silnicí pod Vimperkem. Manželka Ludačky bydlí u  rodičů stále – je jejich 
dcera. Kilián mi řekl, že ho posílá Turek z Německa ke mně, abych mu 
zprostředkoval předání dopisů pro Turkovou. S Turkem jsem se znal ještě 
před jeho zatčením. Janda ze Smrčné se odstěhoval do Vimperka. V ne-
mocnici dělá šoféra od ledna 1950. Ve strakonické zbrojovce znám Ko-
márka, který jest tam zaměstnán jako úředník a Chvosta, dělníka, který mi 
spravoval motocykl. Stýkal jsem se s Matulkou ze Strakonic. Min. Neuman 
mi pomáhal při uvedení „Šumavského hraničáře“ v život – spolupracoval 
jsem s ním dlouhou dobu. Dr. Vážný je na min. financí. Když jsem se ob-
racel ve finančních otázkách na berní úřad na „Šumavského hraničáře“, 
tito mně vždy radili, abych se v těchto otázkách informoval přímo na min. 
financí u Dr. Vážného. 

Str. 19

Když si přišel druhý den večer Kilián a Schwarz pro zboží, sdělil jim Josef 
Pek, že jeden jeho známý řezník z Prahy jménem Karel Švarc by měl někoho, 
kdo by potřeboval převésti přes čsl. státní hranice do Německa a současně 
na Kiliánovi žádal, co by to asi stálo. Když Kilián s tímto souhlasil a řekl, že 
by to spravilo asi deset tisíc Kčs a za ty že by mu opět Josef Pek nakoupil 
cigaretové papírky. Po této domluvě Kilián a Schwarz Franz odešli do Ně-
mecka směrem přes Bučinu, okr. Vimperk. Když asi koncem listopadu jel 
Josef Pek do Prahy, zašel k řezníku Karlu Švarcovi, kde si umluvil schůzku 
s pí Pollakovou z Prahy, která byla manželkou ppor. západní armády a když 
tato asi za jeden a půl hodiny přišla do obchodu Karla Švarce, dojednal 
s ní podmínky, jakož i plán jejich odchodu do zahraničí. Zde se s Pekem 
domluvila, že odejde se svým manželem a odjedou do Zdíkova, kde se 
ubytují v hostinci naproti poště asi na jeden měsíc na zotavenou a Pek je 
vyrozumí při příchodu pašeráka Kiliána. Asi v polovici prosince 1949, když 
přišel pašerák Kilián a Schwarz, umožnil jim styk s pí Pollakovou a obdržel 
od Kiliána jako odměnu pět tisíc Kčs. Za zbytek deset tisíc Kčs nakoupil 
kuřivo a cigaretové papírky pro Kiliána a Schwarze, kteří když odcházeli do 
Německa, vzali s sebou manžele Pollakovi. 
Na začátku dubna 1950 když roztál sníh na Šumavě, přišel opět k Pekovi 
do bytu Kilián a Schwarz, se kterými přišel ještě jeden muž, kterého Pek 
neznal a podle sdělení Kiliána to měl být nějaký zubní technik. Tento muž 
požádal Josefa Peka, jestli by jej neodvezl někam na nádraží. Jelikož Pek 
nechtěl v noci nikam jeti, ponechal jej u sebe do druhého dne a večer jej 
dovezl na nádraží do Bohumilic, načež tento muž odejel směrem na Čes. 
Budějovice vlakem. Ráno druhého dne po příchodu Kiliána, nežli Pek odjel 
do zaměstnání, dal mu Kilián peníze a to asi sedm tisíc Kčs na cigaretové 
papírky a zároveň s tímto mu předal lísteček s adresou nějaké paní z Vla-
chova Březí, která měla být ženou nějakého inženýra s podotknutím, že tato 
paní má odejíti s nimi za hranice za svým manželem a to druhý den večer. 

Str. 18

…  Asi za týden přišel opět František Turek k  Josefu Pekovi a  to již na 
zpáteční cestě do Německa a tomuto říkal, že doma je vše v pořádku, že 
se měl nádherně a spal na slámě v jedné stodole, kam jej ukryl jeho bratr 
Václav a kam za ním chodila rovněž i jeho paní. Potom s ním Pek odešel 
jej doprovodit na jeho cestě, kde měl čekati na Josefa Randáka, s kterým 
chtěl Josef Pek rovněž mluviti, aby mi připomněl, zda by mu neobstaral za 
cigaretové papírky kardan do jeho motocyklu. Dál na něm Turek po cestě 
žádal, zda by Pek nemohl doručiti dopis jeho manželce, buď prostřednic-
tvím obchodníka Šmrhy nebo osobně, což mu Pek přislíbil. Též Turek žádal 
na Josefu Pekovi, aby mu zasílal zprávy z Jihočeského kraje, o což jej poz-
ději též žádal v dopise a této jeho žádosti Josef Pek vyhověl.
V listopadu 1949, kdy se jednoho dne večer vracel Josef Pek pozdě domů 
z Písku ze zaměstnání, očekávala jej jeho manželka v okně v ložnici a sdě-
lila mu, že na něj čekají v kuchyni nějací dva Němci. Když Pek vstoupil do 
kuchyně, tito povstali a řekli, že je poslal František Turek s dopisem a dvě-
ma páry nayllonových punčoch, které měl předati Vlastě Turkové a které 
později Josef Pek tyto věci předal prostřednictvím Ludvíka Šmrhy ve Vod-
ňanech. Jeden z těchto mužů, který se jmenoval Kilián – Novotný předal 
Josefu Pekovi asi patnáct tisíc Kčs s tím, aby jim nakoupil cigarety a hlavně 
cigaretové papírky. Dále na Pekovi žádal, zda by je u nich nenechal přespat, 
jelikož je venku zima. K tomuto Josef Pek svolil a nechal je v bytě až do dru-
hého dne do večera, když jim přes den obstarával nákupy určeného zboží. 
Za tuto službu obdržel Josef Pek asi tři tisíce Kčs a když večer oba muži 
odcházeli, žádali Josefa Peka, zdali by jim podruhé neobstaral větší množ-
ství cigaretových papírků, za což by si mohl počítati za jeden kus o padesát 
haléřů více. Asi za čtrnáct dní přišel opět Kilián Novotný a jeho společník, 
který se jmenoval Oto Grabmüller, krycím jménem Schwarz, a tentokráte 
dali opět Pekovi jedenáct tisíc Kčs na obstarání nákupu cigaretových pa-
pírků s tím, že si druhého dne večer pro zboží přijdou. 

Str. 20

Dále Kilián předal Josefu Pekovi částku deset tisíc Kčs za službu, aby tuto věc 
zařídil. Odpoledne po skončení zaměstnání Pek odejel do Vimperka k rodičům 
svojí manželky, kde se ona touto dobou zdržovala a tuto vyvolal, aby s ním jela 
do Vlachova Březí. Po cestě jí sdělil, že mají za úkol připraviti zase jednu paní 
k ilegálnímu odchodu přes čsl. státní hranice do Německa. Dle uvedené adresy 
na lístku, který Pek obdržel od Kiliána tuto paní vyhledali a sdělili jí, že se má do 
večera připraviti na odchod do zahraničí a dostaviti se na silnici blízko jejich byd-
liště v Hrabici, kde ji bude očekávati Miluše Peková. Tato paní s tímto souhlasila 
a manželé Pekovi odejeli domů. Večer čekala Miluše Peková na smluveném mís-
tě na paní z Vlachova Březí a tuto odvedla za jejich domek do lesa, kde na ni če-
kali Kilián a Schwarz. Mezitím odvezl Josef Pek již zmíněného zubního technika 
na nádraží do Bohumilic. Když si paní z Vlachova Březí Kilián a Schwarz převzali, 
odešli s touto a ještě s jejíma dvěma dětma směrem k čsl. státním hranicím, kde 
v prostoru Bučina tyto přešli do Německa. 

Ukázky z materiálů StB, ve kterých jsou popisovány Kiliánovy převaděčské aktivity (Zdroj: ABS)
Beispiele aus den Unterlagen der StB, in denen Kiliáns Schleusertätigkeit beschrieben werden (Quelle: ABS)

Náhrobek Kiliána Nowotného v Röhrnbachu (Foto: Petr Mallota)
Grabstein von Kilian Nowotny in Röhrnbach (Foto: Petr Mallota)



Jaroslav Kaska a Jan Mašek

Jaroslav Kaska byl vyučený nástrojař a pracoval jako dělník. Jan Mašek pocházel z rodiny ma-
jitele pohřebního ústavu v Českých Budějovicích. Záhy po únorovém převratu začali společně 
převádět osoby přes Prachaticko do americké okupační zóny v Německu a koncem února 1949 
sami odešli do zahraničí. Spolupracovali s  americkou CIC jako agenti-chodci (od roku 1950 
pro britskou IS). Během roku 1949 absolvovali nejméně osm cest do ČSR a v Praze a na jihu 
Čech, zejména na Prachaticku, Vimpersku, Vodňansku a  Českobudějovicku, vybudovali roz-

sáhlou a kvalitní zpravodajskou síť, která získá-
vala mnoho zajímavých a důležitých informací 
a zpráv z oblasti hospodářství a vojenství. Později 
přecházeli i samostatně. Do vlasti se společně 
a také naposledy vydávají v létě 1951. V srpnu 
toho roku však byli zatčeni vojáky Rudé armá-
dy v sovětské okupační zóně Rakouska a od-
vezeni do Sovětského svazu. Po devítiměsíční 
vyšetřovací vazbě, kterou strávili v Moskvě, byli 
v květnu 1952 předáni československým bez-
pečnostním orgánům. Dne 8. 4. 1954 odsoudil 
Vyšší vojenský soud v Praze Jaroslava Kasku za 
velezradu a vyzvědačství na doživotí. Jan Ma-
šek byl o dva týdny později odsouzen se sedmi 
spolupracovníky Krajským soudem v Českých 
Budějovicích také na doživotí. Kaska trest vy-
konal ve věznicích Valdice, Praha, Leopoldov. 
Dne 19. 6. 1964 byl z vězení podmínečně pro-
puštěn. Mašek strávil léta věznění v Opavě, Pra-
ze, Brně a Příbrami. Na svobodu byl propuštěn  
6. 5. 1964. Po srpnové okupaci v  roce 1968 
odešel do zahraničí. Oba přátelé bezesporu pa-
třili k nejvýkonnějším a nejúspěšnějším kurýrům 
a převaděčům. Oprávněně jsou považováni za 
jedny z Králů Šumavy.

Jaroslav Kaska und Jan Mašek

Jaroslav Kaska war gelernter Werkzeugmacher und war als Arbeiter tätig. Jan Mašek stammte aus 
der Familie des Inhabers eines Beerdigungsinstitutes in Budweis (České Budějovice). Kurz nach 
dem Februarumsturz begannen sie gemeinsam Personen in der Umgebung der Stadt Prachatitz 
(Prachatice) in die amerikanische Besatzungszone in Deutschland zu schleusen und Ende Febru-
ar 1949 gingen sie selber in den Westen. Sie arbeiteten mit der amerikanischen CIC als Kuriere 
zusammen (ab 1950 für die britische IS). Während des Jahres 1949 unternahmen sie mindes-

tens 8 Grenzüberquerungen in die Tschechoslowakeii und bauten in Prag und Südböhmen, vor 
allem in der Umgebung von Prachatitz, Winterberg (Vimperk), Wodnian (Vodňany) und Budweis, 
ein breites und hochwertiges nachrichtendienstliches Netz auf, das viele interessante und wich-
tige Informationen und Nachrichten aus den Bereichen der Wirtschaft und des Militärs gewinnen 
konnte. Später schleusten sie auch allein. In die Heimat kehrten sie gemeinsam und gleichzeitig 
zum letzten Mal im Sommer 1951. Im August dieses Jahres wurden sie jedoch von Soldaten der 
Roten Armee in der sowjetischen Besatzungszone in Österreich festgenommen und in die Sowje-
tunion gebracht. Nach einer neunmonatigen Untersuchungshaft, die sie in Moskau verbrachten, 
wurden sie im Mai 1952 an die tschechoslowakischen Sicherheitsbehörden übergeben. Am 8. 
4. 1954 verurteilte das Höhere Militärgericht in Prag Jaroslav Kaska für Hochverrat und Spion-
age zur lebenslangen Freiheitsstrafe. Jan Mašek wurde zwei Wochen später gemeinsam mit sie-
ben Mitarbeitern vom Bezirksgericht in Budweis auch zur lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. 
Kaska vollstreckte seine Strafe in den Gefängnissen in Valdice, Prag und Leopoldov. Am 19. 6. 
1964 wurde er aus dem Gefängnis auf Bewährung entlassen. Mašek verbrachte die Gefäng-
nisjahre in Opava, Prag, Brün und Příbram. Er wurde am 6. 5. 1964 aus der Haft entlassen. Nach 
der Besatzung im August 1968 wanderte er ins Ausland aus. Beide Freunde gehörten zweifellos 
zu den leistungsfähigsten und erfolgreichsten Kurieren und Schleusern. Zu Recht werden sie für 
Könige des Böhmerwaldes gehalten.

Jaroslav Kaska a Jan Masek
Jaroslav Kaska und Jan Masek

ix

Pavouk zachycující strukturu kontaktů a spolupracovníků Jaroslava Kasky a Jana Maška (Zdroj: ABS)
Liste mit der Struktur der Kontakte und Mitarbeiter von Jaroslav Kaska a Jan Mašek (Quelle: ABS) 

Snímek Jaroslava Kasky z rekonstrukce během vyšetřování (Zdroj: ABS)
Ein Bild von Jaroslav Kaska aus der Rekonstruktion während der Ermittlungen 
(Quelle: ABS) 

Vysílačka, která patřila jednomu ze spolupracovníků Jaroslava Kasky a Jana Maška 
(Zdroj: ABS)
Funkgerät, das einem der Mitarbeiter von Jaroslav Kaska und Jan Mašek gehörte 
(Quelle: ABS)

Falešný rakouský osobní průkaz Jana Maška na jméno Anton Scharf (Zdroj: ABS)
Gefälschter österreichischer Personalausweis von Jan Mašek auf den Namen  
Anton Scharf (Quelle: ABS)

Falešný rakouský osobní průkaz Jaroslava Kasky vystavený na jméno Franz Müller 
(Zdroj: ABS)
Gefälschter österreichischer Personalausweis von Jaroslav Kaska ausgestellt  
auf den Namen Franz Müller (Quelle: ABS)



Skauti na Šumavě

Mezi převaděči a kurýry, kteří po únoru 1948 přecházeli státní hranice na Šumavě, bylo také 
mnoho skautů. Tato skutečnost nesouvisela pouze s početnou členskou základnou Junáka, kte-
rý po válce úspěšně obnovil svou činnost, ale rovněž s jeho praktickou a ideovou orientací. Řada 
skautských oddílů jezdila na Šumavu tradičně tábořit, a proto jejich členové dobře znali místní 
prostředí a uměli se v přírodě orientovat. Skauti byli také vedeni k prvorepublikovým tradicím, 
vlastenectví a obětavosti. Před sebou měli navíc vzory svých starších předchůdců, kteří se aktivně 

zapojili do protinacistického odboje. Jeden ze skautských oddílů, jenž tábořil na Šumavě a jehož 
někteří členové se po komunistickém převratu zapojili do protikomunistického odboje a převádě-
ní uprchlíků, pocházel z Klatov. Od roku 1949 začali postupně Vladimír Bláha, Václav Ceplecha, 
Antonín Celerýn, Zdeněk Kovařík a další skauti spolupracovat s pobočkou americké výzvědné 
služby CIC v Řezně, kterou řídil seržant Kurt Taub „Taylor“. Postupně byla většina z nich v rámci 
akcí StB s krycími názvy „Polom“ a „Lipplova pila“ zatčena a odsouzena k dlouholetým trestům 
odnětí svobody. 
Jedním z  nejmladších převaděčů, který dobře znal Šumavu z  letních skautských táborů, byl  
František Zahrádka (narozen 30. října 1930 v Děčíně), člen 10. českobudějovického oddílu Juná-
ka. Po únoru 1948 se zapojil do protikomunistického odboje a od ledna 1949 převáděl uprchlíky 
do Bavorska. Při jedné ze svých cest navázal kontakt s americkou vojenskou kontrarozvědkou 
a po návratu sbíral s pomocí štábního rotmistra Silvestra Müllera vojenské informace. Společně 
se svými skautskými kamarády tiskl letáky a kolportoval ilegální časopis Za pravdu. V září 1949 
byl zatčen a později odsouzen k dvaceti letům těžkého žaláře. Vězněn byl v uranových pracov-
ních táborech i v pevných věznicích. Propuštěn byl teprve v září 1962. V roce 1968 spoluzakládal 
okresní pobočku K 231 v Příbrami. Po roce 1989 stál u zrodu příbramské pobočky KPV a Muzea 
III. odboje.

Pfadfinder im Böhmerwald

Unter den Schleusern und Kurieren, die nach Februar 1948 die Staatsgrenze im Böhmerwald 
überquerten, waren auch viele Pfadfinder. Diese Tatsache hing nicht nur mit der breiten Mitglie-
derbasis der Organisation Junák, die nach dem Krieg ihre Tätigkeit erfolgreich wieder aufnahm, 
sondern auch mit ihrer praktischen und ideologischen Ausrichtung zusammen. Viele Pfadfin-
dergruppen fuhren in den Böhmerwald zum Zelten, deshalb kannten ihre Mitglieder das hiesige 
Gelände sehr gut und fanden sich in der Natur zurecht. Die Pfadfinder wurden auch zu den Tra-

ditionen der Ersten Republik geführt – Patrio-
tismus und Opferbereitschaft. Ihre älteren Vor-
gänger, die sich aktiv am Anti-Nazi-Widerstand 
beteiligten, waren für sie ein Vorbild. Eine der 
Pfadfindergruppen, die im Böhmerwald zelte-
te und derer einige Mitglieder sich nach dem 
Februarumsturz dem antikommunistischen Wi-

derstand aktiv anschlossen und Flüchtlinge schleusten, kam aus Klattau (Klatovy). Ab 1949 be-
gannen Vladimír Bláha, Václav Ceplecha, Antonín Celerýn, Zdeněk Kovařík und weitere Pfadfin-
der mit der Zweigstelle des amerikanischen Nachrichtendienstes CIC in Regensburg unter der 
Leitung von Sergeant Kurt Taub „Taylor“ zusammenzuarbeiten. Mit der Zeit wurden die meisten 
von ihnen im Rahmen der Aktionen der StB mit Decknamen „Fallbaum“ („Polom“) und „Lipplsäge 
(„Lipplova pila“) verhaftet und zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. 
 Einer der jüngsten Schleuser, der den Böhmerwald von den Pfadfinderlagern im Sommer gut 
kannte, war František Zahrádka (geboren am 30. Oktober 1930 in Tetschen), Mitglied der 10. 
Pfadfindergruppe aus Budweis. Nach Februar 1948 nahm er am antikommunistischen Wider-
stand teil und ab Januar 1949 schleuste er Flüchtlinge nach Bayern. Bei einer Grenzüberquerung 
knüpfte er Kontakt mit der amerikanischen Spionageabwehr an und nach der Rückkehr sammel-
te er mit Hilfe des Stabsunteroffiziers Silvestr Müller Militärinformationen. Gemeinsam mit seinen 
Pfadfinder-Kameraden druckte er Flugblätter und verbreitete die illegale Zeitschrift Za pravdu. 
Im September 1949 wurde er verhaftet und später zu zwanzig Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. 
Er wurde in den Uran-Arbeitslagern und in gewöhnlichen Gefängnissen festgehalten. Entlassen 
wurde er erst im September 1962. Im Jahr 1968 war er Mitbegründer der Kreisniederlassung 
des Klubs 231 (K 231) in Příbram, nach 1989 beteiligte er sich an der Gründung der KPV-Nie-
derlassung in Příbram (KPV – Konfederace politických vězňů (Konföderation der politischer Häft-
linge)) und des Museums des III. Widerstands.

Skauti na sumave
Pfadfinder im Bohmerwald
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Poválečná průkazka Junáka (Zdroj: Archiv Stanislava Kaplana)
Nachkriegsausweis der Pfadfinderorganisation Junák (Quelle: Archiv von Stanislav Kaplan)

Jeden z dokumentů, který vznikl v rámci akce „Polom“ (Zdroj: ABS)
Ein Dokument, das im Rahmen der Aktion „Fallbaum“ entstand (Quelle: ABS)

Známky Junáka (Zdroj: Archiv Stanislava Kaplana)
Marke der Pfadfinderorganisation Junák (Quelle: Archiv von Stanislav Kaplan)

Na snímku skautský tábor z roku 1946 (Zdroj: Archiv Stanislava Kaplana)
Auf den Bildern ist ein Pfadfinderlager aus dem Jahr 1946 
(Quelle: Archiv von Stanislav Kaplan) Fotografie Františka Zahrádky pořízená v roce 1949 ve vazební věznici 

(Zdroj: NA)
Eine Fotografie von František Zahrádka, die im Jahre 1949 in der Untersu-
chungshaft aufgenommen wurde (Quelle: NA)

Dne 28. října 2007 propůjčil prezident republiky Františku Zahrádkovi Řád  
Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity  
a lidská práva (Zdroj: ČTK)
Der Staatspräsident verlieh am 28. Oktober 2007 František Zahrádka den  
Tomáš-Garrigue-Masaryk-Orden für außerordentliche Verdienste um die Entwic-
klung der Demokratie, Humanität und Menschenrechte  
(Quelle: ČTK -Tschechische Presseagentur)



Akce „Kámen“

Krátce po únoru 1948 zahájila Státní bezpečnost rozsáhlou provokační akci s krycím názvem 
„Kámen“ (v některých dokumentech je také uvedena jako akce „Kameny“), jež byla zaměřena 
proti potenciálním uprchlíkům z komunistického Československa. Tajná policie při akci používa-
la falešné převaděče, kteří své oběti dovedli na vybrané místo, většinou nedaleko státní hranice. 
Někteří nešťastníci zde byli rovnou zatčeni, jiní byli naopak dovedeni do fiktivní služebny americké 
vojenské kontrarozvědky (CIC). V euforii zde uprchlíci uváděli různé citlivé informace. Ve skuteč-
nosti je ovšem vyslýchali tajní spolupracovníci (jedním z nich byl agent Amon Tomašoff, plynně 

hovořící anglickým jazykem) nebo kádroví příslušníci StB, kteří byli oblečeni ve falešných americ-
kých uniformách. Po tomto screeningu byly oběti většinou zadrženy příslušníky Pohraniční strá-
že. Již v červnu 1948 si americká vláda stěžovala prostřednictvím pražského velvyslanectví na 
provokace StB a zneužívání výsostných státních znaků a symbolů USA. I z tohoto důvodu byla 
akce „Kámen“ na čas utlumena. Celkový počet obětí akce „Kámen“, která trvala minimálně do 
roku 1952, není doposud znám. Na akci, která byla řízena z pražské centrály StB, se podíleli také 
příslušníci oblastních úřadoven tajné policie v Karlových Varech, Plzni a Českých Budějovicích. Za 
jejího tvůrce je podle některých pramenů považován velitel plzeňské oblastní úřadovny StB JUDr. 
Josef Stehlík (původním jménem Stelzer, 1908–1989), v jiných je za hlavního iniciátora naopak 
uváděn odborový přednosta ministerstva vnitra Štěpán Plaček (1909–1992). V poslední fázi řídil 
tuto akci osobně jeden z nejvyšších funkcionářů ministerstva vnitra Antonín Prchal (1923–1996). 

Jedním z  falešných převaděčů byl také Hubert Pilčík. V  roce 1951 zavraždil minimálně dva 
uprchlíky a přivlastnil si jejich majetek. Jejich nezletilou příbuznou zneužíval a věznil v naprosto 
nelidských podmínkách. V domě manželů Pilčíkových ovšem našli kriminalisté velké množství 
kufrů, oděvů, bot, cenností a jiných věcí, které naznačovaly, že obětí bylo více. Tři dny po zatče-
ní v září 1951 byl Pilčík nalezen mrtev ve vazební cele. Podle některých pramenů působil Pilčík 
původně jako spolupracovník StB v akci „Kámen“. Pilčíkova kauza se stala předlohou pro jeden 
z dílů propagandistického televizního seriálu Třicet případů majora Zemana.

Aktion „Stein“

Bereits kurz nach dem Februar 1948 leitete die Staatssicherheit eine umfangreiche Provokati-
onsaktion namens „Stein“ (in einigen Dokumenten spricht man auch von der Aktion „Steine“) 
ein, die gegen potentielle Flüchtlinge aus der kommunistischen Tschechoslowakei ausgerich-
tet wurde. Die Geheimpolizei nutzte bei dieser Aktion Scheinschleuser, die ihre Opfer an einen 
ausgewählten Ort gebracht haben, meistens unweit der Staatsgrenze. Einige der Unglücklichen 
wurden hier gleich verhaftet, andere wurden im Gegenteil in eine fiktive Dienststelle des ameri-
kanischen militärischen Kontraspionage (CIC) gebracht. In ihrer Euphorie führten die Flüchtlinge  

zahlreiche empfindliche Informationen auf. In der 
Tat waren sie jedoch durch geheime Mitarbei-
ter verhört (einer von denen war der fließendes 
Englisch sprechende Agent Tomašoff) oder Ka-
derangehörige der Staatssicherheit (StB) in fal-
schen amerikanischen Uniformen. Nach diesem 
Screening wurden die Opfer der Provokation 
meistens durch die Angehörigen der Grenzwa-
che verhaftet. Bereits im Juni 1948 beschwerte 
sich die amerikanische Regierung mittels Prager 
Bootschaft über die Provokationen der StB und 
über den Missbrauch der Staatswappen und 

Symbole der Vereinigten Staaten. Dies war einer der Gründe, warum die Aktion „Stein“ vorüber-
gehend unterbrochen wurde. Die Gesamtanzahl der Opfer der Aktion „Stein“, die mindestens bis 
1952 andauerte, ist bislang nicht bekannt. An der Aktion, die aus Prager Zentrale der StB ges-
teuert wurde, nahmen auch Angehörige von Gebietsamtsstellen der Geheimpolizei in Karlsbad, 
Pilsen und Budweis teil. Für deren Erfinder halten einige Quellen den Kommandanten Pilsener 
StB Gebietsdienststelle JUDr. Josef Stehlík (ursprünglicher Name Stelzer, 1908–1989), andere 
halten für den Hauptveranlasser den Gewerkschaftsvorstehenden des Innenministeriums Štěpán 
Plaček (1909–1992). In der letzten Phase wurde diese Aktion von Antonín Prchal (1923–1996) 
persönlich geleitet, einem der höchsten Funktionäre des Innenministeriums.
 Einer der falschen Schleuser war auch Hubert Pilčík. 1951 tötete er mindestens zwei Flücht-
linge und eignete sich deren Vermögen zu. Darüber hinaus missbrauchte er wiederholt ihre min-
derjährige Verwandte und hielt sie in durchaus unmenschlichen Bedingungen fest. Im Haus der 
Eheleute Pilčík fanden jedoch die Kriminalisten zahlreiche Koffer, Kleidungsstücke, Schuhe, Wert-
gegenstände und andere Dinge, die darauf deuten, dass es noch mehr Opfer gab. Drei Tage 
nach seiner Verhaftung im September 1951 wurde Pilčík in Haftzelle tot gefunden. Nach einigen 
Quellen war Pilčík ursprünglich als StB Mitarbeiter an der Aktion „Stein“ beteiligt. Die Causa Pilčík 
wurde zur Vorlage für eine der Folgen der Propagandafernsehserie Die Kriminalfälle des Majors 
Zeman. 

Akce  Kamen
Aktion  Stein
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Hubert Pilčík (Zdroj: Muzeum Policie ČR)
Hubert Pilčík (Quelle: Museum der Polizei der Tschechischen Republik)

Již v druhé polovině padesátých let šetřila inspekce ministra vnitra několik vyprovokovaných případů přechodů státní hranice, které byly i z pohledu komunistického práva 
nezákonné. Jedním z nich byla kauza Josefa Šikoly. (Zdroj: ABS)
 Bereits in der zweiten Hälfte der Fünfziger untersuchte die Inspektion des Innenministeriums einige Fälle der provozierten Grenzübertritte, die auch aus der Sicht des ko-
mmunistischen Rechts gesetzwidrig waren. Einer von denen war die Causa Josef Šikola. (Quelle: ABS)

Na fotografii je zachycen Jaroslav Hakr s údajným důstojníkem CIC. Snímek byl poří-
zen v roce 1951 pro kompromitující účely. Je to jediná dosud známá fotografie, která 
dokumentuje akci „Kámen“. (Zdroj: ABS)
Die Fotografie zeigt Jaroslav Hakr mit angeblichem CIC Offizier. Die Aufnahme wurde 
1951 für kompromittierende Zwecke gemacht. Es ist die einzige bislang bekannte 
Fotografie, die die Aktion „Stein“ dokumentiert. (Quelle: ABS)



StB Prachatice

Státní bezpečnost byla policejní složkou, jejímž úkolem bylo vyhledávat a vyšetřovat trestné činy 
politického charakteru. Po únoru 1948 se tak stala jednou z nejvýznamnějších opor komunis-
tického režimu a  jedním z hlavních nástrojů politické perzekuce a politických represí. Po úno-
rových čistkách prošel počet a sociální struktura příslušníků StB radikálními změnami. Od StB 
nuceně odešla řada osob, které byly shledány jako nevyhovující a na jejich místo přicházeli noví, 
mladí příslušníci a zapálení členové KSČ. Počet příslušníků StB také stále stoupal. V roce 1949 

nastoupilo k StB bezmála 3 000 nových zaměstnanců. V polovině padesátých let měla StB již 
více než 8 000 příslušníků. Na území současného Jihočeského kraje se v letech 1945–1948 na-
cházely tři oblastní úřadovny StB (České Budějovice, Písek a Tábor) a dvě pobočky oblastních 
úřadoven (PoStB) v Českém Krumlově a v Prachaticích. V roce 1949 vznikla krajská velitelství 
StB (KV StB) a v jednotlivých okresech vznikaly oddíly, respektive velitelství oddílů StB (VO StB). 
Zároveň vznikla krajská a okresní velitelství Národní bezpečnosti (KV NB, OV NB), od roku 1949 
stále častěji označovaná jako Veřejná Bezpečnost (VB), pod jejichž správu patřila mimo jiné po-
řádková, dopravní a kriminální služba. Na jihu Čech vzniklo k 1. 1. 1949 KV StB v Českých Budě-
jovicích. Prvním krajským velitelem StB se stal mjr. Poláček, jenž byl o rok později vystřídán mjr.  
Antonínem Novým. Nový byl koncem května 1951 z funkce odvolán a na jeho místo nastoupil 
por. Vladimír Bouzek. Ten v čele českobudějovické politické policie vydržel až do roku 1956. Sou-
částí KV StB České Budějovice se stala i bývalá PoStB Prachatice, která se změnila na oddíl StB 
(OStB). V roce 1949 bylo rozhodnuto o založení druhého oddílu StB v regionu, který byl zřízen 
ve Vimperku. Prvním poúnorovým velitelem prachatické StB byl František Lec, následovali Josef 
Kubovec a Jaroslav Krčmář. Prvním velitelem StB ve Vimperku byl Václav Zídek, po něm nastou-
pil František Herynek. Prachatická StB se v letech 1948–1955 podílela na vyšetřování řady pří-
padů týkajících se nedovolených přechodů státní hranice, převaděčství, kurýrů (agentů-chodců). 
Její příslušníci byli proslulí mimořádnou brutalitou. 

StB Prachatitz (Prachatice)

Die Staatssicherheit war eine Polizeieinheit, deren Aufgabe es war, Straftaten politischen Charak-
ters auszusuchen und zu ermitteln. Nach Februar 1948 wurde sie zu einer der wichtigsten Stützen 
des kommunistischen Regimes und einem der bedeutendsten Werkzeuge politischer Verfolgung 
und politischer Repressionen. Nach Säuberungen nach Februar 1948 erfuhr die StB hinsichtlich 
Anzahl und Sozialstruktur der Angehörigen radikale Änderungen. Zahlreiche Personen verließen 
die StB zwangsmäßig, weil sie ungenügend gefunden worden waren, und an deren Stelle ka-

men neue, junge Angehörige und eifrige KSČ Mitglieder. Die Anzahl der StB Angehörigen wuchs 
ebenfalls ständig. 1949 begrüßte die StB fast 3 000 neue Mitarbeiter. In Mitte Fünfziger hatte sie 
bereits über 8 000 Angehörige.    
 Auf dem Gebiet des jetzigen Bezirks Südböhmen befanden sich in den Jahren 1945–1949 
drei Gebietsamtsstellen der StB (Budweis, Písek und Tábor) und zwei Niederlassungen der Geb-
ietsamtsstellen (PoStB) in Böhmisch Krumau und in Prachatitz. 1949 entstanden StB Bezirksko-
mmandanturen (KV StB) und in einzelnen Landkreisen entstanden dann StB Abteilungen, bzw. 
StB Abteilungskommandanturen (VO StB). Gleichzeitig entstanden auch Bezirks- und Kreiskom-
mandanturen der Nationalen Sicherheit (NB), seit 1949 immer häufiger als Öffentliche Sicherheit 
(VB) bezeichnet, die unter Anderem den Ordnung-, Verkehrs- und Kriminaldienst verwaltete. Im 
Süden Böhmens entstand zum 1. 1. 1949 die KV StB Budweis. Zum ersten StB Bezirkskomman-
dant wurde Major Poláček, der ein Jahr später durch Major Antonín Nový ersetzt wurde. Nový 
wurde Ende Mai 1951 von seiner Funktion abberufen und an seine Stelle kam Leutnant Vladimír 
Bouzek. Dieser blieb an der Spitze der Budweiser politischen Polizei bis zum Jahre 1956. Zum 
Bestandteil der KV StB Budweis wurde auch die ehemalige PoStB Prachatitz, die sich auf StB 
Abteilung umwandelte. Der erste Kommandant nach Februar 1948 war František Lec, gefolgt 
von Josef Kubovec und Jaroslav Krčmář. Der erste StB Kommandant in Winterberg (Vimperk) 
war Václav Zídek, nach ihm kam František Herynek. Die Prachatitzer StB beteiligte sich in den 
Jahren 1948–1955 an Ermittlung zahlreicher Fälle im Zusammenhang mit unerlaubten Übergän-
gen der Staatsgrenze, Schleusungskriminalität, Kurieren. Deren Angehörige berühmten durch 
außergewöhnliche Brutalität.

Stb Prachatice
Stb Prachatitz
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František Lec (13. 7. 1915–?), bývalý četník byl prvním poúnorovým vedoucím prachatické StB a proslul mimořádnou brutalitou (Zdroj: ABS)
František Lec (13. 7. 1915–?) dieser ehemaliger Gendarm war der erste Leiter der Prachatitzer StB und berühmt durch außerordentliche Brutalität (Quelle: ABS)

Josef Kubovec (25. 2. 1912–?) sloužil od října 1948 jako zástupce velitele, později 
od 1. 1. 1950 až do 1. 12. 1951 jako velitel OStB Prachatice (Zdroj: ABS)
Josef Kubovec (25. 2. 1912–?) vom Oktober 1948 diente er als stellvertretender 
Kommandant, später, vom 1. 1. 1950 bis zum 1. 12. 1951, war als Kommandant 
der StB Abteilung tätig (Quelle: ABS)

Pracovníci prachatické StB  (Zdroj: ABS)
Mitarbeiter der StB Prachatitz (Quelle: ABS)

Václav Zídek (12. 7. 1910–?), od března 1950 až do konce prosince 1952 velitel 
oddílu StB ve Vimperku (Zdroj: ABS)
Václav Zídek (12. 7. 1910–?) vom März 1950 bis Ende Dezember 1952 war er mit 
Funktion des Kommandanten der StB Abteilung Winterberg beauftragt  
(Quelle: ABS)



Zadržení a vyšetřovací metody

Mocnou oporou komunistického režimu se stala Státní bezpečnost, která se podílela na maso-
vých nezákonnostech, perzekuci a represích. Vytvářela pocit nebezpečí a neustálého ohrožení ve 
společnosti. Sledovala skutečné odpůrce režimu, ale sama je také produkovala. Metody provo-
kace byly naprosto samozřejmé a z hlediska jejich výsledků i kladně hodnocené. Zatýkací akce 
byly většinou pečlivě připravované. Pokud se někomu podařilo utéct před zatčením, tak se snažil 
dostat na Západ za železnou oponu, neboť skrývání ve vnitrozemí bylo dříve či později odsou-

zeno k nezdaru. Tajná policie se stala pověstnou svými brutálními výslechovými metodami, jež 
se vyznačovaly kombinací fyzického a psychického násilí. Bití, zastrašování, vydírání, konfronta-
ce s pravým i s padělaným důkazním materiálem, skutečnými či vynucenými výpověďmi jiných  
zatčených osob nebyly ničím neobvyklým. Používaly se i nejrůznější způsoby mučení (od zavě-
šování přes použití elektrického proudu po inscenované popravy). Osobám ve vyšetřovací vazbě 
bylo odpíráno jídlo, pití, odpočinek, spánek či lékařská péče. Výslechy trvaly nepřetržitě od ně-
kolika hodin až po několik dní. Vrcholným důkazem proti obžalovanému bylo jeho plné doznání. 
V přeplněných vyšetřovacích vazbách docházelo k náhlým úmrtím a sebevraždám vězňů. Poni-
žování, bití, hlad a dlouhé dny bez spánku čekaly také na tisíce žen. Státní bezpečnost zasaho-
vala mimo veškeré právní a morální normy, dle vlastního uvážení ovlivňovala a ničila lidské osudy. 

Festnahme und Ermittlungsmethoden

Zur mächtigen Stütze des kommunistischen Regimes wurde die Staatssicherheit, die sich an 
Massengesetzwidrigkeiten, Verfolgungen und Repressionen beteiligte. Sie schuf in der Gesell-
schaft das Gefühl von Gefahr und ständiger Bedrohung. Sie beobachtete tatsächliche Regime-
gegner aber sie produzierte sie auch selbst. Die Provokationsmethoden waren durchaus selbstver-
ständlich und im Hinblick auf deren Ergebnisse auch positiv bewertet. Die Verhaftungsaktionen 
waren meistens sorgfältig vorbereitet. Falls es jemandem gelang, vor der Verhaftung zu flüchten, 

so versuchte er nach Westen hinter den Eisernen Vorhang zu gelangen, denn das Verstecken 
im Inland wurde früher oder später zum Misserfolg verurteilt. Die Geheimpolizei berühmte wegen 
ihrer brutalen Verhörmethoden, die sich durch Kombination physischer und psychischer Gewalt 
auszeichneten. Schlagen, Verängstigung, Erpressung, besorgtes Zureden, dass alles noch nicht 
verloren wäre, Konfrontation mit echtem und gefälschten Beweismaterial, echten oder erzwun-
genen Aussagen von anderen Verhafteten waren keine Ausnahme. Es wurden auch unterschied-
lichste Foltermethoden genutzt (von Aufhängung über Stromverwendung bis hin zu inszenierten 
Hinrichtungen). Den in Haft befindlichen Personen wurden Essen, Trinken, Erholung, Schlaf oder 
medizinische Pflege verweigert. Die Verhöre dauerten ununterbrochen mehrere Stunden aber 
auch mehrere Tage. Der Spitzenbeweis gegen den Angeklagten war sein volles Geständnis. In 
überfüllten Untersuchungshaften kam es zu plötzlichen Todesfällen und Selbstmordfällen der 
Häftlinge. Demütigung, Schlagen, Hunger, lange Tage ohne Schlaf oder fingierte Scheidungsan-
träge erwarteten auch Tausende von Frauen. Die Staatssicherheit griff außerhalb sämtlicher re-
chtlichen und moralischen Normen ein und nach eigenem Ermessen beeinflusste und zerstörte 
sie menschliche Schicksäle.  

Zadrzeni a vysetrovaci metody
Festnahme und Ermittlungsmethoden
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Student práv Univerzity Karlovy Jiří Mesicki byl zatčen 3. června 1948 za předávání tajných vojenských zpráv Američanům. Státním soudem Praha byl odsouzen na doživotí. Ve zbědovaném zdravotním stavu  mu byl v létě 1956 trest dočasně přerušen. (Zdroj: Archiv Jaroslava Rokoského)
Jurastudent an der Karlsuniversität Jiří Mesicki wurde am 3. Juni 1948 für die Übergabe von Geheimmilitärnachrichten an die Amerikaner verhaftet. Durch das Staatsgericht Prag wurde er auf Lebenszeit verurteilt. Im jämmerlichen Gesundheitszustand wurde ihm die Strafe 1956 vorübergehend unterbrochen. (Quelle: Archiv von Jaroslav Rokoský)

Úvodní list zprávy ministerstva spravedlnosti o způsobu vyšetřování  
z 12. prosince 1951 (Zdroj: NA)
Einführungsblatt des Berichtes des Innenministeriums über die Ermittlungsmetho-
den vom 12. Dezember 1951 (Quelle: NA)

Záznam o zatčení Jiřího Mesickiho (Zdroj: ABS)
Niederschrift über die Verhaftung von Jiří Mesicki (Quelle: ABS)

Jiří Mesicki po zatčení (Zdroj: NA)
Jiří Mesicki nach seiner Verhaftungí (Quelle: NA)

Nedostatky vyšetřujících orgánů Státní bezpečnosti z pohledu ministerstva sprave-
dlnosti, prosinec 1951 (Zdroj: NA)
Mängel der Ermittlungsorgane der Staatssicherheit aus der Sicht des Justizminis-
teriums vom Dezember 1951 (Quelle: NA)



František Pavelka a spol.

Ve dnech 3. a 4. března 1949 probíhalo před tribunálem nechvalně známého Státního soudu  
Praha u okresního soudu v Písku líčení s dvacetičlennou skupinou František Pavelka a spol. Jed-
nalo se o protikomunistickou odbojovou organizaci z Prachaticka, která se sama označovala 
názvem „Odboj Šumava I“. Mezi její hlavní aktivity patřila kolportace protikomunistických letáků. 
V dodnes zachované ilegální tiskovině mimo jiné stojí: „Občané republiky čsl., obracíme se na vás 
s výzvou, abyste jakýmkoliv způsobem přispěli k odstranění komunistického teroru. Uvědomte 

si, že vaši synové neprolévali českou krev pro samozvanou zločineckou vládu komunistů. Neza-
pomeňte, že z jedné tyranie jsme se draze vykoupili a do [druhé] nás zavlekli rudí desperádové. 
Jsme národ kulturní, který miluje svobodu a nikoliv teror, sprosté násilí a hnusnou propagandu…“ 
Odbojáři prý disponovali i pistolí a vysílačkou, pomocí níž se chtěli spojit se zahraničím. V ilegální 
organizaci byli zastoupeni rolníci, dělníci, živnostníci a dokonce i policisté. Patřil k nim bývalý ob-
vodní kriminální inspektor z Prachatic Jan Rachač, švagr budoucího prachatického kurýra Josefa 
Ludvíka. Udělené tresty se pohybovaly v rozmezí od šesti měsíců do 10 let žaláře. Dva lidé byli 
obžaloby zproštěni.

František Pavelka und Co. 

Am 3. und 4. März 1949 verlief vor dem Tribunal des traurig berühmten Staatsgerichtes Prag und 
vor dem Kreisgericht Pisek die Verhandlung mit zwanzigköpfiger Gruppe František Pavelka und 
Co. Es handelte sich um eine antikommunistische Widerstandsorganisation aus der Region Pra-
chatitz, die sich selbst als „Widerstand Böhmerwald I“ bezeichnete. In einem bislang erhalte-
nen illegalen Schriftstück steht unter Anderem: „Bürger der tschechoslowakischen Republik, wir 
wenden uns an sie, damit sie auf beliebige zumutbare Weise zur Beseitigung des kommunistis-

chen Terrors beitragen. Seien sie sich dessen 
bewusst, dass ihre Söhne den tschechischen 
Blut nicht für usurpatorische verbrecherische 
Regierung der Kommunisten vergossen haben. 
Vergessen sie nicht, dass wir uns von einer Ty-

rannei teuer ausgelöst haben und in die [zweite] wir durch die roten Desperados eingeschleppt 
wurden. Wir sind ein kulturelles Volk, das Freiheit liebt und nicht Terror, gemeinen Gewalt und ab-
scheuliche Propaganda...“. Die Widerstandskämpfer verfügten angeblich sogar über eine Pistole 
und ein Funkgerät mit dessen Hilfe sie sich mit dem Ausland verbinden wollten. In der illegalen 
Organisation waren Bauer, Arbeiter, Handwerker und sogar Polizisten vertreten. Einer von denen 
war Jan Rachač, ehemaliger Bezirkskriminalinspektor aus Prachatitz, Schwager des künftigen 
Prachatitzer Kuriers Josef Ludvík. Die verhängten Strafen bewegten sich von sechs Monaten bis 
zu 10 Jahren Gefängnis. Zwei Personen wurden freigesprochen.

Soudni procesy
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Gerichtsprozesse

František Pavelka jako vězeň komunistického režimu. Státní soud Praha mu za jeho aktivní roli v celém případu vyměřil desetiletý trest odnětí svobody. (Zdroj: NA)
František Pavelka als Häftling des kommunistischen Regimes. Das Staatsgericht Prag setzte ihm für seine aktive Rolle in der ganzen Causa eine zehnjährige Freiheitsstrafe an. (Quelle: NA)

Zpráva Oblastní úřadovny Státní bezpečnosti Prachatice o předání vězňů ze skupi-
ny Pavelka František a spol. do soudní vazby (Zdroj:  SOkA Prachatice)
Bericht der Gebietsamtsstelle der Staatssicherheit Prachatitz über die Überga-
be der Häftlinge aus der Gruppe František Pavelka und Co. in die Gerichtschaft 
(Quelle: SOkA Prachatice)

Jan Rachač ve vězení během výkonu trestu. Původně dostal stejně jako Pavelka 
desetiletý trest. Domů se nakonec vrátil v roce 1955. (Zdroj: NA)
Jan Rachač im Gefängnis während der Strafvollstreckung. Ursprünglich bekam er 
genauso wie Pavelka eine zehnjährige Strafe. Nach Hause kehrte er schließlich 1955. 
(Quelle: NA)

Policejní legitimace kriminálního obvodního inspektora Jana Rachače z Prachatic. 
Po převzetí moci komunisty byl suspendován. (Zdroj: SOkA Prachatice)
Polizeiausweis des Gebietskriminalinspektors Jan Rachač aus Prachatitz.  
Nach der Machtergreifung durch die Kommunisten wurde er suspendiert.  
(Quelle: SOkA Prachatice)



Josef Pek a spol.

Ve dnech 28.–30. září 1950 se před Státním soudem Praha konal veřejný politický proces se sku-
pinou „Pek Josef a spol.“ Senát zasedal ve složení: JUDr. Evžen Patzák (předseda), JUDr. Zde-
něk Kaláb, JUDr. Václav Červ (soudci z povolání), Marie Keiřová a František Kukal (soudci z lidu), 
prokuraturu zastupoval JUDr. Pavel Barbaš. Jednalo se o politický proces s převaděči a osobami 
napomáhajícími kurýrům převážně z Vimperska a Vodňan. Někteří ze souzených navázali v ČSR 
a částečně i v Německu kontakty s kurýry Karlem Mikešem a Františkem Turkem. Členové této 
skupiny rovněž pomohli několika osobám k odchodu do emigrace, dva z odsouzených po únoru 

1948 ilegálně opustili ČSR. Členové skupiny ne-
jen zajišťovali zázemí pro kurýry a převaděče, ale 
zprostředkovávali jim rovněž styk s dalšími oso-
bami a  rodinnými příslušníky. K nejvyšším tres-

tům na doživotí, respektive k 25 letům těžkého žaláře, byli pro zločiny velezrady a vyzvědačství 
odsouzeni Rudolf Veselý a Josef Pek. Ostatním odsouzeným (Otto Grabmüller, Václav Turek, 
František Pösl, Alois Jírovec, Otomar Čejka, Miluše Peková, Jan Mikeš, Karel Švarc, Stanislav 
Štingl, Vlasta Turková, Ludvík Šmrha a Josef Mikeš) byly vyměřeny tresty v rozpětí od tří do dva-
ceti let těžkého žaláře. V průběhu vyšetřování bylo použito brutálního fyzického a psychického 
násilí. Většina osob odsouzených v tomto procesu byla z komunistických věznic a pracovních 
táborů propuštěna až v průběhu šedesátých let. Plné rehabilitace se členové skupiny souzené 
jako „Pek Josef a spol.“ dočkali z rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 31. 
srpna 1990. 

Josef Pek und Co.

Zwischen dem 28. und 30. September 1950 fand vor dem Staatsgericht Prag der öffentliche po-
litische Prozess mit der Gruppe „Pek Josef und Co.“ statt. Im Senat saßen: JUDr. Evžen Patzák 
(Vorsitzender), JUDr. Zdeněk Kaláb, JUDr. Václav Červ (Berufsrichter), Marie Keiřová und František 
Kukal (Volksrichter), die Prokuratur wurde durch JUDr. Pavel Barbaš vertreten. Es handelte sich um 
den politischen Prozess mit Schleusern und Helfern der Kuriere insbesondere aus den Regionen 
um Winterberg und Wodnian (Vodňany). Einige der Geurteilten knüpften in der Tschechoslowakei 
und teilweise auch in Deutschland Kontakte mit Kurieren Karel Mikeš und František Turek an. Die 

Mitglieder dieser Gruppe verhalfen ebenfalls ei-
nigen Personen zum Abgang in die Emigration, 
zwei der Verurteilten verließen die Tschechoslo-
wakei illegal nach Februar 1948. Die Mitglieder 
der Gruppe nicht nur stellten den Umfeld für die 
Kuriere und Schleuser sicher, sondern vermittel-
ten ihnen auch Kontakt mit weiteren Personen 
und Familienangehörigen. Zu den schwersten 
Strafen auf lebenslange Freiheitsentziehung bzw. 
zu 25 Jahren schweren Kerker wurden wegen 

Verbrechen des Hochverrates und Spionage Rudolf Veselý und Josef Pek verurteilt. Den ande-
ren Verurteilten (Otto Grabmüller, Václav Turek, František Pösl, Alois Jírovec, Otomar Čejka, Mi-
luše Peková, Jan Mikeš, Karel Švarc, Stanislav Štingl, Vlasta Turková, Ludvík Šmrha und Josef 
Mikeš) wurden Strafen zwischen drei und zwanzig Jahren schweren Kerker bemessen. Im Laufe 
der Ermittlung wurde brutale physische und psychische Gewalt verwendet.  Die meisten der in 
diesem Prozess verurteilten Personen wurden aus den kommunistischen Gefängnissen und Ar-
beitslagern erst im Laufe sechziger Jahre entlassen. Die vollständige Rehabilitation erfuhren die 
Mitglieder der als „Pek Josef und Co.“ geurteilten Gruppe aufgrund vom Beschluss des Bezirks-
gerichtes Budweis am 31. August 1990.
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Josef Pek (Zdroj: ABS)
Josef Pek (Quelle: ABS)

Výňatek ze zprávy vypracované při obnově trestního řízení v případu Josefa Peka 
(Zdroj: ABS)
Auszug aus dem bei der Wiederaufnahme des Strafverfahrens in Causa Josef Pek 
erarbeiteten Bericht (Quelle: ABS)

Úvodní strana trestního oznámení na skupinu Josef Pek a spol. (Zdroj: ABS)
Eröffnungsseite der Strafanzeige gegen die Gruppe Josef Pek und Co.  
(Quelle: ABS)

Občanská legitimace Václava Turka (Zdroj: ABS)
Personalausweis von Václav Turek (Quelle: ABS)



Kurýři na popravišti:  
Josef Ludvík a Vladimír Palma  

Josef Ludvík (narozen 21. října 1912 v Suchém Vrbném u Českých Budějovic) a Vladimír Palma 
(narozen 8. ledna 1927 v Nymburce) patřili mezi kurýry, které komunistický režim poslal z politic-
kých důvodů na šibenici. Oba zběhli od bezpečnostních složek - štábní strážmistr Josef Ludvík 
od Sboru národní bezpečnosti v Prachaticích, Vladimír Palma od Pohraniční stráže (PS útvar  
Jelení Vrchy). Než se oba muži potkali v uprchlickém táboře Valka u Norimberku, uskutečnil Josef 

Ludvík do Československa celkem čtyři úspěš-
né mise. Pátá, kterou podnikl již se svým mlad-
ším společníkem Palmou, skončila tragicky. Dne 
31. května 1951 je při návratu v prostoru Čer-
né Hory zadržela Pohraniční stráž. Soudní líčení 
proběhlo před tribunálem Státního soudu Praha 
v soudní budově na Pankráci ve dnech 26. a 27. 
února 1952. Účastnili se ho někdejší kolegové 
obou kurýrů z řad příslušníků SNB a Pohranič-
ní stráže. Atmosféru, která tam tehdy panova-
la, nám přiblíží tajná zpráva Státní prokuratury:  
„Líčení bylo tajné, bylo však provedeno před kvalifikovanou veřejností, sestávající ze 150 přísluš-
níků SNB a z 230 příslušníků PS útvaru, kteří sledovali průběh hlavního líčení velmi pozorně. Skut-
ková podstata věci byla probrána velmi podrobně a jak soud, tak prokurátor využili i po stránce 
politické tento proces k tomu, aby zvýšili bdělost a ostražitost příslušníků SNB a PS útvarů.“  Stát-
ní soud Praha vyslovil 27. února 1952 nad oběma muži trest smrti za velezradu a vyzvědačství. 
K popravě na šibenici došlo dne 8. července 1952 na nádvoří pankrácké věznice.

Kuriere auf dem Hinrichtungsplatz:  
Josef Ludvík und Vladimír Palma

Josef Ludvík (geboren am 21. Oktober 1912 in Suchá Vrbná bei Budweis) und Vladimír Palma 
(geboren am 8. Januar 1927 in Nymburk) gehörten zu den Kurieren, die das kommunistische 
Regime aus politischen Gründen an den Galgen brachte. Beide desertierten von Sicherheitsein-
heiten – der Stabswachtmeister Josef Ludvík vom Korps der nationalen Sicherheit, Vladimír Pal-
ma von der Grenzwache (PS Abteilung Hirschbergen (Jelení Vrchy)). Als sich die beiden Männer 

im Flüchtlingslager Valka bei Nürnberg trafen, 
hatte Josef Ludvík bereits vier erfolgreiche Mi-
ssionen in die Tschechoslowakei hinter sich. Die 
fünfte, die er mit seinem jüngeren Gesellschaf-
ter Palma unternahm, endete tragisch.  Am 31. 
Mai 1951 wurden sie bei der Rückreise im Sek-
tor des Schwarzberges (Černá Hora) durch die 
Grenzwache erwischt.  Die Gerichtsverhandlung 
verlief am 26. und 27. Februar 1952 vor dem 
Tribunal des Staatsgerichtes Prag im Gerichts-
gebäude in Prager Pankratz. Es nahmen daran 

damalige Kollegen beider Kuriere aus der SNB und der Grenzwache teil. Die Atmosphäre, die 
dort herrschte, kann uns vielleicht anhand eines geheimen Berichtes der Staatsprokuratur näher 
gebracht werden: „Die Verhandlung war geheim, wurde jedoch vor qualifizierten Öffentlichkeit 
bestehend aus 150 SNB-Angehörigen und 230 Angehörigen der Grenzwache, die den Verlauf 
der Hauptverhandlung sehr aufmerksam verfolgten, durchgeführt. Der Tatbestand wurde sehr 
ausführlich behandelt und sowie das Gericht als auch der Prokurator nutzten aus politischer 
Hinsicht diesen Prozess, um die Wachsamkeit und Behutsamkeit der SNB und PS Abteilungen 
zu erhöhen.“  Das Staatsgericht Prag verhängte für die beiden Männer eine Todesstrafe wegen 
Hochverrats und Spionage. Die Hinrichtung am Galgen fand am 8. Juli 1952 auf dem Hof des 
Pankratzer Gefängnisses statt. 

Kuryri na popravisti
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Josef Ludvík ve vazbě komunistické tajné policie (Zdroj: ABS)
Josef Ludvík in der Haft der kommunistischen Geheimpolizei (Quelle: ABS)

Uprchlíci z komunistického Československa dostávali v Německu identifikační prů-
kaz.  (Zdroj: ABS)
Flüchtlinge aus der kommunistischen Tschechoslowakei erhielten in Deutschland 
einen Identifikationsausweis.  (Quelle: ABS)

Zbraně kurýra Vladimíra Palmy. Mladý muž si na svých nadřízených v Německu 
vyžádal samopal, se kterým zběhl od Pohraniční stráže. Skutečně ho před odcho-
dem do Československa obdržel. (Zdroj: ABS) 
Waffen der Kuriers Vladimír Palma. Der junge Mann hat bei seinen Vorgesetzten in 
Deutschland die Maschinenpistole abverlangt, mit der er von der Grenzwache de-
sertierte. Er erhielt sie tatsächlich vor dem Abgang in die Tschechoslowakei (Quelle: 
ABS)

Vladimír Palma ve vazbě komunistické tajné policie (Zdroj: ABS)
Vladimír Palma in der Haft der kommunistischen Geheimpolizei (Quelle: ABS)

Dne 7. července 1952 před polednem se oba vězni v pankrácké věznici dozvě-
děli, že budou druhý den popraveni (Zdroj: NA)
Am 7. Juli 1952 kurz vor Mittag erfuhren beide Häftlinge in Pankratzer Gefängnis, 
dass sie am nächsten Tag hingerichtet werden (Quelle: NA)

Protokol o popravě Josefa Ludvíka (Zdroj: NA) 
Protokoll über die Hinrichtung von Josef Ludvík (Quelle: NA)



Vězení

Tajný rozkaz ministra národní bezpečnosti č. 90/1952 nařizoval Pohraniční stráži, aby „všechny 
osoby, které ilegálně překročily hranice ČSR z Rakouska, Záp. Německa a NDR, byly během 24 
hod. eskortovány do věznice MNB“.  Jednalo se o tajnou věznici StB ve Wintrově ulici v Praze. 
Byla určena k tajnému věznění a důkladnému vytěžování zpravodajských poznatků od zatčených 
kurýrů a vlastních spolupracovníků. Zadržené osoby byly vedeny pod čísly v úplné izolaci a pokud 
se je nepodařilo „převerbovat“, byly předávány vyšetřovatelům. Tajná věznice StB fungovala od 

listopadu 1951 do září 1955 (prošlo jí na šest 
set osob). V padesátých letech bylo vězněno 
přes 200 000 lidí, mezi nimi řada odsouzených 
kurýrů, převaděčů a uprchlíků. Ve výkonu trestu 
zemřelo 1200 až 4000 lidí, nejednou za nevyjas-
něných okolností. Nelítostné zacházení s vězni 
bylo nejen tolerováno, ale přímo vyžadováno 
a podporováno. Vězni trpěli hladem, v zimě byli 
týráni třeskutou zimou, za jakýkoliv přestupek 
proti řádu byli zavíráni do korekce, zakazovány 
jim byly návštěvy nejbližších, krajně omezená byla korespondence. Soužití s kriminálníky, které 
režim preferoval, a retribučními vězni mělo různá úskalí. Vězni museli tvrdě pracovat – drali peří, 
pracovali v halách, dílnách, na stavbách a v dolech. Jejich práce byla zneužívána také při těžbě 
uranu. Kdo nesplnil normu, což často bývalo nemožné, dostal snížený příděl jídla a kázeňské 
tresty. Vězni, kterým byl často zkonfiskován majetek, si museli ze svých výdělků hradit náklady na 
své věznění. Ztratili jména a stali se pouhými čísly. Zůstávala jim ale naděje. Věřili, že to „praskne“ 
do Vánoc, do Velikonoc, nebo do prázdnin… 

Gefängnis

Der geheime Befehl des Ministers für nationale Sicherheit Nr. 90/1952 ordnete der Grenzwa-
che an, „alle Personen, die die Staatsgrenze der Tschechoslowakei aus Österreich, Westdeut-
schland und DDR illegal überschreiten, binnen 24 Stunden ins Gefängnis des Ministeriums für 
Nationale Sicherheit zu eskortieren.“  Es handelte sich um ein geheimes Gefängnis der StB in 
Winterova Straße in Prag. Es wurde zur geheimen Inhaftierung und gründlicher Ausnutzung der 
von den festgenommenen Kurieren und eigenen Mitarbeitern erhaltenen Erkenntnisse bestimmt. 

Die Festgenommenen wurden unter Nummern 
in vollständiger Isolierung festgehalten und wenn 
es nicht gelang, sie „umzuwerben“, so wurden 
sie an die Ermittler übergegeben. Das geheime 
Gefängnis funktionierte vom November 1951 
bis September 1955 (ungefähr sechs hundert 
Personen sind dadurch gegangen). In den fün-
fziger Jahren wurden über 200 000 Menschen 
inhaftiert, unter denen zahlreiche verurteilte Ku-
riere, Schleuser und Flüchtlinge. Bei der Straf-
vollstreckung starben 1200 bis 4000 Menschen, 
nicht selten unter ungeklärten Umständen. Er-
barmungsloser Umgang mit den Häftlingen war 
nicht nur toleriert, sondern sogar verlangt und 

unterstützt. Die Häftlinge litten an Hunger, im Winter wurden sie durch grausame Kälte gequält, 
für jede Ordnungswidrigkeit wurden sie in Korrektion gesperrt, es wurden ihnen Besuche ihrer 
Nächsten untersagt, die Korrespondenz war äußerst beschränkt. Das Zusammenleben mit Kri-
minellen, die das Regime bevorzugte, mit Retributionshäftlingen hatte verschiedene Klippen. Die 
Häftlinge mussten hart arbeiten: sie schleißten, schufteten in Hallen und Werkstätten, an Baus-
tellen und in Gruben. Ihre Arbeit war auch bei der Uranerzförderung missbraucht. Wer die Norm 
nicht erfüllte, was praktisch unmöglich war, dem wurde Essen gekürzt und konnte auch Diszi-
plinarstrafen erwarten. Häftlinge, denen oft ihr gesamtes Vermögen beschlagnahmt wurde, mu-
ssten aus eigenen Verdiensten Kosten der ihrer Inhaftierung erstatten. Sie verloren ihre Namen, 
wurden lediglich zu Zahlen. Es blieb ihnen jedoch die Hoffnung. Sie glaubten, dass es „platzt“, 
bis zu Weihnachten, bis zu Ostern, bis zu Ferien…

Vezeni
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Gefangnis

Důstojník čs. armády Stanislav Rachač, zapojený do II. odboje (od 7. ledna do 5. května 1945 vězněn gestapem na Pankráci), po únoru 1948 vydával letáky, pomáhal různým osobám k útěku do zahraničí, pak přešel hranice sám, stal se kurýrem a přicházel s úkoly do ČSR. Státním soudem Praha byl odsouzen 25. listopadu 1950 za velezradu na doživotí. (Zdroj: NA) 
Offizier der tschechoslowakischen Armee Stanislav Rachač, engagiert im II. Widerstand (vom 7. Januar bis 5. Mai 1945 durch Gestapo in Pankratz inhaftiert), nach Februar 1948 gab er Flugblätter heraus, verhalf mehreren Personen bei Flucht ins Ausland, dann überschritt er selbst die Grenze, wurde zum Kurier und kam mit Missionen in die Tschecho-
slowakei. Durch das Staatsgericht Prag wurde er am 25. November 1950 wegen Hochverrates auf Lebensdauer verurteilt (Quelle: NA) 

Z kázeňských přestupků Stanislava Rachače. Propuštění se dočkal v dubnu 1964. 
(Zdroj: NA) 
Aus Disziplinarverstoßungen von Stanislav Rachač. Entlassen wurde er im April 
1964. (Quelle: NA)

České Budějovice – věznice pro účely Státní bezpečnosti (Zdroj: NA)
Budweis – Gefängnis für die Zwecke der Staatssicherheit (Quelle: NA)

V době pozvolného tání v 60. letech se začali opatrně prošetřovat skutečnosti 
z temných 50. let. Týkaly se i tajné operativní věznice Státní bezpečnosti ve Win-
trově ulici v Praze. (Zdroj: NA)
Zur Zeit der allmählichen Schmelzung in den 60. Jahren hat man angefangen, 
vorsichtig die Tatsachen aus den dunklen 50. Jahren zu untersuchen. Es betraf 
u.a. das geheime Operativgefängnis in Winterova Straße in Prag. (Quelle: NA)

Mapa věznic a pracovních táborů z roku 1953 (Zdroj: NA) 
Die Karte von Gefängnissen und Arbeitslagern aus 1953 (Quelle: NA)



Evropský kontinent rozdělila železná opona, bdělí a ostražití byli strážci hranic i v jiných zemích východního bloku pod nadvládou SSSR (Zdroj: Rudé právo)
Der europäische Kontinent wurde durch den Eisernen Vorgang getrennt, die Grenzwächter waren auch in anderen Ländern des Ostblocks unter Herrschaft der UdSSR wachsam und achtsam (Quelle: Rudé právo)

Propaganda a literatura 

Příběhy ze Šumavy, které se odehrály po roce 1945, se staly vděčným námětem spisovatelů. 
Vznikalo množství povídek a románů o životě strážců československých hranic a jejich boji s na-
rušiteli, protivníky socialistického zřízení. Topornost a schematičnost se v nich pojila s třídním, až 
propagandistickým popisem událostí. 

Jedním z autorů, kteří se nevyhnuli schematis-
mu s prvky propagandistické intence, byl i Ru-
dolf Kalčík, autor Krále Šumavy. Všimněme si, 
jak popsal poúnorové exulanty: „Po únoru se 
počet přechodů obludně rozrostl. Zdálo se, že 
celá třída, která právě prohrála boj o stát, utíká 
ve zmatku za hranice: studenti práv a řezníci, fa-
ráři a továrníci, velkostatkáři, jeptišky a cizoložné 
dvojice, drobní podnikatelé, šejdíři, vysokoškol-
ští profesoři, lékaři s  bohatou klientelou a  mi-
lenci, obchodníci s  koloniálem a  střižním zbo-
žím, čtenáři Rodokapsů a čtenářky Červených 
knihoven, lidé bez pevného zaměstnání, pova-
leči, prostitutky a  pasáci, hoteliéři, podvodníci 
a vrazi, křesťanští filosofové a uprchlíci z káznic, 
lidé poblouznění a přestrašení neznámými hrů-
zami nadcházejícího bolševizmu, žáci se špat-
ným vysvědčením, teroristé a politici.“ Ve stejné 
knize se vyskytuje postava československého 
vojáka Vávry, účastníka protinacistického od-
boje. „Major RAF Vávra, […] správce hamerské 
pily na rezonanční dříví. Oslavuje…rozhazuje ti-
sícovky plnými hrstmi. Až všechno rozháže, zmi-
zí. Sváží si do pily auta děvek z celého okresu. 
Jejich přísun mu organizuje hostinský. (…) V té 
době také konečně uprchl ze vsi Vávra, správce 
pily, bývalý major RAF, když před tím pomohl na 
druhou stranu několika prominentům reakčních 
stran.“ Major Vávra byl záměrně popsán coby 
ziskuchtivá a nemorální osobnost, jehož přísluš-
nost k RAF je v textu vždy zdůrazněna. Rudolf 
Kalčík pojal majora Vávru jako symbol příslušní-
ka „západního“ odboje. Symbol z druhé strany 
bipolárně rozděleného světa.

Propaganda und Literatur

Geschichten aus Böhmerwald, die sich nach dem Jahr 1945 abgespielt hatten, wurden zum dan-
kbaren Thema der Schriftsteller. Es entstand jede Menge von Erzählungen und Romanen über 
das Leben der Wächter der tschechoslowakischen Staatsgrenze und deren Kampf mit Gren-
zverletzern, Gegnern der sozialistischen Ordnung. Die klassenmäßige, fast propagandistische 

Beschreibung der Ereignisse geht hier Hand in 
Hand mit Stocksteifheit und Schematisierung.
Zu  den Autoren, die den Schematismus mit pro-
pagandistischer Intentionalität nicht vermieden, 
zählt auch Rudolf Kalčík, Autor des Werkes Král 
Šumavy (König des Böhmerwaldes). Bemerken-
swert ist seine Beschreibung der Auswanderer 
nach Februar 1948: „Nach Februar stieg die An-
zahl der Übergänge ungeheuerlich. Es schien, 
dass die ganze Klasse, die den Kampf um den 
Staat verloren hatte, in ihrer Verwirrung jensei-
ts der Grenze flüchte: Jurastudenten und Me-
tzger, Pfarrer und Fabrikanten, Großgrundbe-
sitzer, Nonnen und ehebrecherische Pärchen, 
Kleinunternehmer, Schwindler, Hochschulpro-
fessoren, Ärzte mit reicher Kundschaft und Lie-
bhaber, Händler mit Kolonial und Schnittwaren,  
Taschenbuchleser und Rote-Bibliothek-Lese-
rinnen, Menschen ohne festen Job, Faulenzer, 
Prostituierte und Freier, Hoteliers, Betrüger und 
Mörder, christliche Philosophen und Zuchthaus-
-Flüchtlinge, durch die unbekannten Grauen des 
kommenden Bolschewismus verirrte und übe-
rerschreckte Menschen, Schüler mit schlechter 
Zeugnis, Terroristen und Politiker.“ Im gleichen 
Buch treffen wir die Figur des tschechischen 

Soldaten Vávra, Teilnehmer am Anti-Nazi-Widerstand. „Der RAF Major Vávra, […] Verwalter des 
Sägewerkes auf Resonanzholz in Hammer (Hamry) . Er feiert…er gibt Riesen mit vollen Händen 
aus. Wenn er alles ausgegeben hat, verschwindet er. Er holt in sein Sägewerk Autos von Huren 
aus der ganzen Gegend ab. Die Anlieferung wird durch den Gastwirt organisiert (…) Zu dieser 
Zeit flüchtete schließlich aus dem Dorf auch Vávra, Verwalter des Sägewerkes, ehemaliger RAF 
Major, als er zuvor mehreren Prominenten der Reaktionsseite jenseits verholfen hatte.“ Major Vá-
vra wurde absichtlich als gewinnsüchtiger und unmoralischer Charakter geschildert und seine 
Angehörigkeit zur RAF wird im Text immer wieder betont. Rudolf Kalčík fasste den Major Vávra 
als Symbol eines Angehörigen des „westlichen“ Widerstandes. Symbol aus jenseits der bipolar 
geteilten Welt.    

Propaganda a literatura
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Propaganda und Literatur

Pohraniční stráž byla za komunistického režimu oslavována jako ochránce klidu  
a míru před narušiteli a agenty. Samotná služba pak byla prezentována jako ne-
smírně zodpovědný, náročný a nebezpečný úkol. Jedním z autorů, kteří se na této 
glorifikaci vydatně podíleli byl i bývalý příslušník Pohraniční stráže František Vrbec-
ký. (Repro: V srdci Šumavy) 
Die Grenzwache wurde während des kommunistischen Regimes als Beschützer 
der Ruhe und des Friedens vor Verletzern und Agenten gefeiert. Der Dienst an sich 
wurde als unheimlich verantwortungsvolle, anspruchsvolle und gefährliche Aufga-
be dargestellt. Einer der Autoren, die sich an dieser Glorifizierung ausgiebig be-
teiligten, war auch der ehemalige Angehörige der Grenzwache František Vrbecký. 
(Repro: V srdci Šumavy) 

(Repro: Výstřely z hranice)



Propaganda a film

V Československu bylo v  letech 1948–1989 natočeno několik filmů, jejichž děj byl inspirován 
poválečnou historií Šumavy. Jejich tematické okruhy, stejně jako ztvárnění, byly poměrně přes-
ně vymezeny. Zobrazovaly střet mezi strážci hranic (kladné postavy) a jejich narušiteli (záporné 
a odsouzeníhodné existence). Filmy v ideologické rovině zdůvodňovaly význam železné opony, 

existenci strážců hranic (Pohraniční stráže) a ochranu společnosti a socialismu v bipolárním svě-
tě. Umělecká kvalita těchto děl je různá. Mezi zdařilé lze zařadit středometrážní filmovou povíd-
ku Františka Vláčila Bloudění (součást filmu Vstup zakázán) z roku 1958 a námětově podobný 
Zimní vítr (natočený jako součást filmu Boty plné vody), který byl v roce 1976 natočen režisérem  
Jaroslavem Soukupem, jenž se do šumavského pohraničí vrátil filmem Drsná  planina (1979). Mezi 
opravdu zdařilé a také nejznámější a divácky vděčné dílo patří Král Šumavy, natočený v roce 1959 
Karlem Kachyňou. Mezi ty méně kvalitní filmy, zato více poplatné době, náleží víceméně plakátově 
pojatý snímek Ztracená stopa, natočený v roce 1955 režisérem Karlem Kachyňou, nebo snímek 
Černý vlk z roku 1971 režiséra Stanislava Černého. Přes různorodou a značně kolísavou kvalitu 
je možné říci, že výše uvedené filmy nepatří dnes mezi nejoceňovanější díla svých tvůrců. Ohlas, 
který svého času vzbudil Král Šumavy, lze vysvětlit absencí relevantních filmů s dobrodružnou 
tematikou v kinech, a to nejen domácí produkce.  

Propaganda und Film

In der Tschechoslowakei entstanden zwischen 1949 und 1989 mehrere Filme, die mit der Na-
chkriegsgeschichte des Böhmerwaldes inspiriert wurden. Deren Themenkreise, genauso wie die 
Darstellung waren ziemlich exakt abgesteckt: Sie zeigten die Auseinandersetzung zwischen den 
Grenzwächtern (Positivhelden) und den Grenzverletzern (negative und beklagenswerte Existen-

zen). Auf ideologischer Ebene begründeten die Filme die Bedeutung des Eisernen Vorhangs, die 
Existenz der Grenzwächter (Grenzwache), Schutz der Gesellschaft und des Sozialismus in bipo-
larer Welt.
 Die künstlerische Qualität dieser Werke ist unterschiedlich. Zu den gelungenen zählt die mittel- 
lange Filmerzählung Bloudění (Irrgang) (Teil des Films Vstup zakázán (Eintritt verboten)) vom 1958 
und mit ähnlichem Thema auch Zimní vítr (Winterwind) (als Teil des Films Boty plné vody (Schuhe 
voll Wasser), der 1976 durch den Regisseur Jaroslav Soukup gedreht wurde. Soukup widme-
te dem Böhmerwalder Grenzgebiet auch den Film Drsná  planina (Raues Flachland) (1979). Zu 
den wirklich gelungenen und bekanntesten und auch beim Publikum beliebten gehört der Film 
Král Šumavy (König des Böhmerwaldes), der 1959 durch Karel Kachyňa gedreht wurde. Zu den 
weniger wertvollen aber umso mehr der Zeit gehorchenden Werken zählt die mehr oder weniger 
in Plakaten gefasste Aufnahme Ztracená stopa (Verlorene Spur), die 1955 durch Karel Kachyňa 
gedreht wurde, oder Černý vlk (Schwarzer Wolf) vom 1971, gedreht durch Stanislav Černý. Trotz 
der unterschiedlichsten und ziemlich schwankenden Qualität kann man sagen, dass die oben 
genannten Filme, nicht zu den meist geschätzten Werken seiner Autoren gehören. Der Beifall, 
den seinerzeit der König des Böhmerwaldes erweckte, lässt sich auf Absenz von relevanten Fil-
men mit abenteuerlichen Thematik, und nicht nur einheimischer Herkunft, zurückführen. 
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Příslušníci Pohraniční stráže byli prezentováni jako hrdinové a ochránci socialistic-
kého zřízení a mírového života před záškodníky a diverzanty. Na snímku inscenová-
na ukázka „dopadení narušitele“ státní hranice.  (Repro: Stráže na pomezí)
Die Angehörigen der Grenzwache wurden als Helden und Beschützer der sozia-
listischen Ordnung und des friedlichen Lebens vor Schädlingen und Diversanten 
dargestellt. In der Aufnahme sehen wir die Inszenierung „des Ertappens eines Ver-
letzers“ der Staatsgrenze. (Repro: Stráže na pomezí)

Film a následně vydaná kniha Král Šumavy si v průběhu let získaly značnou pozornost diváků a čtenářů (Zdroj: NFA)
Der Film und anschließend erschienenes Buch König des Böhmerwaldes erwarben sich im Laufe der Zeit einen Beifall der Zuschauer und Leser (Quelle: NFA)

Východoněmecký spisovatel W. Krüger napsal na základě knihy a filmového scé-
náře Král Šumavy od R. Kalčíka stejnojmennou divadelní hru. Hra měla premiéru 
v roce 1964 ve známém přírodním divadle v Rathenu u Drážďan, umístěném mezi 
skalami Saského Švýcarska. Představení prý mělo velký úspěch a navštívilo jej ko-
lem 3 000 diváků. (Zdroj: ČTK)  
Der ostdeutsche Schriftsteller W. Krüger schrieb nach dem Buch und Filmszenario 
König des Böhmerwaldes von R. Kalčík ein gleichnamiges Theaterspiel. Die Urau-
fführung des Theaterspiels fand im Jahre 1964 im berühmten zwischen Felsen 
der Sächsischen Schweiz situierten Naturtheater in Rathen bei Dresden statt. Die 
Vorstellung hatte einen großen Erfolg und es besuchten sie rund 3 000 Zuschauer. 
(Quelle: ČTK-Tschechische Presseagentur) 

Král Šumavy (Zdroj: NFA)
König des Böhmerwaldes (Quelle: NFA)



Hledání tradice

Pád komunistického režimu umožnil připomenout z perspektivy jeho odpůrců dramatické příbě-
hy z padesátých let. Vedle již existujících pomníčků oslavujících příslušníky Pohraniční stráže ze-
mřelé při výkonu služby (dodnes vyzdvihované členy Klubu českého pohraničí jako hrdiny, ačkoliv 
se často jednalo o nezkušené mladíky) tak byly na Šumavě postupně postaveny nové pomníky, 
jež připomínají převaděče uprchlíků a tragické oběti železné opony. Řada někdejších převaděčů 

a kurýrů zpravodajských služeb se aktivně zapojila 
do vytváření organizací sdružující bývalé politické 
vězně a snažila se o dosažení jejich rehabilitace. Ně-
kteří z nich také převzali vysoká státní vyznamená-
ní, která jim propůjčil prezident republiky. Postupně 
se také dějiny železné opony, protikomunistického 
odboje a poúnorového exilu staly předmětem his-
torického výzkumu. Šumava, která byla v období 
komunistického režimu otevřena pro veřejnost při-
bližně pouze z jedné třetiny (druhou tvořilo pohra-
niční pásmo a poslední část sloužila jako vojenský 
újezd), se postupně stala otevřeným prostorem. 
Z hranic zmizely drátěné zátarasy a hlídkové věže.  
Na mnoha místech se úspěšně rozvíjí příhraniční 
spolupráce při obnově krajiny. Šumava však do-
dnes také nese smutné stopy minulosti, zejména 
nenávratně zaniklé obce či zdevastované církevní 
památky.

Suche nach Tradition

Der Zusammenbruch des kommunistischen Regimes ermöglichte es, aus Perspektive dessen 
Gegner dramatische Geschichten aus den Fünfzigern in Erinnerung zu bringen. Neben bestehen-
den Denkmälern der im Dienst gestorbenen Angehörigen der Grenzwache (bis heute durch die Mit-
glieder des Klubs tschechischer Grenzgebiete als Helden hervorgehoben, obwohl es sich oftmals 
um unerfahrene junge Männer handelte) wurden allmählich im Böhmerwald neue Denkmäler ge-
baut, die der Schleuser der Flüchtlinge und 
tragischer Opfer des Eisernen Vorhangs 
gedenken. Zahlreiche damaligen Schleuser 
und Kuriere der Nachrichtendiensten schal-
teten sich aktiv in die Gründung von Organi-
sation zur Vereinigung ehemaliger politischer 
Häftlinge ein und bemühten sich um deren 
Rehabilitation. Einige von denen überna-
hmen hohe Staatsauszeichnungen, die ih-
nen vom Staatspräsidenten verliehen wur-
den. Allmählich wurde auch die Geschichte 
des antikommunistischen Widerstands zum 
Gegenstand historischer Untersuchung. 
Böhmerwald, der während des kommunis-
tischen Regimes für die Öffentlichkeit nur 

etwa zu einem Drittel zugänglich war (das 
zweite Drittel war Grenzzone und der le-
tzte Teil diente als Militärsprengel), wurde 
langsam zu einem offenen Raum. Aus der Grenze verschwanden Drahtbarrieren und Wachtür-
me. An vielen Stellen entwickelt sich erfolgreich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei 
der Erneuerung der Landschaft. Jedoch trägt der Böhmerwald bis heute tragische Spuren der 
Vergangenheit, insbesondere unwiederbringlich erloschene Gemeinden oder zerstörte kirchliche 
Denkmäler. 
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Suche nach tradition

Pomník ve Františkově byl odhalen 6. července 2004 (Zdroj: ČTK)
Das Denkmal in Franzensthal (Františkov) wurde am 6. Juli 2004 enthüllt (Quelle: ČTK)

Obálky několika publikací, v nichž jsou zachyceny příběhy někdejších Králů Šumavy (Zdroj: Archiv Petra Blažka)
Umschläge einiger Publikationen, in denen die Geschichten damaliger Könige des Böhmerwaldes festgehalten sind (Quelle: Archiv von Petr Blažek)

Pamětní deska je od roku 2004 umístěna na venkovní zdi kaple Svatého Kříže v zaniklé 
šumavské vesnici Hůrka. Jsou na ní vytesána jména dvaceti sedmi osob, které byly poblíž 
státní hranice mezi bývalým Československem a Spolkovou republikou Německo (resp. 
německým územím, obsazeným západními spojenci) zastřeleny, usmrceny elektrickým 
proudem nebo zabity výbušninami. (Foto: Radek Schovánek)
Die Gedenktafel ist seit 2004 an der Außenwand der Kapelle des Heilligen Kreuzes im er-
loschenen Böhmerwalder Dorf Hurkenthal (Hůrka) angebracht. Darauf stehen Namen von 
siebenundzwanzig Personen, die unweit der Staatsgrenze zwischen ehemaliger Tsche-
choslowakei und Bundesrepublik Deutschland (bzw. dem durch westliche Alliierte be-
setzten deutschen Gebiet) erschossen, mit Strom oder Sprengstoffen getötet wurden. 
(Foto: Radek Schovánek)

Prezident republiky Václav Havel předal 28. září 1999 Otu Rambouskovi Me-
daili Za zásluhy (Zdroj: ČTK)
Der Staatspräsident Václav Havel übergab am 28. September 1999 an Oto 
Rambousek die Medaille Für Verdienste (Quelle: ČTK-Tschechische Presse-
agentur))


