
paměť a dějiny 2008/04  61

 

Komunistická propaganda ruku 
v ruce s cenzurou vytvářela atmo-
sféru psychózy, kompromitovala 
 zatčené i jejich rodiny, podporovala 
teror bezpečnostních složek a de-
honestovala omezenou pomoc západ-
ních demokratických států. Přední 
místo mezi nezákonnými praktikami 
zaujímalo sledování a „kádrování“ vel-
kého množství občanů různými sku-
pinami a jednotlivci, poskytujícími po-
žadované informace.1 Velitelé a pří-
slušníci Sboru národní bezpečnosti, 
zejména pak Státní bezpečnosti jako 
jedné z nejdůležitějších opor režimu, 

plnili pokyny „vedoucích soudruhů“ 
bez ohledu na vlastní zákony, za 
oprávněné prostředky k postupu pro-
ti „třídnímu nepříteli“ pokládali bra-
chiální násilí kombinované s psycho-
logickým zastrašováním až tero-
rem. 

Situaci ve státněbezpečnostních 
složkách po únoru 1948 dokumen-
tuje obhajoba Štěpána Plačka, jed-
noho z vedoucích funkcionářů Stát-
ní bezpečnosti, do listopadu 1948 
velitele politického zpravodajství, 
který posléze sám stanul před sou-
dem: Znění zákona a duch zákona jsou 

přece naprosto jasný. Znamenají, že 
revoluční akty svépomoci, jež poklá-
dal lid za nutné proti náporu reakce, 
jsou po právu, třebaže jsou v rozporu 
se zněním do savad platných předpisů. 
Že přitom mohlo dojít k výstřelkům, 
překračujícím pravidla lidskosti, neb 
slušnosti, je samozřejmé.2 Štěpán Pla-
ček, prý zpravodajec tělem i duší,3 byl 
zatčen při realizaci Akce J (Jugoslá-
vie) v listopadu 1949 a o pět let poz-
ději odsouzen Vyšším vojenským 
soudem za vraždy Petra Konečného 
a Františka Novotného, které odsou-
hlasil, dále pak za připuštění násilí 
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obdobím komunistického režimu. Vláda bezpráví byla postavena na tzv. 
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Mezi hlavní rysy tohoto období patřila masová nezákonnost postihující 

veškeré oblasti života společnosti, zavedení třídní justice, politické procesy, 

represe a perzekuce. Jedním z mocenských cílů komunistické nomenklatury 

tehdy bylo zastrašování těch vrstev společnosti, které byly ochotny 

a schopny klást totalitní moci aktivní odpor.

1  KAPLAN, Karel: StB o sobě, výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. ÚDV, Praha 2002, s. 11.  
2  Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. zvláštní vyšetřovací, arch. č. ZV–45 MV. Odůvodnění k odvolání do rozsudku Vyššího 

vojenského soudu, 20. 1. 1954, sp. zn. Pt 73/53.
3  KAPLAN, Karel: Mocní a bezmocní. Toronto 1989, s. 387n.
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při výslechu Emilie Faitové-Kolářo-
vé.4 

V ofi ciální historii kontrarozvěd-
ných složek Státní bezpečnosti au-
toři z řad komunistického bezpeč-
nostního aparátu konstatovali, že až 
nový zákon o SNB č. 286/1948 Sb., 
přijatý Národním shromážděním 
21. prosince 1948, svým obsahem vy-
tvářel podmínky pro další uplatňování 
třídního charakteru a poslání Sboru 
národní bezpečnosti. Účinným nástro-
jem v boji proti všem formám a proje-
vům nepřátelské činnosti se dle jejich 
názoru stal zákon č. 231/1948 Sb. na 
ochranu lidovědemokratického zříze-
ní, schválený 6. října 1948. Přijetí těch-
to nových zákonů bylo velmi důležité, 
neboť na počátku 50. let došlo k další-
mu zostření mezinárodního napětí 
a tím i k aktivaci činnosti třídního ne-
přítele. V této narůstající ilegální čin-
nosti se stále více projevovala rostou-
cí spolupráce imperialistických rozvě-
dek, emigračních center na území NSR 
a Rakouska a protistátní podzemí na 
území Československa. V té době stov-
ky agentů „chodců“ přecházely ilegál-
ně čs. státní hranice za účelem prová-
dění špionáže, teroru, záškodnictví 
a další  protistátní činnosti. Útvary 
Státní bezpečnosti měly v této sou-
vislosti získat informace o existenci 
201 protistátní skupiny a 58 „ilegál-
ních kanálech“ do zahraničí. Podle 
ofi ciálních údajů pouze v letech 1950 
až 1952 zadržely složky Sboru národ-
ní bezpečnosti v Československu 
1200 agentů „nepřátelských rozvě-

dek“ a zatkly na 1300 jejich spolu-
pracovníků.5

Při práci s dokumenty bezpečnost-
ní povahy ze zakladatelského období 
komunistického režimu je nutno mít 
na zřeteli, že je produkovala byrokra-
tická instituce nejen v době nejhor-
ších nezákonností, ale také v čase 
„hledání optimální podoby“ bezpeč-
nostního aparátu, kdy se úkoly a za-
měření jednotlivých oddělení, odbo-
rů, sektorů či správ neustále měnily. 
S latentní personální obměnou pří-
slušníků se pochopitelně vyvíjela i po-
doba spisového výkonu.

POMŮCKA PRO KRAJSKÁ 

VELITELSTVÍ STB

Koncem roku 1948 vznikl v rámci mi-
nisterstva vnitra odbor BA – Velitel-
ství Státní bezpečnosti (VStb) rozčle-
něné na jednotlivé kontrarozvědné 
sektory a v regionech krajská velitel-
ství Státní bezpečnosti (KV Stb).6 Pří-
pady a státněbezpečnostní akce celo-
státní povahy zůstávaly v kompeten-
ci Velitelství Státní bezpečnosti, 
krajská velitelství Státní bezpečnosti 
řídila operace v rámci svého územní-
ho celku, jejich organizační struktura 
kopírovala organizaci centrály. 

V prosinci roku 1948 vydalo minis-
terstvo vnitra přísně tajnou Pomůcku 
administrativně-operační pro krajská 
velitelství státní bezpečnosti,7 před-
chůdce jednotného služebního řádu, 
která stanovila vnitřní organizaci 
Státní bezpečnosti, kompetence, druh 
činnosti a administrativní spisovou 

agendu. Práva a povinnosti jednotli-
vých referentů v 1. až 3. oddělení KV 
Stb, která pracovala agenturně a ří-
dila státněbezpečnostní operace, dá-
vala přímo veliteli oddělení povinnost 
vydávat pokyny administrativní a ope-
rační tak, aby ponechal volnost inicia-
tivnímu jednání referentů, jejichž práci 
usměrňuje.8 

Úkolem prvních tří oddělení kraj-
ských velitelství Státní bezpečnosti 
a tří sektorů Velitelství Státní bez-
pečnosti (1. obranné, 2. politické, 
3. hospodářské) bylo získávání stát-
něbezpečnostních informací, proni-
kání do určených objektů, „vázání“ 
agentů a agenturně-operativní „roz-
pracování“ vybraných osob. Čtvrté 
oddělení (sektor), které realizovalo 
zjišťovací a sledovací činnost, se za-
bývalo také budováním agenturní sítě 
a využíváním operativní techniky, 
nicméně sloužilo jako servisní složka 
pro tři operativní oddělení. 

Případy zpravodajských kurýrů či 
spojek západních zpravodajských slu-
žeb – v terminologii komunistické po-
litické policie „agentů-chodců” – měly 
na starosti I. sektor Velitelství Státní 
bezpečnosti a 1. oddělení krajských 
velitelství Stb. Vzhledem k naprosté 
benevolenci Pomůcky administrativně-
-operační pro krajská velitelství Stb a ne-
dostatku kontroly se činností agen-
turně-operativních složek prolínaly 
různé provokace a hrubé násilí. Bylo 
de facto v moci referenta, jaké metody 
vyšetřování vůči zatčenému zvolí a jak 
s ním naloží. 

4  ABS, f. zvláštní vyšetřovací, arch. č. ZV-45 MV. Rozsudek Vyššího vojenského soudu, sp. zn. T- 41/53. Pro úplnost je nutné dodat, že 
Š. Plaček byl z výkonu trestu propuštěn již v roce 1957.

5  BENEŠ, Arnošt – KNEDLÍK, Josef – LACINA, Jaroslav: Revoluční  a bojové tradice II. správy SNB. IX. správa FMV. Praha 1983, s. 15. Nebezpeč-
nost „agentů-chodců“ pro tehdejší režim zdůrazňovali již funkcionáři Stb Štěpán Plaček a Karel Černý v červenci 1948: Od února nemine 
týden, aby nebyl odhalen jeden nebo dva případy činnosti agentů vyslaných na naše území, buď podle příkazů, nebo alespoň s pomocí amerických 
zpravodajských orgánů, působících v sousedním okupačním pásmu. […] Na našem území se  pohybuje řada dosud nezjištěných agentů, jejichž 
existence je nám signalizována naší agenturou… KAPLAN, Karel: Největší politický proces. M. Horáková a spol. Brno 1995, s. 197–198. 
Pozn. red.: Při přepisu zkratky Státní bezpečnosti se autoři drží verze používané v 50. letech minulého století, tj. Stb.

6  DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945–1953. ÚDV, Praha 2007, s. 114.
7  ABS, f. Statisticko-evidenční odbor  (A-31), inv. j. 2. Pomůcka administrativně-operační pro krajská velitelství bezpečnosti. Ministerstvo 

vnitra, č. j. 30640/022-48, 15. 12. 1948. Srov. http://www.ustr.cz/data/pdf/rozkazy/smernice/1984.pdf.
8  Tamtéž. Vložka II/3, s. 21.
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Pokud vyšetřovaný nebyl získán ke 
spolupráci (návrh vázání „agenta-chod-
ce“ schvaloval příslušný funkcionář 
centrály, tj. Velitelství Státní bezpeč-
nosti, krycím názvem 701-A), převzalo 
ho 5. oddělení krajského velitelství Stb 
k „realizaci“, což znamenalo vyslýchá-
ní, zatýkání dalších osob, domovní pro-
hlídky a přípravu trestních spisů pro 
prokuraturu a soud. Na útvarech Stát-
ní bezpečnosti zůstávaly kromě stej-
nopisů státněbezpečnostní písemnos-
ti, které se obvykle soustřeďovaly 
v operativních přílohách (podsvazcích) 
vyšetřovacích svazků a jež se mimo 
resort národní bezpečnosti z důvodu 
možného ohrožení konspirace či od-
halení konkrétních metod práce poli-
tické policie nepředávaly. 

Kontrarozvědný I. sektor Velitelství 
Státní bezpečnosti dlouho neměl vlast-
ní věznici. Zatčení byli umisťováni do 
věznic krajských velitelství Stb, v pří-
padě hlavního města nejprve do věz-
nice Praha-Pankrác a později Praha-
-Ruzyně. Zejména z důvodu zvýšení 
konspirace činnosti svých operativ-
ních součástí zřídilo Velitelství Státní 
bezpečnosti v listopadu 1951 v objek-
tu ministerstva národní bezpečnosti 
ve Wintrově ulici v Praze 6 tajnou ope-
rativní věznici. Během roku se navíc 
vedení resortu snažilo upravit praxi 
užívanou při zatýkání a vyšetřování 
agentů-chodců, která až dosud vybo-
čovala z daných forem i po formální 
stránce (srov. tajné rozkazy ministra 
národní bezpečnosti č. 16, 30 a 90).

Úkolem orgánů kontrarozvědky pri-
márně nebylo vyšetřování a usvědčo-
vání z trestné činnosti, ale získávání 
zpravodajského materiálu a eventu-
ální zavázání vyšetřovaných k agen-
turní spolupráci. Na rozdíl od admi-
nistrativy vedené při vyšetřování na 

V. (vyšetřovacím) sektoru Velitelství 
Státní bezpečnosti či na 5. odděleních 
krajských velitelství Stb představova-
la administrativa oddělení I. sektoru 
VStb pouze menší část úkolů jednot-
livých referentů. Příslušníci na oddě-
leních zpracovávali především formál-
ní návrh k zatčení, odsouhlasený ve-
l itelem sektoru a schvalovaný 
ministrem národní bezpečnosti nebo 
jeho náměstkem. Pokud nebylo mož-
no „návrh“ vypracovat před zatčením 
(a to bylo u „agentů-chodců“ téměř ve 
všech případech), mohl tento úkon 
provést vyšetřovatel dodatečně, avšak 
nejpozději do 24 hodin po zatčení. Pak 
už referenti sepisovali pouze proto-
koly. 

I když byl velitel sektoru povinen 
do 48 hodin uvědomit zvláštní od-
dělení Státní prokuratury o zatčení 
a požádat prokurátora o souhlas s po-
necháním ve vazbě, nebylo toto na-
řízení do roku 1952 respektováno 
a uvalení vazby nebylo často proku-
ratuře hlášeno. U případů, které byly 
postupovány dalším složkám Státní 
bezpečnosti k došetření, se mnohdy 
nepředávala žádná dokumentace. Po 
skončení vyšetřování byli „agenti-
-chodci“ běžným postupem souzeni, 
zpravidla podle § 86 trestního záko-
na – vyzvědačství a § 76 trestního 
zákona – velezrada, a odsuzováni 
k dlouholetým trestům odnětí svo-
body, v některých případech i k tres-
tu smrti (podle nejnovějších údajů 
jich bylo 500 uvězněno, 30 poprave-
no).9 Tajná operativní věznice se do-
čkala zrušení až v roce 1953.10 

OPERATIVNÍ PODSVAZEK 

ARCH. Č. V – 2051 MV

S vědomím těchto reálií přelomu čty-
řicátých a padesátých let minulého 

století je nutno přistupovat k jednot-
livým dokumentům soustředěným 
v podsvazku vyšetřovacího spisu ar-
chivního čísla (arch. č.) V- 2051 MV, 
vztahujícím se k okolnostem a prů-
běhu zatčení „agenta--chodce“ Mi-
roslava Dvořáčka, které nebyly or-
gánům prokuratury ani soudům pře-
dány. Na titulní straně podsvazku, 
složeného z 29 listů, se kromě ar-
chivního čísla nachází perem psané 
jméno „Miroslav Dvořáček“, „Podsva-
zek“ a tužkou doplněná číslice „1“. 
Kromě dokumentů, které v někte-
rých případech formou faksimile zve-
řejňujeme v příloze tohoto textu, pod-
svazek dále obsahuje:
–  formalizovanou kartu s vlepenou 

fotografi í M. Dvořáčka, pořízenou 
pod číslem 594 na KV Stb v Barto-
lomějské ulici 16. 3. 1950 – číslo lis-
tu (č. l.): 1 (viz s. 66)

–  zajišťovací příkaz z 15. 3. 1950 vy-
plněný stálou službou KV Stb pod 
čj. 504/50, potvrzující převzetí věz-
ně ve 12.40 hod. a jeho umístění do 
samovazby v cele č. 14. Podle nále-
zu lékaře NB (podpis nečitelný) z 16. 
3. 1950: Vazby a chůze schopen. Dal-
ší strojopisné informace potvrzova-
ly předání vězně se všemi vlastními 
věcmi 30. 3. 1950 po 15. hodině do 
věznice KV Stb Pankrác (schváleno 
v zastoupení krajského velitele 
vstržm. Jaroslavem Herdou) a jeho 
vzetí ze stavu 13. 4. 1950 a další pře-
dání se všemi vlastními věcmi orgánu 
V0-1 (opět podepsán J. Herda), které 
realizovalo oddělení 5/1b (nečitelný 
podpis) – č. l. 211

–  protokolární vyšetřování M. Dvo-
řáčka z června 1948, které si vyžá-
dal Vojenský útvar 8831 Dědice 
u Vyškova, vážící se k jiné osobě – 
č. l. 13 až 18 

9  Podmínky jejich vyšetřování jsou názorně dokumentovány např. v podkladech soustředěných IMV k osobě dr. Pavla Bílka, který si 
v roce 1963 stěžoval na své zajištění od dubna 1952 do ledna 1953 bez uvalení vazby v tajné věznici Wintrova. ABS, f. Inspekce 
ministra vnitra (A-8), inv. j. 1088. Dr. Pavel Bílek, přešetření případu.

10  TOMEK, Prokop: Tajná operativní věznice Státní bezpečnosti ve Wintrově ulici v Praze v letech 1951–1955. In: Securitas Imperii,  
č. 7. ÚDV 2001, s. 287–306.

11  Srov. dokument č. 5.
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–  vyhodnocení arch. sv. V–2051 MV 
a V-18 Plzeň. DVOŘÁČEK Miroslav 
a HÁJEK Josef – agenti chodci, pro-
vedené 2. 2. 1966 příslušníkem 
2. oddělení I. zvláštního odboru 
ministerstva vnitra Stanislavem 
Svatošem – za č. l. 20 (označeno: 
„717“). 
Dokumenty soustředěné v podsvaz-

ku, který byl spolu s vyšetřovacím 
svazkem 4. února 1958 archivován 

správou vyšetřování MV pod výše 
uvedeným archivním číslem, vznikly 
činností čtyř útvarů resortu minis-
terstva vnitra a jednoho z minister-
stva národní obrany: Obvodního ve-
litelství Národní bezpečnosti Praha 6 
(dokumenty č. 1–4, čj. 624/1950-II.), 
krajského velitelství Stb v Praze (do-
kumenty č. 5–7, čj. A-18 599/28-490-
50), Velitelství SNB stanice Šaratice 
(čj. 121/dův./48, reakce na žádost Vo-

jenského útvaru 8831 Dědice u Vyš-
kova, čj. 10418/dův. 1948), 5. oddělení 
Velitelství 1. oblasti (dokument 
č. 9, čj. 36025-A/4-dův. zprav.1950) 
a 1. zvláštního odboru MV. 

Chronologicky vzato:

DOKUMENT Č. 1

1950, 14. března – Obvodní 
oddělení Národní bezpečnosti 
Praha 6, oddělení II. Záznam 
vstržm. Jaroslava Rosického, 
čj. 624/1950-II.

První písemností vztahující se k od-
halení a zatčení M. Dvořáčka, zpra-
vodajského kurýra exilové zpravodaj-
ské služby brig. generála Františka 
Moravce,13 je dokument oddělení II. 
(pátrací) Obvodního velitelství Ná-
rodní bezpečnosti 6, nadepsaný Zá-
znam a signovaný vrchním strážmis-
trem Jaroslavem Rosickým,14 v němž 
je zachyceno, že o 16. hodině dne 
14. března 1950 se na OV NB 6 v Do-
stálově ulici č. 13 dostavil oznamova-
tel ze studentské koleje na třídě krá-
le Jiřího VI. s informací o jeho návště-
vě. Vstržm. J. Rosický spolu se 
strážmistrem Karlem Hantonem15 se 

12  J. Hájek byl kurýrem exilové zpravodajské služby brig. gen. F. Moravce, který doprovázel M. Dvořáčka při jeho první cestě do ČSR. 
Zatčen 29. 12. 1949 v Plzni, vyšetřován KV Stb v Plzni. V protokolu z 10. 1. 1950 popřel získání ke spolupráci ze strany jakékoliv 
zpravodajské služby, koncem března 1950 vyšetřován pro pokus o útěk z věznice Praha-Kbely. ABS, f. vyšetřovací svazky, a. č. V-18 
MV.

13  K této zpravodajské skupině stručně ŠOLC, Jiří: Po boku prezidenta. František Moravec a jeho zpravodajská služba ve světle archivních 
dokumentů. Naše vojsko, Praha 2007, s. 325n; LUKEŠ, Igor: The Rudolf Slánský aff air. In: Slavic Review. Vol. 58, 1999, nr. 1, s. 174n.

14  Jaroslav Rosický  (1908–?), 1928–1930 absolvoval základní vojenskou službu, 1. 2. 1934 nastoupil k policii, 1946–1948 člen Čs. strany 
národně socialistické, od 1949 na odd. II (pátrací) OV NB 6, 28. 2. 1959 uvolněn z moci úřední. ABS, f. personální spisy, osobní 
evidenční karta J. Rosického. Srov. http://www.abscr.cz/data/pdf/aktualne/rosicky-jaroslav.pdf.

15  Karel Hanton (1924–2006), absolvoval obecnou školu v Kladně (1930–1936), měšťanskou školu (1936–1938), po dobu okupace
pracoval jako pomocný dělník v Poldině Huti Kladno. Příslušníkem SNB se stal v květnu 1945, po ukončení výcviku ve
Výcvikovém středisku SNB Kladno nastoupil 16. 8. 1945 k SNB v Žatci, po 16.  8. 1946 převelen k útvaru SNB Jáchymov,
v únoru 1948 nasazen s útvarem „Tonda“ v Praze, od 21. 8. 1948 do 1. 5. 1950 působil na oddělení II. OV NB Praha 6, poté
absolvoval školu pátrací techniky při Kriminalistickém ústavu Praha, od 1. 9 . do 1. 11. 1950 přednostou oddělení II. OV NB
Mělník, 1. 11. 1950 vyšetřovatelem MO-VB Praha 3, 10. 12. 1958 starším vyšetřovatelem Oblastního železničního oddělení VB
Praha, 7. 4. 1960 odvolán z funkce vedoucího pátrací skupiny, 1. 8. 1960 přeložen na výjezdovou skupinu VŠO MS-VB Praha.
Absolvoval střední ekonomickou školu pro pracující (1965) a dvouletou večerní školu OV KSČ Praha 1 (1966), od 1. 11. 1969
vedoucím skupiny vyšetřování porušení zákonného opatření FS ČSSR, od 1. 3. 1970 starším vyšetřovatelem OVŠ Stb KS SNB
Praha, vedoucím speciální skupiny pro vyšetřování tr. činů podle § 109/2 tr. zákona, absolventem tříletého právnického
kurzu při UK v Praze (1970), v hodnosti majora k 31. 10. 1979 odešel do starobního důchodu. ABS, f. personální spisy, osobní
spis K. Hantona. 

Vyšetřovací spis arch. č. V-2051 MV obsahuje: 

–  dokument o předání M. Dvořáčka VO-1, 13. 4. 1950 (č. l. 1)
–  zápis o výpovědi M. Dvořáčka na KV Stb v Praze, datovaný 29. 3. 1950 (č. l. 2–40) 
–  zápis o výpovědi M. Dvořáčka na KV Stb Praha, 11. 4. 1950 (č. l. 41–50) 
–  protokol s M. Dvořáčkem (Věc: Protistátní činnost – šetření) na 5. oddělení VO-1, 13. 4. 1950 (č. l. 51–76). 

Ve všech protokolech jsou podrobně vylíčeny zejména poznatky o činnosti zpravodajské služby brig. gen. 
F. Moravce

–  protokol s Josefem Hájkem12 na 5. oddělení VO-1, 24. 5. 1950 (č. l. 77–88)
–  dodatkový protokol s Josefem Hájkem, 26. 5. 1950 (č. l. 89–90)
–  doličné předměty: dopis fy Bertl Otruba, Manheim, poznámky k ing. Solmanovi a vzkaz ing. Václavíkovi

(č. l. 91, 91a)
–  části písemností Státní, resp. Generální prokuratury v Praze, Pst I 622/50-1 (č.l. 92–93)
–  rozhodnutí o uložení svazku do archivu MV, npor. Karel Hartl, pplk. Karel Paul, V. odbor HSVKR (VI. S-MV), 

21. 9. 1956 (č. l. 94). 
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následně vypravili na kolej, provedli 
prohlídku kufru a zjistili, že M. Dvo-
řáček měl udánlivě sběhnouti z vojny 
a snad měl býti od jara minulého roku 
(ilegálně) v Německu... Uniformovaní 
příslušníci Národní bezpečnosti v kni-
ze pátrání zjistili, že k jeho osobě je 
IV. oddělením krajského velitelství 
NB v Plzni vydán příkaz k zatčení.

Druhá část záznamu konstatuje, že 
jmenovaný Dvořáček byl kolem 20. ho-
diny zatčen v pokoji uvedené Militké. 
Zpravodajský kurýr využil připrave-
nou legendu týkající se falešného ob-
čanského průkazu na jméno Miroslav 
Petr ve snaze o navázání obchodního 
styku jedné německé fi rmy s jistým ing. 
Solmanem z ministerstva techniky.

Z obsahu záznamu plyne, že musel 
být sepsán ve večerních hodinách 
14. března 1950 po zatčení M. Dvo-
řáčka a návratu vstržm. Rosického 
na úřadovnu Národní bezpečnosti 
anebo nejpozději v ranních hodinách 
následujícího dne v průběhu prvního 
výslechu (zahájen v 9.15 hod.), ještě 
než vešly ve známost další podrob-
nosti (viz dokument č. 3). Podatelnou 
OV NB 6 byl prezentován ráno či do-
poledne 15. března 1950 pod č.j. 
624/1950-II.

V letech 1948–1953 se Veřejná bez-
pečnost těžce vyrovnávala s organi-
začním experimentem prováděným 
dle sovětského vzoru, s nejednotnos-
tí v administrativě a jejím neúměr-
ným nárůstem, improvizací a nízkou 
kvalitou bezpečnostní služby, v ne-
poslední řadě také s „kádrovou pře-
stavbou“ (nově přijímaní příslušníci 
často neměli ani dokončené základ-
ní vzdělání). Díky chaotickému vede-
ní úřední agendy (o jejím řádném ar-
chivování ani nemluvě) se z tohoto 
období (1948–1953) zřejmě v Archivu 
bezpečnostních složek nezachovaly 
(či dosud nebyly nalezeny) některé 

podstatné materiály dokumentující 
činnost různých součástí Sboru ná-
rodní bezpečnosti, zejména jeho niž-
ších složek; především pak knihy slu-
žeb (Stálá služba či Staniční kniha) 
atd. Záznamy v těchto úředních kni-
hách by pomohly nezvratně potvrdit 
jméno osoby, která úřadovnu navští-
vila a podala oznámení, včetně čísla 
jejího občanského či jiného (např. 
stranického) průkazu. Perlustrace 
byl první úkon, který při kontaktu 
s civilními osobami bezpečnostní or-
gány prováděly. 

Podstatnou změnu v civilní správě 
oproti roku 1945 přinesl zákon 
č. 198/48 Sb., který zaváděl pro obča-
ny ČSR starší patnácti let povinnost 
vlastnit občanské průkazy. Tyto osob-
ní doklady sice zpočátku formálně 
vydávaly národní výbory, ale veške-
ré činnosti s tím spojené prováděli 
příslušníci Sboru národní bezpečnos-
ti (předvolávání, snímání otisků prs-
tů…). Celá agenda průkazů v roce 
1950 přešla na SNB. Stejný osud měla 
i agenda hlášení a evidence pobytu 
obyvatelstva, která byla po zavedení 
všeobecné ohlašovací povinnosti zá-
konem č. 52/1949 Sb. zpočátku vede-
na národními výbory. Od roku 1952 
pak byly zavedeny jednotné okresní 
a ústřední evidence, které se staly 
účinným nástrojem kontroly obyva-
telstva. 

Podle pokynů sovětských poradců 
přešel i Sbor národní bezpečnosti 
k operativnímu způsobu práce pomocí 
důvěrnické sítě. Měl využívat infor-
mací od spolehlivých osob, tj. ve měs-
tech od správců domů, domovních 
důvěrníků, uličních výborů, členů 
místních organizací Komunistické 
strany Československa a Českoslo-
venského svazu mládeže, závodních 
výborů, fakultních výborů KSČ 
a ČSM, kolejních výborů a podobně. 

Slovy směrnice: Kromě stálých infor-
mátorů máme ještě kategorii příleži-
tostných a nevázaných pracovníků, 
kteří nejsou součástí agenturní sítě. 
Jsou to osoby, které nám vědomě a rády 
poskytují informace a rady, jsou-li o to 
požádány. Tyto osoby jsou velmi důle-
žitým pramenem poznatků, nejsou však 
v pevné závislosti Stb služby.16 

Svědectví o fungování systému na 
počátku 50. let minulého století podal 
tehdejší strážmistr vyšetřovacího od-
dělení krajského velitelství NB Praha 
Alois Pašek: Zde je na místě připome-
nout, že podle nepsaných pravidel se 
udání tohoto druhu, dotýkající se bytost-
ných zájmů skupiny obyvatel, zvláště 
studentů, zúčastňovalo více lidí, z nichž 
každý měl co říci, a tím nezávazně po-
máhal, prostě kolektivně a bez podpisů.17 
Výpověď jednaosmdesátiletého pod-

16  ABS, f. 31, inv. j. 2. Pomůcka administrativně-operativní. Vložka III/2-A, s. 74. Srov. ŽÁČEK, Pavel: „Ostrá zbraň” Státní bezpečnosti.
Spolupracovníci StB ve směrnicích pro agenturně operativní práci 1947–1989. In: BLAŽEK, Petr (ed.): Opozice a odpor proti komunistic-
kému režimu v Československu 1968–1989. Ústav českých dějin FF UK – Dokořán, Praha 2005, s. 185.

17  (cg): Kauza Kundera: Šetření z pohledu kriminalisty. In: Právo, 13. 11. 2008, s. 4.

Strážmistr Karel Hanton, jehož tvář, na 
rozdíl od kolegy z OV NB Praha 6 
Rosického, známe Foto: ABS
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plukovníka ve výslužbě18 je nutné do-
plnit o skutečnost, že pokud by někdo 
„prostě kolektivně“ neohlásil kontakt 
s osobou, která „provádí podvratnou 
činnost proti lidově demokratickému 
zřízení“, spáchal tak trestný čin a mohl 
být odsouzen na několik let do vězení 
(i přes toto nebezpečí se však stále 
nacházeli noví a noví lidé, kteří „pod-
vratitelům“ pomáhali). 

DOKUMENT Č. 2

1950, 14. března – Praha. Zápis 
o zatčení. 

Formální znaky na formuláři Zápi-
su o zatčení, zejména velké množství 
překlepů, potvrzují, že byl vyplněn 
večer 14. března 1950, po zatčení a při-
vedení M. Dvořáčka na OV NB 6, prav-
děpodobně přímo vstržm. Rosickým 
(potvrzuje to i fakt, že mu ještě neby-
lo přiděleno č. j. 624/50-II). Jako místo 

zatčení autor uvedl Letenská kolej, Pra-
ha 6, třída Krále Jiřího VI. a čas 20. ho-
din dne 14. března 1950. V údaji za-
tčen pro odkázal na KV NB Plzeň 
E 2434/49 – IV. Důvod byl prostý: 
11. srpna 1949 byl M. Dvořáček spolu 
s Miroslavem Juppou prohlášen vo-
jenským útvarem Plzeň 5303 za zbě-
ha, s podezřením, že uprchl do zahra-
ničí, a dán na seznam hledaných 
osob.19 Zatčení provedl: vstržm. Jaro-
slav Rosický a strážm. Karel Hanton. 
Zatčeného prohlédl v přítomnosti – zde 
jsou uvedeni oba výše jmenovaní uni-
formovaní příslušníci.

Jako osobní doklad uvedli: Občan-
ský průkaz č. 280118/438 na jméno Mi-
roslav Petr, jako povolání: studující, 
vojenský poměr vojín, t.č. bez bytu a za-
městnání. V seznamu vlastní věci je 
uvedena částka 820,20 Kč, v rubrice 
podpis je podepsán Rosický. 

Na rubu formuláře je pod popisem 
zatčeného a jeho oděvu identifi ková-
na jako místo vazby věznice Krajské-
ho velitelství Stb v Praze, datum do-
pravy zatčeného – 15. březen 1950 
a nečitelný podpis. 

DOKUMENT Č. 3

1950, 15. března – Obvodní 
oddělení Národní bezpečnosti 
Praha 6, oddělení II. Zápis 
o výpovědi Miroslava Dvořáčka.

První zápis o výpovědi byl s M. Dvo-
řáčkem sepsán ještě na Obvodním od-
dělení NB 6 stržm. Karlem Han tonem 
mezi 9.15 a 11.30 hod. dne 15. března 
1950 (srov. dokument č. 6). I přes pro-
zrazení skutečné identity a nález fal-
zif ikátu občanského průkazu se 
M. Dvořáček dokázal držet předem 
stanovené legendy, připravené exilo-
vou zpravodajskou službou.20 

18  Dlouholetý příslušník a funkcionář SNB A. Pašek nastoupil 6. 6. 1945 k Zemskému velitelství SNB Praha, prošel mj. útvarem 9600 
a od 17. 10. 1949 působil na úsecích veřejnobezpečnostního vyšetřování KV NB v Praze, HS VB (zde 1. 2. 1953 – 11. 5. 1954 ve funkci 
náčelníka odboru) a MS VB Praha. U výkonného útvaru skončil 31. 8. 1967 jako náčelník skupiny vyšetřování OO VB Praha 4 a stal se 
starším referentem-právníkem sekretariátu MS VB, od 1. 4. 1972 právního odboru Organizační a vnitřní správy MV ČSR. Od 1. 1. 1976 
až do svého uvolnění ze služebního poměru 31. 7. 1982 působil jako starší referent specialista analytického oddělení analyticko-
-organizačního odboru Štábu MV ČSR.

19  ABS, f. kontrarozvědného rozpracování, a. č. 959 875 MV. Juppa Miroslav, hlášení Sboru národní bezpečnosti velitelství stanice 
v Týništi nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou, ze dne 10. 8. 1949. Dne 11. 8. 1949 byl vojenským útvarem 5303 v Plzni prohlášen za 
zběha, ve společnosti s Miroslavem Dvořáčkem, je důvodné podezření, že oba uprchli za hranice ČSR.

20  M. Dvořáček posléze vypověděl: Pokyny v případě mého zadržení SNB v ČSR byly tyto. Legitimovat se falešným občanským průkazem 
a v případě, že by hrozilo zatčení, tomuto se vyhnouti útěkem. V případě zajištění mně byl dán pokyn, abych se k ničemu nepřiznal a pokud 
možno o ničem nehovořil. Tamtéž, arch. č. V-2051 MV. Zápis o výpovědi  s M. Dvořáčkem, 11. 4. 1950. 

Miroslav Dvořáček (foto po zatčení) se narodil v roce 1928. V roce 1947 se přihlásil na Leteckou vojenskou akademii (LVA). Po úno-
ru 1948 byl ale vyloučen a zvolil emigraci. Do Československa se vrátil jako agent-chodec. V březnu 1950 byl zatčen a v září 1950 
odsouzen na 22 let. Propuštěn byl v roce 1964. Po okupaci v srpnu 1968 emigroval. Žije ve Švédsku.  Foto: ABS
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DOKUMENT Č. 4 

1950, 15. března – Obvodní 
oddělení Národní bezpečnosti 
Praha 6. Přípis zástupce 
přednosty oddělení II. OV NB 6 
vstržm. Václava Kozáka, č. j. 
624/50-II.

Zástupce přednosty oddělení II. 
OV NB 6 vstržm. V. Kozák postoupil 
protokol M. Dvořáčka k dalšímu ří-
zení krajskému velitelství Stb v Pra-
ze s poznámkou, že v daném případě 
se může jednati o celou ilegální skupi-
nu, která mohla na základě falešných 
dokladů překročiti hranice do ČSR. Za-
tčeného podle zajišťovacího příkazu 
ve 12.40 hod. téhož dne v Bartolo-
mějské ulici převzala věznice KV Stb 
Praha. Tímto akce pro uniformova-
nou složku skončila, neboť splnila 
povinnost všech orgánů Národní bez-
pečnosti, aby v každém případě, kdy 
zjistí činnost nepřátelského agenta, 
provedli okamžité zatčení,21 a do ne-
celých čtyřiadvaceti hodin převzala 
veškerou zodpovědnost za další re-
alizaci akce politická policie.

DOKUMENT Č. 5

1950, 15. března – Krajské 
velitelství Stb v Praze, Bartolo-
mějská č. 10. Zápis o zatčení. 

Druhý Zápis o zatčení M. Dvořáčka 
pochází z 15. března 1950, je nade-
psán Samovazba!, jako místo zatčení 
uvedena Praha, Bartolomějská č. 10, 
pro Útvar 601-A odd. I, tj. 1. oddělení 
krajského velitelství Stb v Praze, po-
volání studující, vojín v záloze, bez bytu 
(přišel z Německa). Osobní doklady 
nemá. V rubrice zatčeného prohlédl 
osobní krycí číslo příslušníka Státní 
bezpečnosti „1916“ v přítomnosti „1919“ 
a dopsáno předán od OV NB Praha 6 
odd. II. V přehledu vlastních věcí je 
820,20 Kčs přeškrtnuto a přepsáno 
na 478 Kčs, rukou dopsány 1 hodinky 

zn. Median. Dále v kolonce Doličné 
věci strojopisem: Vše ponecháno.

Podle rukopisného zápisu uvedené 
věci Převzal dne 30. 3. 1950 v 16.15. Laš-
tovka. 

Druhá strana formuláře obsahova-
la v kolonce Lékařský nález razítko 
„STÁLÁ SLUŽBA“, zároveň razítko po-
datelny KV Stb – Praha. Došlo 15. III. 
1950 příl. 1 opis a jednací číslo KV Stb, 
tedy: 184411 (jednací číslo hlavního 
protokolu kanceláře KV Stb), 12 (číslo 
referátu Německo), 395 (číslo proto-
kolu operativního referátu Německo), 
28 (číslo referátu CIC), 490 (číslo pro-
tokolu operativního referátu CIC). Ze 
skladby čísla jednacího 18411/12-395 
28-490 je zřejmé, že opětovné „zatče-
ní“ provedl referent 12. referátu Ně-
mecko (viz též rubrika bydliště: bez 
bytu, přišel z Německa), 28 znamená, 
že byl předán referátu CIC. Potom už 
jeho spisy měly číslo jednací : 
A-18599/28490-50 (A-18599 bylo jed-
nací číslo 1. oddělení KV Stb Praha, 
28-490 referátu CIC, 50 je rok 1950). 

Uvedený formulář M. Dvořáčka pro-
vázel vazbou: věznice KV Stb Praha 
s datem 15. března 1950. Na základě 
rozkazu vedení krajské správy Stb 
byl dne 30. března 1950 vzat ze stavu 
a předán se všemi svými věcmi do věz-
nice KV-Stb Praha-Pankrác. 

Dne 13. dubna 1950 se situace opa-
kovala, jmenovaný byl opětně vzat ze 
stavu a předán se všemi svými vlast-
ními věcmi orgánu Velitelství oblas-
ti 1 (VO-1). Podle razítka Věznice 
KV Stb – Praha vězeň vypraven 13. IV. 
1950.

DOKUMENT Č. 6

1950, 15. března – 12. referát 1. od-
dělení krajského velitelství Stb 
v Praze. Úřední záznam č. 36.

Podle úředního záznamu příslušní-
ka skrytého pod šifrou „Jk“ předal re-

ferátu 12 (Německo) 1. oddělení kraj-
ského velitelství Stb (601-A) první in-
formaci telefonicky „D pramen“ 
zřejmě z OV NB 6. Samotný záznam 
však s ohledem na jeho obsah musel 
být sepsán až po předání M. Dvořáč-
ka do věznice KV Stb Praha, resp. po 
postoupení přípisu s protokolem 
z OV NB 6. Jde o písemnost, kterou 
nadřízená složka Státní bezpečnosti 
vložila do vlastního informačního sys-
tému prvotní údaj o zatčení osoby 
 ilegálně proniknuvší do Českosloven-
ska. 

Z formálního hlediska mohl být au-
tor (zdroj) informace ve formuláři 
označen jako pramen D (důvěrník), ne-
boť to tak umožňovala platná směr-
nice: obdrží-li zaměstnanec jakoukoliv 
zprávu, která nepochází od agenturního 
spolupracovníka a tudíž se nepíše na list 
A, jest povinen učinit úřední záznam.22 
Záznam prošel podatelnou krajského 
velitelství Stb Praha až 17. března 1950, 
pod č. j. 18599/28 490-50.

DOKUMENT Č. 7 

1950, 24. března – referát 28 
1. oddělení krajského velitelství 
Stb v Praze. Realizační návrh 
72, č.j. A-18599/28490-50.

Dne 24. 3. 1950 přednosta 1. oddě-
lení KV Stb informoval sektor 1 Veli-
telství Stb (útvar 701-A) o dosavadním 
stavu případu s příslibem provedení 
hloubkového výslechu k detailnímu 
osvětlení všech podrobností. Pochopi-
telně požádal nadřízenou složku také 
o sdělení eventuelních poznatků, aby […] 
mohlo být pokračováno na realizaci dal-
ších osob v případě se vyskytujících.23 
Zároveň se obrátil na oddělení 5/1 kraj-
ského velitelství Stb s konkrétním po-
žadavkem na hloubkový výslech Dvo-
řáčka k přesnému osvětlení všech věcí, 
za účelem dalšího pokračování v této 
akci. Předání 5. oddělení k realizaci 

21  ABS, f. 31, inv. j. 2. Pomůcka administrativně-operativní, s. 10.
22  ABS, f. 31, inv. j. 2. Pomůcka administrativně-operativní. Příloha II/9, s. 52.
23  ABS, f. vyšetřovací svazky, arch. č. V- 2051 MV, podsvazek, přípis přednosty oddělení 1 („10”) útvaru 601-A útvaru 701-A, 24. 3. 1950, 

č. j. A-18599/28490-50.

61-84 Dokum dvoracek.indd   Sec1:6761-84 Dokum dvoracek.indd   Sec1:67 1/6/09   10:07:43 PM1/6/09   10:07:43 PM



68 2008/04 paměť a dějiny  

dokumenty

 

znamenalo, že příslušníci Státní bez-
pečnosti uznali, že je již pozdě na ja-
kékoliv agenturní využití a bude při-
kročeno k trestnímu postihu. 

DOKUMENT Č. 8 

1950, 29. března – Krajské 
velitelství Stb v Praze. Excerpt 
ze zápisu o výpovědi s obvině-
ným M. Dvořáčkem o průběhu 
dne 14. března 1950, č. j. 
A-18599/28490-50.

[…]24

V pondělí dopoledne to jest 13. břez-
na 195025 jsem byl vyzván já a [Karel] 
Ševčík [mjr.] Bartošem[,] abychom na-
sedli do auta. Projeli jsme okolo Stut-
gartu[,] kde jsme přijeli na dálnici. Za 
Ulmem jsme z dálnice odbočili na se-
ver k ČSR hranicím. Bartoš nás vyložil 
z auta u lesa v neznámém mně kraji. 
Poblíže lesa vedla silnice[,] kde u osa-
mělého stromu Bartoš řekl[,] že scho-
vá dvě „DP-cart“ a 100 MR [DM], toto 
že bude schováno ve skleničce od za-
vařeniny. […] Dále dal Bartoš mně 
a Šev číkovi každému bílý krycí plášť, 

mně dal též buzolu. Poté nás asi 15 
minut doprovodil k ČSR hranicím[,] 
kde se s námi rozloučil a šel zpět. Já 
se Ševčíkem jsme prošli les na němec-
ké straně[,] dále jsme přešli mýtinu 
a přišli jsme do lesa na ČSR straně. 
[…] Dodávám[,] že celou cestu od ně-
meckých hranic až k těmto polím jsme 
šli v krycích bílých pláštích, které jsme 
svlékli a sbalené nesli pod paží. Dále 
jsme postupovali cestou tak[,] že jsme 
měli po levé straně les a po pravé stra-
ně zůstalo Nýrsko. […] Na kraji vesni-
ce tekl potok[,] kde jsme si očistili 
boty[,] já jsem dal Ševčíkovi plášť a bu-
zolu. Ševčík mně ukázal cestu k ná-
draží.26 Dále mi řekl[,] abych 16. 3. 1950 
přijel do Úborska[,] kde vedle zastáv-
ky na mně bude čekati. Poté jsme se 
spolu rozloučili a já jsem šel skrz ves-
nici na nádraží[,] kde jsem chvíli če-
kal[,] až přijel motorový vlak[,] do kte-
rého jsem nastoupil a jel jsem směrem 
na Domažlice. Ve vlaku jsem si zakou-
pil jízdenku do Plzně. V Domažlicích 
jsem přestoupil na osobní vlak[,] v kte-
rém jsem jel až do Plzně. V Plzni jsem 
vystoupil[,] koupil jsem si jízdenku do 

Prahy, čekal jsem asi 15 minut a nase-
dl jsem na rychlík[,] kterým jsem jel 
až na Smíchovské nádraží.

Na Smíchově jsem vystoupil z vla-
ku a šel jsem pěšky po hlavní třídě[,] 
kde jsem si koupil jedny pánské a jed-
ny dámské rukavice[,] v dalším ob-
chodě dva klobouky. Za rukavice jsem 
dal asi 700,– a za klobouky myslím 
asi 500,– Kčs. Dále jsem si koupil 
kufr[,] který stál něco přes 100,– Kčs 
a žluté polobotky[,] které stály 
450,– Kčs. Šel jsem dále přes Palacký 
most. Blíže Palackého mostu jsem 
v telefonní budce hledal číslo Chema-
polu, které jsem však nenašel. Pokra-
čoval jsem v cestě směrem na Národ-
ní třídu a Václavské náměstí. Touto 
cestou jsem si koupil ještě plnicí tuž-
ku a tuhy v ceně asi 150,– Kčs.

Na Václavském náměstí jsem šel do 
automatu „Vašata“[,] kde jsem něco 
pojedl a v telefonních budkách jsem 
hledal telefonní číslo Chemapolu[,] 
které jsem opět nenašel. Jelikož bylo 
před polednem a věděl jsem[,] že již 
Václavíka27 do 12. hod. nenajdu[,] use-
dl jsem na tramvaj a jel jsem na Bílou 

24  V úvodní části M. Dvořáček vypovídal o svém opuštění ČSR, o získání a výcviku zpravodajskou skupinou brig. gen. F. Moravce 
(Arnold), zejména o spolupráci s mjr. Antonínem Bartošem (Brauner), mjr. gšt. Imrichem Erössem (Eminger), Jaroslavem Ženatým 
(Munzinger) ad.

25  Zde M. Dvořáček příslušníky Stb zřejmě záměrně uváděl v omyl z důvodu ochrany dalších osob. Mjr. A. Bartoš kurýra i jeho průvodce 
k hranici dopravil již v neděli 12. 3. 1950 (srov. další poznámku).

26  Při výslechu na KV Stb ještě M. Dvořáček zatajil průběh událostí po přechodu hranice na české straně. Teprve před příslušníky 
obranného zpravodajství uvedl: Na tomto místě se mi Ševčík zmínil, že za dne nemůžeme pokračovati v cestě a že má v Pocinovicích 
známého jednoho sedláka, u kterého přespíme[,] a že na vlak půjdu až v noci. Řekl mi, abych zůstal na okraji vesnice, že zatím to půjde 
vyjednat. Za chvíli se pak vrátil a podotkl, že již to má vyjednáno[,] a vzal mě sebou do jednoho statku v Pocinovicích. Vím, že stavení tohoto 
statku bylo stavěno do písmene L. Když jsme přišli do statku, v sednici byl starší muž, který již byl vzhůru[,] a v posteli ležel ještě jeho syn. 
Ševčík mě představil sedlákovi jako Mirka. V daném případě jedná se o sedláka Václava Touše a jeho syna Josefa, kteří byli dobří známí 
Ševčíka. Václav Touš nás odvedl do sednice, kde jsme přespali. U Toušů jsem spal do poledne, pak nám dal oběd a během rozhovoru se mi 
zmínil, kdy odjedu, a já jsem mu řekl, že prvním ranním vlakem. Během delší debaty jsme se dohodli se Ševčíkem, že Ševčík zůstane u Toušů 
[…]. Mladý Touš se mi nabídl, že má cestu na Prahu a že mě vezme ráno sebou na vlak. Ještě tuto noc jsem u Touše přespal a ráno s mladým 
Toušem jsme šli společně na nádraží, kde jsem si zakoupil jízdenku do Prahy. Společně jsme pak jeli s mladým Toušem až do Prahy. V Praze 
jsem vystoupil na smích. nádraží a mladý Touš pokračoval v cestě dál. Kam jel[,] není mi známo. ABS, f. vyšetřovací svazky, arch. č. V- 2051 
MV. Protokol s voj. M. Dvořáčkem, 13. 4. 1950. 

27  V březnu 1950 M. Dvořáček obdržel stejný úkol jako na sklonku roku 1949, kdy byl vyslán do Prahy poprvé, tj. kontaktovat dr. Ing. 
Václavíka, zaměstnance oddělení obchodněpolitického sektoru Chemapolu. Měl jsem si najíti jeho telefonní číslo v telefonním seznamu 
a krátce před skončením jeho pracovní doby smluviti s ním schůzku. […] Dále bylo v instrukcích uvedeno v případě, že by Václavík odmítl 
podávati nějaké zprávy při mojím vybídnutí na schůzce v poledních hodinách, měl jsem ihned odjeti vlakem, který odjíždí směrem na Plzeň 
kolem 14.00 hodiny. […] Dodávám, že v instrukcích ještě bylo napsáno, jak mám žádati na Václavíkovi podávání zpráv týkajících se 
Chemapolu... Tamtéž. Zápis o výpovědi s obžalovaným M. Dvořáčkem, 29. 3. 1950.  
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horu. Cestou přes Mánesův most jsem 
však zahlédl z tramvaje svoji známou 
z Kostelce n/Orlicí Ivu Militkou. Vy-
stoupil jsem z tramvaje, šel jsem k ní. 
Iva se mně ptala[,] co dělám v Praze, 
načež jsem já odpověděl[,] že zde vy-
řizuji nějakou záležitost[,] a šel jsem 
s ní směrem na Letnou. Dále jsem se 
jí tázal[,] zda-li s ní můžu jíti do kolo-
nie na Letné[,] kde je ubytována. Iva 
řekla[,] že nyní přes den je tam sama[,] 
takže s ní mohu jíti. Po mém příchodu 
s Ivou do kolonie jsem se této tázal[,] 
zda-li bych tam mohl přespati, v pří-
padě[,] že bych nenašel jiný nocleh[,] 
a zároveň jsem jí řekl[,] že jsem přešel 
ilegálně do ČSR z Německa. Iva se mi 
ptala[,] kde je Juppa28 a zda-li není též 
v Německu jako já. Odpověděl jsem 
jí[,] že jsme do Německa odešli s Jup-
pou společně a že jsme ve francouz-
ské zoně[,] kde máme foto-atelier[…] 
Iva se mi též ptala[,] co v Praze chci[,] 
načež jsem ji odpověděl[,] že si tady 
vyřizuji nějakou záležitost.29 Dále jsme 
se bavili o různých věcech[,] při čemž 
jsem se jí tázal na její postoj k dneš-
nímu režimu v ČSR[,] na což mi ona 
odpověděla[,] že je spokojena a že je 
přesvědčením komunistka. Dále mi 
vyjmenovávala různé vymoženosti[,] 
které tento režim přinesl. Po této po-
litické debatě jsem Ivě říkal[,] když 
jest takovéhoto názoru[,] že by mně 
tam neměla nechávat[,] a zvláště když 
jsem přišel z Německa. Na toto ona 

mi odpověděla[,] že to nebere tak po-
liticky a že se mnou jedná jako se 
svým starým kamarádem. Ptala se 
mne[,] zda-li se pojedu podívati zpět 
domů. Na to jsem jí odpověděl[,] že 
ještě nevím, a to z těch důvodů[,] že 
mně tam každý zná. Po té Iva řekla[,] 
že půjde na oběd[,] a já jsem ji požá-
dal[,] zda-li si tam mohu nechati 
kufr[,] a šel jsem zároveň s ní ven. 
Z kolonie jsem šel do Panské ulice 
v Praze 2., zda-li se tam nachází fa. 
Chemapol. Tuto fi rmu jsem v Panské 
ulici našel a to v čísle 9. Šel jsem do 
Jindřišské ulice[,] kde jsem v telefon-
ní budce si vyžádal na centrále číslo 
Chemapolu. Na toto číslo jsem třikráte 
volal[,] ale po každé se mi ozval 
přerušovaný tón. Myslel jsem[,] že je 
obsazeno, tak jsem šel do jiných tele-
fonních budek a zkoušel jsem se opět 
spojiti s Václavíkem. Toto však bylo 
bez výsledku. Proto jsem se rozhodl[,] 
že vyhledám Václavíkův byt podle 
popisu[,] který mi dal Mun zinger.30 
[…] Jel jsem na Vinohrady a tam v okolí 
Flory[,] tj. druhý blok domů po levé 
straně[,] jsem hledal na chodbách 
dvou domů v seznamech nájemníků 
jméno Václavík[,] které jsem však 
nenašel. Po tomto jsem se rozhodl[,] 
že večer v 18.00 hod. počkám v Pan-
ské ulici u firmy Chemapol[,] a až 
půjdou úředníci od této firmy se 
zaměstnání, že poznám Václavíka dle 
popisu[…] Šel jsem dolů Stalinovou 

tř[ídou] a po cestě jsem si koupil 
klobouk a tři páry ponožek celkem 
v ceně asi 450 Kčs,–. V Panské ulici 
jsem čekal asi do 18.15 hod.[,] a když 
jsem neviděl žádného člověka, který 
by se dle popisu shodoval s popi sem 
Václavíka, odešel jsem na Václavské 
nám. 

Na Václavském nám. jsem šel 
k Mašatovi na večeři, najedl jsem se 
a pak jsem si vzpomněl[,] že fa. Che-
mapol se dříve jmenovala Hospodářská 
skupina chemického průmyslu. Šel 
jsem tedy do telefonní budky a hledal 
jsem v odborovém seznamu výše uve-
denou hospodářskou skupinu. Našel 
jsem číslo této hosp. skupiny[,] na 
které jsem volal a ozvala se mi nějaká 
slečna, kterou jsem žádal[,] aby mi 
přepojila na obchodně politický sek-
tor. Na toto mi odpověděla[,] že musím 
volati jiné číslo, které mi zároveň uda-
la. Toto číslo jsem již však nevolal[,] 
neboť již bylo pozdě[,] a rozhodl jsem 
se[,] že budu volati až příští den. Z Vá-
clavského nám. jsem šel pěšky Národ-
ní třídou a na nábřeží jsem nastoupil 
do vozu elektr[ické] dráhy č. 22. Touto 
jsem jel do Chotkových sadů[,] kde 
jsem vystoupil a pokračoval jsem 
pěšky do studentské kolonie na Letné, 
kam jsem přišel asi kolem 19.30 hod. 
a po příchodu do místnosti[,] kde by-
dlela Iva Militká[,] jsem byl zatčen. 
Dodávám[,] že Iva při mém zatčení ve 
svém pokoji nebyla přítomna.31

28  M. Dvořáček („Dostál“) pochopitelně zatajil, že Miroslav Juppa spolu s ním pod jménem „Janeček“ podepsal vedoucímu jedné 
z operačních skupin exilové zpravodajské organizace mjr. A. Bartošovi prohlášení o spolupráci. Tamtéž. 

29  Při výslechu před orgány 5. oddělení VO-1 navíc uvedl: O tom[,] za jakým úkolem jsem tady[,] jsem se jí nezmínil. Dále jsme se bavili 
o všedních věcech… Tamtéž. Protokol s voj. M. Dvořáčkem, 13. 4. 1950. 

30  Šlo o krycí jméno Jaroslava Ženatého, který měl v rámci zpravodajské skupiny mj. na starosti zajišťování falešných občanských 
průkazů a školení kurýrů o pracovních postupech Státní bezpečnosti: O STB říkal, že tato provádí výslechy různými způsoby[,] na 
příklad že STB používá různých tělesných trestů podobně jako Gestapo. Radil nám[,] abychom při výsleších se nepřiznávali. Dále o STB 
orgánech říkal[,] že chodějí v civilu, mají pravomoc zatýkati a že sledují podezřelé lidi. Dále že provádějí kontroly na nádražích, ve veřejných 
podnicích. Dále při shlucích lidí, že je nebezpečí styku s STB. Tamtéž. Zápis o výpovědi s obžalovaným M. Dvořáčkem, 29. 3. 1950. 
V dalším výslechu uvedl: O státní bezpečnosti ČSR se v Německu hovoří jako o tajné policii KSČ a že se zabývá politickými delikty a zároveň 
že působí jako proti špionážní orgán. Dále se o Stb říká[,] že používá při výslechu method Gestapa. O orgánech Stb služby se říká[,] že to jsou 
příslušníci KSČ, kteří jsou specielně školeni. Tamtéž. Zápis o výpovědi s M. Dvořáčkem, 11. 4. 1950.

31  V dalším z výslechů se M. Dvořáček vyjádřil: Moje zatčení jsem si vysvětloval tím způsobem, zprvu že na mne upozornila moje kamarádka 
Iva Militká[,] u které jsem byl na návštěvě. Později však jsem myslel že moje zatčení vzniklo mým sledováním a nebo že jsem byl někým v Praze 
potkán. Jaké chyby jsem se dopustil při mé ilegální cestě v ČSR[,] nevím. Tamtéž. 
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[…]
Doznávám, že vše[,] co jsem do pro-

tokolu uvedl[,] je pravdivé, že jsem 
ničeho nezamlčel[,] a zároveň potvr-
zuji[,] že při výslechu nebylo na mne 
činěno žádného nátlaku ani násilí ze 
stran vyšetřujících orgánů a že ke 
svým protistátním činům jsem se 
přiznal dobrovolně.

[…]

DOKUMENT Č. 9 

1950, 30. dubna – 5. oddělení 
Velitelství oblasti 1. Zpráva – 
trestní oznámení na M. Dvořáč-
ka, č.j. 36025-A/4-dův.zprav.-
1950. 

Dne 13. dubna 1950 převzalo vy-
šetřování M. Dvořáčka 5. oddělení 
Velitelství oblasti 1 (VO-1), jehož or-
gány obranného zpravodajství byl 
ještě téhož dne vyslechnut v objektu 
Malostranské náměstí č. 13. Zpráva 
z 30. dubna 1950 stručně shrnovala 
výslechem získané poznatky, které 
náčelník 5. oddělení VO-1 plk. Josef 
Mírovský s opisem trestního ozná-
mení postoupil 5. oddělení hlavního 
štábu ministerstva národní obra-
ny.

* * *

Závěrem je možné konstatovat, že 
zachované dokumenty obsažené ve 
svazku a podsvazku a uložené v Ar-
chivu bezpečnostních složek ve fon-
du vyšetřovacích svazků pod arch. 
č. V-2015 MV odpovídají spisové agen-
dě a vedení státněbezpečnostní ad-
ministrativy z roku 1950 a obsahují 
relevantní a dostatečné údaje umož-
ňující rekonstrukci případu kurýra 
Miroslava Dvořáčka. Vzhledem 
k tomu, že po roce 1989 správci evi-
denčních systémů bývalé Státní bez-
pečnosti tyto systémy nijak neroz-
šířili (neaktualizovali), není prozatím 
možné nalézt případné další archiv-
ní materiály vztahující se k předmět-
ným událostem. Stejně tak je nutné 
konstatovat, že se zřejmě nezacho-
vala ani spisová agenda Obvodního 
velitelství Národní bezpečnosti Pra-
ha 6.

12.–13. března 1950 přechod státní hranice u Nýrska
13.–14. března 1950 pobyt u Václava Touše v Pocinovicích
14. března 1950 
– ráno/dopoledne: příjezd vlakem na nádraží Praha-Smíchov
– poledne: pohyb v centru Prahy 
– odpoledne: setkání s I. Militkou, cesta do studentské kolonie, odchod z koleje
– o 16. hodině: oznamovatel ze studentské koleje na třídě krále Jiřího VI. na OV NB 6 v Dostálově ulici č. 13
– podvečer: pohyb v Praze na Vinohradech (Flora) 
– 18.00–18.15 hod.: pohyb v Panské ulici, poté v centru a návrat tramvají č. 22 
– 19.30–20.00 hod.: zatčení vstržm. J. Rosickým a stržm. K. Hantonem ve studentské koleji 
– večer: zápis o zatčení vstržm. J. Rosického na OV NB 6 
15. března 1950 

– 9.15–11.30 hod.: zápis stržm. K. Hantona o výpovědi 
– 12.40 hod.: předání věznici KV Stb v Praze (Bartolomějská)
24. března 1950 návrh na hloubkový výslech
29. března 1950 zápis o výpovědi (KV Stb v Praze)
30. března 1950 předání věznici KV Stb Praha-Pankrác
11. dubna 1950 zápis o výpovědi (KV Stb v Praze)
13. dubna 1950 předání obrannému zpravodajství a protokol o výpovědi (5. oddělení VO-1)

Rekonstrukce sledu událostí se vztahem k zatčení Miroslava Dvořáčka

Miroslav Dvořáček ve vězení Foto: NA
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Dokument č. 1: K Milanu Kunderovi a Miroslavu Dlaskovi existují archivní materiály, které však pocházejí ze šedesátých a sedm-
desátých let minulého století, kdy se na oba soustředila pozornost Státní bezpečnosti jako na osoby pozorované, resp. nepřátelské 
(ABS, f. operativních a vyšetřovacích svazků, arch. č. 682042 MV, 812924 MV, 704608 MV; f. Hlavní správa rozvědky SNB, reg. 
č. 12339/012, 81133/014, /015). Jméno Ivy Militké není v aktuální verzi evidenčních systémů ABS obsaženo, vyskytuje se pouze v pro-
tokolech M. Dvořáčka a v pátracím protokolu ze srpna 1949 ve svazku Miroslava Juppy. Soudní ani prokurátorské spisy, které jsou 
uloženy v příslušných fondech Národního archivu, jména M. Kundera ani M. Dlask neobsahují (Národní archiv, f. Státní soud v Pra-
ze, sp. zn. Or I/V 45/50 – Spisy trestní věci, f. Státní prokuratura v Praze, sp. zn. Pst I 538/50 – Deník v trestní věci). Foto: ABS
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61-84 Dokum dvoracek.indd   Sec1:7261-84 Dokum dvoracek.indd   Sec1:72 1/6/09   10:07:45 PM1/6/09   10:07:45 PM



Rozbor dokumentů 

 Dokument č. 3: Zápis o výpovědi Miroslava Dvořáčka ze dne 15. 3. 1950 Foto: ABS
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 Dokument č. 4: Zpráva o zatčení Miroslava Dvořáčka ze dne 15. 3. 1950 Foto: ABS
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 Dokument č. 5: Zápis o zatčení Miroslava Dvořáčka vypracovaný krajským velitelem Stb Praha Foto: ABS
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 Dokument č. 6: Úřední záznam ze dne 15. 3. 1950 Foto: ABS
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 Dokument č. 7: Realizační návrh ze dne 24. 3. 1950 Foto: ABS
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 Dokument č. 8: Zápis o výpovědi Miroslava Dvořáčka ze dne 29. 3. 1950 Foto: ABS
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 Dokument č. 9: Zpráva o Miroslavu Dvořáčkovi vypracovaná ministerstvem národní obrany dne 30. 4. 1950 Foto: ABS
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