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Mezi významná témata III. odboje 
patří i problematika tzv. agentů-chod-
ců (kurýrů). Jednalo se převážně 
o československé uprchlíky, kteří se 
v utečeneckých táborech zapojili do 
formující se odbojové činnosti. Tajně 
pak přecházeli hranice, na území ČSR 
se vedle vytipovávání a kontaktování 
nových spolupracovníků zaměřovali 
na objekty průmyslového a vojenské-
ho charakteru, na získávání relevant-
ních informací v daném prostředí. 
Budovali mrtvé schránky, popřípadě, 
avšak v daleko menší míře, rozmisťo-
vali radiostanice. Práce kurýrů byla 
ze své podstaty velmi nebezpečná, 
proto byli pro dané úkoly vybíráni 
převážně mladí lidé, často vojáci z po-
volání nebo frekventanti vojenských 
škol propuštění při prověrkách. V da-
ných souvislostech lze hovořit o na-
vázání na vojenské tradice a úspěchy 
I. a II. odboje, přestože určité paralely 
nejsou na první pohled zřejmé.

 Charakter práce „agentů-chodců“ 
zůstával zdánlivě neměnný, přesto 

prošel během relativně krátkého 
období určitými obměnami od prvot-
ního, často nekoordinovaného vysí-
lání jednotlivců, popřípadě menších 
skupin, k relativně promyšlenému 
a cílenému úkolování školených ku-
rýrů.2 Záhy začaly využívat těchto 
aktivit i zpravodajské služby demo-
kratických států. Nutno zdůraznit, 
že do utečeneckých táborů a západ-
ních zpravodajských sítí se snažili, 
často i úspěšně, proniknout také 
agenti československých státněbez-
pečnostních složek. 

 Mezi stovkami kurýrů lze nalézt 
i jméno Miroslava Dvořáčka. V jeho 
životních osudech se odrážejí mnohé 
složitosti dvacátého století. Miroslav 
Dvořáček se narodil 18. ledna 1928 
v rodině státního úředníka. Povinnou 
školní docházku, stejně jako gymná-
zium, absolvoval v Kostelci nad Orlicí, 
kam se několik let po jeho narození 
rodina Dvořáčkových přestěhovala 
z Hradce Králové. Na gymnáziu se 
seznámil s Miroslavem Juppou, který 

sem za války přešel z Rychnova nad 
Kněžnou. Jejich přátelství utužil vztah 
k létání. Po absolvování střední školy 
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„...celý náš život je hrozné provisorium, jehož ohraničení je zatím zahaleno 
v mlhách nejistých nadějí. A jen to titěrné světélko naděje, které tak úzkostlivě 
chráníme ve svých zklamaných srdcích, nás vede hlubokými stokami života 
vyhnanců, kteří přece jen doufají, že se jednou domů vrátí...“1

1  Archiv Václava Chadima, z dopisu škpt. Miroslava Laštovky, 31. 1. 1951.
2  Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond Hlavní správa vojenské kontrarozvědky (dále jen f. 302), sign. 302-198-5; Věc: Murnau 

– česká teroristická a špionážní skupina, 13. 3. 1950; Věc: Ve Schweinfurtu kurs spojovací a šifrovací, 29. 4. 1950. 

Miroslav Dvořáček
 Foto: archiv Vlastimila Juppy
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v roce 1947 se oba přihlásili na elitní 
Leteckou vojenskou akademii (LVA) 
v Hradci Králové. Ve spisové složce 
Státního soudu Praha se nachází opis, 
respektive Záznam o službě […] Mi-
roslav Dvořáček. Chování a vlastnosti. 
Stručný nástin […] povahy a mravní 
způsobilosti veselý, bystrý, důvěřivý, 
rozvážný […] vojenské způsobilosti 
zdatný, ochotný, nesnažící se, neroz-
hodný.3 Zdá se, že charakter Mirosla-
va Dvořáčka v mnohém předznamenal 
jeho chování a rozhodování v době, 
kdy se stal agentem-chodcem.

Necelý půlrok po nástupu Dvořáč-
ka a Juppy na akademii došlo k úno-
rovým událostem, které je zastihly 
na lyžařském výcviku na Luční bou-
dě v Krkonoších.4 V následujících 
měsících proběhly v armádě čistky. 
Zvlášť tvrdě bylo zasaženo letectvo, 

kde více než 30 % důstojníků tvořili 
bývalí příslušníci Royal Air Force 
(RAF). Letci, kteří za války sloužili 
v západních armádách, byli jako 
nespolehliví degradováni, vyřazová-
ni z vojenského stavu a zavíráni do 
komunistických lágrů.5 

Čistky se nevyhnuly ani studentům 
Letecké vojenské akademie. O jejich 
průběhu v II. ročníku akademie, do 
kterého patřili i Dvořáček s Juppou, 
se dochovala zpráva Hlavního štábu 
velitelství letectva z 20. ledna 1949: 
... je třeba ihned propustit z LVA ve 
spisu uvedené letecké vojenské akade-
miky, kteří nejenže nemají kladný postoj 
k lidově demokratickému zřízení na-
šeho státu, ale přímo a otevřeně se 
stavějí proti státu a straně, která pře-
vzala odpovědnost za budoucnost 
našeho lidu. Tito akademici převzali 
vědomě veškeré negativní politické 
zásady od bývalých reakčních a proti-
lidových příslušníků velitelského a pro-
fesorského sboru, kteří většinou dnes 
zběhli za hranice. [...] uvedení akade-
mici ani po únorových událostech se 
nezměnili a jsou nadále propagátory 
západní ideologie a není žádného před-
pokladu na jejich převychování...6

Celkem bylo z LVA po roce 1948 
vyloučeno 96 akademiků. Některým 
z pronásledovaných pilotů se poda-
řilo uletět na Západ, jiní takové štěs-
tí neměli. 22 z nich uprchlo za hra-
nice a více než 20 jich bylo uvězněno.7 
Například 13. května 1949 se několik 
bývalých akademiků a jejich kama-
rádů pokusilo uletět z letiště v Choc-
ni na Západ. Akce však ztroskotala 
a dva mladí lidé byli zastřeleni. Při 
pokusu o útěk byl těžce raněn i Zde-
něk Mikš, který vzpomíná na tehdej-
ší události takto: Začátkem května 

u mě zazvonil Vlasta Klenovský z na-
šeho ročníku a říkal mi, že existuje 
možnost získat dvě letadla a uletět. 
Samozřejmě jsem souhlasil, situace 
tady byla beznadějná. [...] Dohodli jsme 
se, že v noci z 12. na 13. května uletíme. 
Ještě se k nám pak přidala Heda Pro-
kopová, známá Vlasty Klenovského. 
V obou letadlech bylo šest míst. Před 
půlnocí jsme se všichni sešli v Chocni. 
Vyrazili jsme s batohy a cennostmi na 
letiště. Šli jsme nějakou mokřinou a vy-
plašení rackové křičeli, báli jsme se, že 
se tím prozradíme. Připlížili jsme se 
k hangárům. Jan Horníček vyšplhal na 
sloup a přestřihl telefonní linku.8 Když 
se zbraněmi přemohli ozbrojenou 
stráž, museli připravit letadla na 
odlet. Odzbrojené příslušníky Sboru 
národní bezpečnosti hlídala Heda 
Prokopová. Poté, co ošetřila ruku 
raněného příslušníka, vyhověla jeho 
prosbám a povolila mu pouta. Její 
ohleduplnost se fatálně vymstila. 
Všichni již seděli v kokpitech, Vlasta 
seděl vedle mě a Heda na třetím seda-
dle za námi. Chtěl jsem se připoutat, 
ale nějak mi to nešlo. Zavíral jsem ka-
binu a říkám si: Teď mi tady můžete 
všichni vlézt na záda! V ten moment 
to začalo. Slyším prásknutí jako kdyby 
z motoru a najednou slyším Hedu říkat: 
„Vlastíku, on tě střelil?“ Podíval jsem 
se na něj a už mu jen klesla hlava a zů-
stal viset v popruzích. Jak jsem se po-
otočil, vidím esenbáka za kabinou, jak 
na mě míří puškou. Prudce jsem se 
sehnul, a protože jsem nebyl připoután, 
mohl jsem se ohnout. V důsledku toho 
mám prostřelený obratel. Kulka se 
v ramenním kloubu otočila, roztrhla mi 
plíce a dodnes ji mám nad bránicí. 
Dělal jsem mrtvého. Vzápětí zastřelil 
Hedu, vzpomíná na události v Choc-

3  Národní archiv (dále jen NA), f. Státní soud Praha (nezpracováno), sp. zn. Or I/ V 45/50 – Spisy trestní věci.
4  Srovnej ABS, f. Vyšetřovací svazky, arch. č. V-2051 MV, Zápis o výpovědi ze dne 29. 3. 1950. 
5  KUDRNA, Ladislav: Jeden ze zapomenutých mužů, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2008, s. 125–135. 
6  Archiv Václava Chadima, dokument Hlavního štábu velitelství letectva, 5. odd., č. j. 21.512/Taj. let.5.1949 z 20. 1. 1949 (přeloženo ze 

slovenštiny).
7  Srovnej KLENOVSKÝ, Jaroslav: Akce „Let“. Vlastním nákladem, Brno 1999.
8  Sbírka rozhovorů Oddělení dokumentace Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen ÚSTR), rozhovor se Zdeňkem Mikšem, 

zaznamenal Jan Horník, 10. 11. 2008.

Miroslav Juppa
 Foto: archiv Vlastimila Juppy
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příběh 20. století

ni plk. let. v. v. Zdeněk Mikš.9 Přísluš-
ník SNB naštěstí už nešel k druhému 
letadlu, pravděpodobně utíkal pro 
pomoc. Těžce zraněný Mikš se poku-
sil letadlo uvést do chodu, ale nepo-
dařilo se mu to. Opustil kabinu a ješ-
tě stihl doběhnout k ostatním, aby 
jim oznámil, co se stalo. Ti neváhali 
a odstartovali. Mikš poté ve Vysokém 
Mýtě vyhledal kamarádku, která mu 
pomohla najít lékaře. Když doktor 
zjistil, že Mikš je postřelen, zvedl 
telefon a ohlásil ho. Mikše zanedlou-
ho zatkli. 

Ani druhé posádce se nevedlo lépe. 
Nad šumavskými kopci byly tu noc 
husté mraky a v letadle nefungovaly 
palubní přístroje pro let naslepo. Aby 
se vyhnuli oblačnosti, zalétli nad 
Sušicí nízko nad zemí do jednoho 
údolí. I tato cesta však končila v hus-

tých mracích. Rozhodli se, že se vrá-
tí údolím zpět, ale při otáčce zavadi-
li křídlem o kopec a havarovali: Pilot 
Mirek Nový si rozbil hlavu a zlomil nohu, 
zůstal v bezvědomí. Jaroslav Valášek si 
o palubní desku zlomil ruku v zápěstí 
a Jan Horníček, který seděl vzadu, ja-
kýmsi zázrakem vyletěl z kabiny a nic 
se mu nestalo.10 Protože se Horníček 
s Valáškem domnívali, že Nový je 
mrtev, zanechali ho na místě a poku-
sili se překročit hranici pěšky. Neda-
leko od ní však byli zadrženi. Všich-
ni čtyři přeživší uprchlíci se dočkali 
vysokých trestů. Zdeněk Mikš byl 
odsouzen k 30 letům vězení.11

Krutý osud potkal i dalšího Dvo-
řáčkova spolužáka, dnes plk. v. v. 
Zdeňka Šticha. Po vyloučení z aka-
demie se podílel na výrobě a šíření 
protikomunistických letáků v rodné 

Ostravě. V roce 1949 byl zatčen a od-
souzen k deseti letům vězení. 14. 
října 1951 se zúčastnil legendárního 
a tragického útěku z tábora č. 12 
v Horním Slavkově. Z jedenácti uprch-
lých vězňů všechny až na dva zastře-
lili na útěku nebo později popravili. 
Zdeněk Štich byl sice jedním z těch, 
kteří útěk přežili, ale následkem mu-
čení, kterému byl poté vystaven, si 
dodnes nepamatuje nic z toho, co 
zažil před rokem 1951.12

Dvořáček s Juppou byli po vylouče-
ní z akademie přeloženi k náhradní-
mu leteckému pluku do Vysokého 
Mýta.13 Po Vánocích jsme měli být pře-
místěni do Malacek na ostrou střelbu 
a bombardování a odtud do Pardubic 
na bojový výcvik na čs. verzi Messer-
schmitta 109. Den před vánoční dovo-
lenou, 21. prosince 1948, nás velitel 
letky kpt. Jan Turek nechal ráno nastou-
pit a prostě nám oznámil, že přišel 
dálnopis z velitelství letectva, že musí-
me odevzdat pušky, uniformy, kombi-
nézy, navigační pomůcky, učebnice atd. 
K večeru nás naložili do autobusu a od-
vezli do Vysokého Mýta, vzpomíná na 
vyloučení z Letecké vojenské akade-
mie další bývalý akademik, plk. v. v. 
Václav Chadim, který dnes žije v Aus-
trálii.14

Po několika týdnech ve Vysokém 
Mýtu byli Dvořáček s Juppou infor-
mováni o převelení do Plzně, kde měli 
nastoupit k pěšímu pluku. V pátek 13. 
února 1949 dostali rozkaz k přesunu. 
Opustili kasárna, ale do Plzně už 
nedorazili. Vědomi si své situace 
a nejisté budoucnosti, rozhodli se již 
před několika měsíci utéci na Západ 
s tím, že se tam přihlásí k letectvu. 
Rozhodnutí bylo bezpochyby motivo-
váno vzorem jejich učitelů v akademii, 

9  Sbírka rozhovorů ÚSTR, rozhovor se Zdeňkem Mikšem, 10. 11. 2008.
10  Tamtéž.
11  ČEPELÍK, Břetislav: Smeteni z výšin. Letečtí vojenští akademici vzpomínají. Naše vojsko, Praha 2003, s. 93– 97.
12  Sbírka rozhovorů společnosti Post Bellum, rozhovor se Zdeněkem Štichem, 14. 3. 2007. Srovnej KUKAL, Karel: Deset křížů. Nakladatel-

ství Ježek, Rychnov nad Kněžnou  2003; BURSÍK, Tomáš: Trestanecké pracovní tábory na Hornoslavkovsku. In: Paměť a dějiny, 2007, 
roč. 1, č. 1, s. 162–166.

13  ABS, f. Vyšetřovací svazky, arch. č. V-2051 MV, Zápis o výpovědi ze dne 29. 3. 1950.
14  Sbírka rozhovorů ÚSTR, rozhovor s Václavem Chadimem, 13. 11. 2008.

Miroslav Dvořáček a Miroslav Juppa v leteckých kombinézách
 Foto: archiv Ivy Militké-Dlaskové
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kteří jako mladíci utekli z nacisty 
okupovaného Československa a vstou-
pili do československých jednotek 
v Británii. Vedeni tímto příkladem, 
utekli před komunisty Dvořáček a ně-
kteří jeho spolužáci do americké 

okupační zóny v Německu, kde se 
zapojili jako kurýři do protikomunis-
tického odboje.

Vhodnou příležitost k útěku posky-
tl právě přesun do Plzně. Dvořáček 
s Juppou se nejprve rozjeli domů – 

Dvořáček do Kostelce, Juppa do Tý-
niště. Vyzvedli si civilní šaty a sbali-
li nejnutnější věci. Ještě týž den se 
setkali v rychlíku na Prahu, v němž 
se převlékli do civilních šatů. Vystou-
pili v Praze.15 

Poté, co zběhli, se nějaký čas skrýva-
li u mé tety Hedy pod Vyšehradem 
a u dědy na Bělohorské ulici v Břevnově, 
kde měl železářství. Několikrát jsem je 
tam navštívila a donesla jim jídlo. Svě-
řili se mi, že mají být během pár dní 
převedeni přes hranici, vzpomíná dnes 
Iva Militká-Dlasková, bývalá přítel-
kyně Juppy, která později sehrála 
v Dvořáčkově životě osudovou roli.16 
Úlohu Ivy Militké stejně jako dalších 
lidí, kteří jim na útěku pomáhali, se 
podařilo Dvořáčkovi později i při 
opakovaných výsleších zamlčet a tím 
je ochránit před tvrdým postihem. 
Přesvědčil vyšetřovatele o falešné 
verzi přechodu hranice: po příjezdu 
do Prahy si měli koupit kompas 
a mapu pohraničí, ze které nastudo-
vali trasu útěku přes Trojmezí na 
Šumavě. Přespali v Chotkových sa-
dech pod širým nebem, druhého dne 
odjeli z Wilsonova nádraží do Českých 
Budějovic a dále autostopem do Čes-
kého Krumlova, odtud autobusem do 
obce Ovesná a z ní pokračovali podle 

15  Vlastimil Juppa, bratr Miroslava, na události po únoru 1948 vzpomíná: Někdy v prvých dnech února 1949 se doma rozloučil, že odjíždí do 
Plzně, kam byl údajně převelen. Pak se nám už neozval. Zato se ozvala vojenská policie, která ho u nás doma hledala. Následovala řada 
výslechů. Otce, který jako legionář prošel Sibiří až do Vladivostoku, ihned vyhodili od četnictva – pak pracoval jako dělník na nákladovém 
nádraží. Matku také vyhodili ze zaměstnání, pracovala vesměs jako pomocná síla při mytí nádobí v restauracích. Mne po maturitě na 
Obchodní akademii poslali do PTP, vojenských táborů nucených prací v Ostravě, kde jsem dva a půl roku kopal uhlí pro záchranu „národního 
hospodářství“. Tam jsem se také oženil se svojí studentskou láskou ze školy. Když mne konečně pustili domů, byl jsem určen pouze pro 
manuelní práci a pak nasazen do Železáren ve Vamberku. Na milost mne vzali teprve v roce 1960. Archiv Václava Chadima, z dopisu 
Vlastimila Juppy, 2. 12. 2008.

16  Iva Militká, která se podle původního plánu měla po určité době vydat za Juppou na Západ, se narodila roku 1929 v Praze. Vyrůstala 
v Kostelci nad Orlicí, kam byl její otec, gymnaziální učitel, převeden. Na gymnáziu, kde učil, Iva Militká v roce 1948 maturovala. Po 
maturitě odešla do Prahy na Filozofi ckou fakultu, kde začala studovat germanistiku a nordistiku. Na fakultě se v létě 1949 přihlásila 
na brigádu – na stavbu Poruby do Ostravy. K vlaku jí přišel pomoct s kufry zástupce vedoucího brigády Miroslav Dlask. Na brigádě se 
Militká začala přátelit se skupinou studentů, kteří byli spíše protikomunisticky zaměření. To se vedoucímu brigády nezamlouvalo a – 
jak se Iva Militká po letech dozvěděla – nařídil Miroslavu Dlaskovi, aby ji od této skupiny odpoutal. Začal se mi věnovat a mně se to 
tenkrát zalíbilo. S Juppou jsem chodila od svých patnácti do devatenácti let. Když jsem pak přišla do Prahy, otevřel se mi nový svět a můj vztah 
k němu pomalu vyhasl. Dnes je rok nic, ale tenkrát se toho za dva měsíce událo tolik, vzpomíná Iva Militká-Dlasková, která brzy začala 
s Miroslavem Dlaskem chodit. V té době mu rovněž vyprávěla o útěku bývalého přítele Juppy a kamaráda Dvořáčka za hranice. 
Dlaskův otec prošel coby sociální demokrat Osvětimí. Jeho zkušenost přesvědčila mladého studenta a do roku 1948 rovněž sociálního 
demokrata o tom, že humanismus zvítězí jen spojením sociální demokracie a komunismu. Tomuto názoru záhy uvěřila i Iva Militká 
a rozhodla se, že na Západ neodejde. Sbírka rozhovorů ÚSTR, rozhovor s Ivou Militkou-Dlaskovou, 26. 5. 2008.

Ročník letecké akademie 1947, Miroslav Juppa v prostřední řadě napravo
 Foto: archiv Ivy Militké-Dlaskové
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kompasu směrem na Trojmezí. Kolem 
osmé hodiny večer údajně překročili 
státní hranici.17 Podle pozdějšího 
vyjádření se jim však podařilo přejít 
hranice až při třetím pokusu, s po-
mocí několika místních lidí.18 

Po překročení hranic narazili na 
německého pohraničníka, jenž je 
odvedl k osobní prohlídce a výslechu 
na celnici. Po něm byli odesláni do 
uprchlického tábora International 
Refugee Organisation (IRO) Area 7, 
Transient and Control Center Luitpold 
Caserne v Mnichově. 

V té době existovala po celém Ně-
mecku síť stovek uprchlických tábo-
rů IRO, které využívaly prostory ně-
kdejších koncentračních táborů, 
kasáren a dalších bývalých vojen-
ských objektů. V roce 1950 bylo v zá-
padní okupační zóně v Německu 

umístěno v těchto zařízeních přes 
150 000 lidí, z nichž mnozí byli zavle-
čeni do Německa na práci a čekali na 
repatriaci (Jugoslávci), jiní se naopak 
repatriaci z politických důvodů vy-
hýbali (Ukrajinci, Lotyši). Část oby-
vatel táborů tvořili i Němci odsunutí 
z Československa. Často zde panova-
ly hrozné podmínky. Docházelo ke 
konfliktům a výjimkou nebyla ani 
šikana.19 Běžné byly i rozbroje mezi 
jednotlivými národnostními (sloven-
ští separatisté) a politickými skupi-
nami (např. prchalovci, benešovci 
atd.), což neblaze ovlivnilo formování 
možného protikomunistického odbo-
je, a to i na nejnižších stupních, tedy 
právě v uprchlických táborech.20 
Každého nově příchozího čekal vý-
slech, tzv. screening, na jehož zákla-
dě se rozhodovalo o udělení statusu 

uprchlíka. Uprchlické tábory se rov-
něž staly místem soupeření tajných 
služeb znepřátelených stran. Rozvěd-
ky komunistických států sem vysíla-
ly agenty, kteří měli získávat infor-
mace o emigrantech, pronikat do 
jejich organizací a zároveň sledovat 
aktivity znepřátelených tajných slu-
žeb, které se naopak snažily v tábo-
rech tyto agenty odkrývat, získávat 
informace od uprchlíků a rekrutovat 
z jejich řad spolupracovníky. K úspě-
chům zpravodajských služeb obou 
stran velkou měrou přispívaly neu-
těšené podmínky v táborech. 

Tak jako jiní, i Dvořáček s Juppou 
prodělali výslech u americké vojenské 
kontrarozvědky Counter Intelligence 
Corps (CIC). Ten měl odhalit skutečné 
motivy jejich útěku a zároveň poslou-
žit k získání informací o situaci v Čes-

17  ABS, f. Vyšetřovací svazky, arch. č. V-2051 MV, Protokol o výslechu Miroslava Dvořáčka na VO-1 dne 13. 4. 1950. Z dochovaných 
protokolů o výsleších byly čerpány i další informace o Dvořáčkově útěku z Československa, pobytu v Německu a jeho práci kurýra. 
Tyto informace byly v období mezi květnem a listopadem 2008 následně ověřovány s pomocí M. Dvořáčka, M. Dvoracek-Novak 
a V. Chadima.

18  Sbírka rozhovorů ÚSTR, rozhovor s Markétou Dvoracek-Novak, 11. 11. 2008.
19  MANDELÍČKOVÁ, Monika: Displacement z pohledu migračních studií: československá uprchlická vlna po roce 1948 jako příklad 

displaced persons. In: Sociální studia. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2/2004, s. 155–169. Srovnej ČELOVSKÝ, 
Bořivoj: Uprchlíci po „vítězném únoru“. Tilia, Ostrava 2004.

20  ABS, f. 302, sign. 302-198-5.  

Mnichov, Luitpold Caserne, Jaroslav Tošner a Karel Vondruška před hlavní bránou a jejich světnice na půdě kasáren
 Foto: archiv Václava Chadima
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koslovensku. Během výslechu popsa-
li kasárna, nakreslili mapy letišť, 
uvedli počet letadel, personálu, vylí-
čili detaily výcviku atd.

Po měsíci v Luitpoldkaserne byli 
oba společně se 150 krajany přesu-
nuti do tábora pro československé 
uprchlíky v Eichstättu, kde se koncem 
srpna sešli s Josefem Hájkem, dalším 
akademikem vyloučeným z LVA, je-
muž se podařilo uprchnout z Česko-
slovenska a jehož osud se měl spojit 
s Dvořáčkovým. Zachytit podrobněji 
tvrdé životní zkušenosti jednoho z nej-
charakternějších leteckých vojenských 
akademiků, kterým nesporně vždy byl 
Josef Hájek, bylo po letech v důsledku 
jeho skromnosti skutečně nesnadné, 
píše Břetislav Čepelík ve své knize 
v úvodu kapitoly věnované Josefu 
Hájkovi.21 V Archivu bezpečnostních 
složek se dochoval dostatek materi-
álů, které nám mohou jeho osudy 
přiblížit. 

Josef Hájek se narodil 11. března 
1926 v Radnitz v Německu, kde byl 

jeho otec zaměstnán jako sklář. Obec-
nou školu absolvoval v Duchcově, 
měšťanku na Kladně. Povinnou škol-
ní docházku ukončil během nacistic-
ké okupace v roce 1941. Místo na 
plánovanou střední průmyslovou 
školu nastoupil jako soustružník 
do Poldi Kladno. Na školu přešel až 
po jejím znovuotevření v roce 1942. 
V roce 1946 byl přijat do LVA, kde 
studoval do konce května 1949. Těs-
ně před závěrečnými zkouškami 
I. ročníku LVA došlo v souvislosti 
s choceňskými událostmi k dalším 
čistkám.22 Mezi vyloučenými byl i Jo-
sef Hájek. Nevybíravě je naložili do 
zadního prostoru [Siebel] Si-240, spou-
tali je a odletěli s nimi do Kbel. Odtud 
je odvezli do Štěfánikových kasáren na 
Smíchově, aby je jednotlivě po několik 
dní vyslýchali. [...] Po vyšetřování byl 
odvezen zpět do LVA v Hradci Králové. 
[...] V akademii mu přečetli rozkaz MNO, 
na jehož základě byl okamžitě vyloučen 
z LVA.23 Následující tři měsíce praco-
val Hájek jako mechanik v autodílně. 

Zároveň se připravoval na útěk. Ob-
staral si mapu pohraničí, buzolu, 
pistoli a další potřebné věci. 26. srp-
na sedl na kolo a místo do práce za-
mířil do Duchcova, kde nasedl na vlak 
do Františkových Lázní. ... jel jsem 
vlakem do Františkových Lázní, kde 
jsem vystoupil [...] šel jsem celou noc 
pěšky podél státní silnice z Františko-
vých Lázní do Aše a v místech, kde 
silnice se nejvíce přibližovala státním 
hranicím, jsem tyto překročil.24 Krátce 
nato byl zadržen celníky a dopraven 
do Selbu na velitelství CIC. Po výsle-
chu ho odeslali vlakem do Würzbur-
gu, kde byl opět prověřován, tentokrát 
úředníky českého původu. Po třech 
dnech ho přemístili do tábora v Eich-
stättu, kde se setkal se spolužáky 
Juppou a Dvořáčkem. 

V říjnu 1949 byl tábor v Eichstättu 
zrušen a jeho obyvatelstvo přestěho-
váno do Hindenburgkaserne v Ulmu. 
Brzy po příchodu Dvořáčka a Juppy 
do Ulmu je zde navštívili bývalí spo-
lužáci z LVA Jaroslav Tošner, Karel 

21  ČEPELÍK, Břetislav: Smeteni z výšin, s. 97.
22  ABS, f. Vyšetřovací svazky, arch. č. V-18 Plzeň, Protokol o výslechu z 10. 1. 1950.
23  ČEPELÍK, Břetislav: Smeteni z výšin, s. 99.
24  ABS, f. Vyšetřovací svazky, arch. č. V-18 Plzeň, Protokol o výslechu z 10. 1. 1950.

Před katedrálou v Ulmu, 8. října 1949. Zleva: Karel Vondruška, Josef Hájek, Miroslav Juppa, Miroslav Dvořáček, Jaroslav 
Tošner. Na druhé fotografi i jsou zleva: Václav Chadim, Josef Hájek, Karel Vondruška, Miroslav Juppa, Jaroslav Tošner. 
Spoušť  zmáčkl Miroslav Dvořáček. Foto: archiv Václava Chadima
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Vondruška a Václav Chadim, jimž se 
rovněž podařilo utéct z Českosloven-
ska. 18. června 1949 jsme odjeli s Jaro-
slavem Tošnerem ze Smilova k mé se-
střenici do Bratislavy, kde jsme se 
najedli, převlékli do připraveného civi-
lu, dostali od jejího manžela pistoli, 
náboje a kompas, které pro mě sehnal, 
popisuje první okamžiky útěku za 
svobodou Václav Chadim.25 Společně 
se pak vydali vlakem do Zohoru a od-
tud pěšky přes močály k řece Moravě. 
19. června za svítání řeku přeplavali 
a obešli pohraniční stráž. S pistolí 
a kapsou plnou nábojů nastoupili do 
vlaku a neodhaleni projeli přes so-
větskou okupační zónu do americké-
ho sektoru ve Vídni. Zde prošli výsle-
chy u CIC a v polovině července se 
dostali do Německa. Nejprve je umís-
tili do uprchlického tábora Luitpold-
kaserne a následně do Arsenalkaser-
ne v Ludwigsburgu. V září nám přišel 
od Juppy, Dvořáčka a Hájka zvláštní 
dopis, tak jsme se za nimi do Ulmu vy-
pravili stopem. V Ulmu nám řekli, že 
chtějí chodit přes hranice do Českoslo-
venska. Nejhorlivější byl v tomto Juppa 
a pak Dvořáček. Já byl zásadně proti, 
stejně jako ostatní spolužáci z LVA. 
Věděli jsme, jak jsou tábory profízlova-
né a o jak riskantní podnik s nejistým 
výsledkem se jedná. Nechtěli jsme za-
hodit naše znalosti z letecké akademie, 
vypráví Václav Chadim, který v té 
době vyjednával přijetí bývalých aka-
demiků k RAF do Británie. Dokonce 
se mu podařilo přesvědčit jejich ve-
litele z letecké akademie pplk. Jaro-
slava Muziku a škpt. Miroslava Laš-
tovku, kterým se povedlo 22. dubna 
1949 uletět i s rodinami z Pardubic do 
Británie, aby napsali kamarádům 
dopis a vstup do tajných služeb jim 
rozmluvili.26 Pokud se týče chlapců 
z Ulmu, psal jsem jim před časem a píši 

jim právě nyní na základě Vašeho do-
pisu. Snažil jsem se jim věc vysvětlit 
a varovat je před nerozvážnými a mo-
mentálně bezúčelnými podniky. Váš 
názor na věc je docela správný a držte 
se této rozumné linie. Horké hlavy brzo 
pohasnou a nevydrží. Další věc je ta, že 
se takto mohou stát obětí komunistic-
kých agentů nebo nějakých samozva-
ných dobrodruhů, kteří touží po laciné 
sensaci na cizí účet, nebo shánějí si 
alibi pro svoji pochybnou minulost, 
napsal v listopadu 1949 škpt. Miroslav 
Laštovka Václavu Chadimovi z Britá-
nie.27 Bývalí akademici však buďto 
dopis neobdrželi, anebo se rozhodli 
rady neuposlechnout. 

V polovině listopadu 1949 byli Dvo-
řáček, Juppa a Hájek pozváni do vily 
nedaleko uprchlického tábora. Zde se 
setkali s bývalým přednostou exilo-
vého vojenského zpravodajství gene-
rálem Františkem Moravcem, jehož 
podřízení jim nabídli práci pro česko-
slovenskou zpravodajskou službu pod-
porovanou Američany.28 Mladí piloti se 
rozhodli nabídku přijmout za podmín-
ky, že jim generál Moravec poté, co 
pro něj odvedou smluvenou práci, 
zajistí umístění u letectva.29

Koncem listopadu odjeli všichni 
tři z uprchlického tábora do vily 
s krycím názvem Okopanina u Bruch-
salu, kde započal jejich kurýrní vý-
cvik. Hned po příchodu dostali kry-
cí jména začínající na počáteční 
písmeno jejich skutečného příjmení: 
M. Dvořáček – „Dostál“, M. Juppa – 
„Janeček“. Ve vile bydlel s celou ro-
dinou jejich vrchní instruktor mjr. 
Antonín Bartoš (krycí jméno Brau-
ner), bývalý poslanec a důstojník 
československé armády, velitel vý-
sadkové skupiny Clay, vysazené 
v dubnu 1944 na Moravě, které se tu 
podařilo až do konce války organi-

zovat odpor a udržovat kontakt 
s Londýnem.30 

V následujících šesti týdnech prošli 
budoucí kurýři teoretickým i praktic-
kým výcvikem, zahrnujícím vše od 
pochodových cvičení a základů bojo-
vého umění přes čtení map až po po-
užívání hesel a morseovky. V prosinci 
1949, těsně před Štědrým dnem, se 
Dvořáček s Hájkem dozvěděli o svém 
prvém úkolu. Společně měli překročit 
hranici do Československa a dostat se 
do Prahy, kde se každý měl věnovat 
svému úkolu. Dvořáček měl kontak-
tovat ing. Václavíka, vysoce postave-
ného zaměstnance Chemapolu, získat 
jej pro poskytování informací z oblas-
ti chemického průmyslu a domluvit 
s ním způsob předávání zpráv. 

Během závěrečného školení se oba 
muži seznámili se dvěma převaděči. 
Obdrželi falešné průkazy a peníze 
a pak je odvezli k československé 
hranici do obce Neue Eugen nedale-
ko Furth im Wald. Zde se s nimi roz-
loučil mjr. Bartoš a každému dal na 
cestu kompas a lahvičku whisky. 
V noci z 27. na 28. prosince 1949 pře-
kročili Dvořáček s Hájkem hranici 
a pěšky došli do Domažlic na nádra-
ží, kde je průvodci opustili. Vlakem 
odjeli do Prahy. Zde se jejich cesty 
rozdělily, aniž by věděli, co je cílem 
toho druhého. Hájek pokračoval dál 
vlakem, Dvořáček vystoupil na smí-
chovském nádraží a pěšky se vydal 
na Václavské náměstí, odkud chtěl 
telefonicky kontaktovat ing. Václaví-
ka. Najedl se v automatu U Vašatů 
a vstoupil do telefonní budky. Od té 
doby měl vtíravý pocit, že je sledován. 
Začal přejíždět tramvají po Praze, aby 
případné pronásledovatele setřásl. 
Jeho pocit byl však natolik intenzivní, 
že se rozhodl odjet zpět do Domažlic. 
Zde se na smluveném místě setkal 

25  Sbírka rozhovorů ÚSTR, rozhovor s Václavem Chadimem, 13. 11. 2008.
26  Více o útěku důstojníků LVA do Británie ČEPELÍK, Břetislav: Smeteni z výšin, s. 92–93.
27  Archiv Václava Chadima, z dopisu Miroslava Laštovky, 14. 11. 1949.
28  ABS, f. Vyšetřovací svazky, arch. č. V-2051 MV, Zápis o výpovědi  z 11. 4. 1950. 
29  Tamtéž.
30  KUNC, Radimír: Clay-Eva volá Londýn... hlášení z let 1939–1945. Melantrich, Praha 1992.
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s převaděčem. Společně čekali na 
Hájka, ten se však neukázal. Z docho-
vaných archivních materiálů vyplývá, 
že Hájek byl 30. 12. 1949 půl hodiny 
po půlnoci zatčen při namátkové 
kontrole na nádraží v Plzni, kde usnul 
na lavičce po vyčerpávajícím přejíž-
dění vlakem mezi Prahou, Čáslaví, 
Havlíčkovým Brodem a Plzní ve sna-
ze setřást domnělé či skutečné pro-
následovatele.31 

Po návratu do Německa se Dvořáček 
opět zapojil do výcviku. Začátkem 
března 1950 bylo rozhodnuto o jeho 
další cestě do Československa, při níž 
se měl znovu pokusit navázat kontakt 
s ing. Václavíkem. Dvořáček patrně 
netušil, že v té době již československé 
bezpečnostní orgány získaly informa-
ce o jeho pobytu, výcviku i plánované 
druhé návštěvě Československa, a to 
na podkladě výslechů Josefa Hájka 
a dalšího kurýra Jiřího Formánka, 
který byl zatčen 9. února 1950 při 
přechodu hranice.32 Přes hranici jej 
měl tentokrát převést převaděč Karel 
Ševčík, který předtím doprovázel 

Juppu na jeho cestě do Českosloven-
ska. Dne 12. března byli vysazeni z auta 
poblíž příhraniční obce Rittsteig. Za-
haleni v krycích bílých pláštích pře-
kročili hranici a pokračovali směrem 
na Nýrsko. Po hodině chůze dorazili 
na samotu U Vítků u obce Pocínovice, 
do statku, kde již po několik generací 
hospodařila rodina Toušů. Byl to pří-
jemný, mladý chlapec, věkově mi blízký. 
Jeho úkoly a jeho poslání nás nezajíma-
ly. Ani nebylo třeba, abychom to věděli. 
Na nás bylo zajistit mu, stejně jako ostat-
ním, bezpečí a přenocování, vzpomíná 
Josef Touš, syn hospodáře a převadě-
če, kterému tenkrát bylo 21 let.33 

Toušovi zprvu pomáhali lidem pr-
chajícím na Západ. Zanedlouho za-
čali chodit lidé i v opačném směru. 
Převaděči přicházeli k nim na samo-
tu společně s agenty vycvičenými 
v Německu.34 

Dvořáček opustil samotu brzy ráno 
14. března. Stejně jako ostatní přícho-
zí, i jeho doprovázel Josef Touš na 
nádraží, kde koupil dvě jízdenky do 
Prahy a jednu dal Dvořáčkovi. Nastou-

pili do vlaku a od té doby jako by se 
neznali. V Praze se Touš obrátil a jel 
zpět do Pocínovic. Dvořáček vystou-
pil na smíchovském nádraží a vydal 
se splnit svůj úkol – vyhledat ing. 
Václavíka. Cestou z nádraží koupil 
tři klobouky, dvoje rukavice a další 
věci pro kamarády v Německu. V te-
lefonní budce pak marně hledal číslo 
ing. Václavíka. Přejížděl sem a tam 
po Praze a přemýšlel co dál. Nasedl 
na tramvaj č. 22 s tím, že na chvíli 
opustí centrum.35 Cestou přes Má-
nesův most zahlédl z tramvaje kama-
rádku Ivu Militkou a vystoupil, aby 
se s ní setkal. Vidím to jako dnes, měla 
jsem ohromnou radost, že ho vidím. 
Nepamatuji se, jak mi vysvětlil, že je 
v Praze, byla jsem tenkrát naivní a vů-
bec jsem o tom nepřemýšlela. Chtěla 
jsem vědět, jak se má Juppa. Doprovodil 
mě do Kolonky, kde si schoval kufr s tím, 
že má v Praze nějaké zařizování a že se 
pro něj odpoledne vrátí, vzpomíná Iva 
Militká-Dlasková.36 

Krátce po poledni Dvořáček odešel 
z Kolonky, studentských kolejí na 

31  NA, f. Státní soud Praha (nezpracováno), sp. zn. Or I/V 45/50 – Spisy trestní věci, Protokol o výpovědi J. Hájka na VO-1, 24. 5. 1950 .
32  ABS, f. Vyšetřovací svazky, arch. č. V-3275 MV, Protokol o výslechu Jiřího Formánka na VO-1, 23. 2. 1950: Deker Miroslav: [dopsáno 

dodatečně tužkou Miroslav Dvořáček] toto je krycí jméno, pravé jméno mě není známo. Před útěkem byl v LVA v Hradci Králové, jako 
akademik. Přišel z tábora Ulm. Koncem prosince 1949, jak jsem již uvedl v protokole, byl v ČSR. Za 14  dnů, t.j. koncem února 1950, měl jít do 
ČSR  znovu. Srov. tamtéž, arch. č. V-18 Plzeň, Protokol o výslechu z 10. 1. 1950; dále pak evidenční kartu in: sign. 302-173-5. 

33  Josef Touš se narodil v Pocínovicích roku 1929 jako jediný syn statkáře Václava Touše. Očekávalo se od něj tedy, že jednou rodinné 
hospodářství převezme. První zkouškou pro jejich statek bylo válečné období, které však kromě povinných odvodů zemědělských 
produktů mnoho změn v chodu čistě zemědělské a zapadlé obce Pocínovice neznamenalo. O to větší proměnu přinesl rok 1948. 
Netrvalo dlouho a vesnice se rozpoltila. Začal se stupňovat tlak ze strany komunistických předáků na dodávky, které se daly jen stěží 
plnit. Vše již směřovalo ke kolektivizaci. S tím samozřejmě sílil i odpor proti režimu. Vyvrcholením odporu v našem kraji bylo pomáhání 
lidem, kteří přecházeli přes hranici. Od roku 1948 k nám přicházeli lidé, co utíkali na Západ. Vždy sem přišel někdo přes doporučení od 
nějakého známého. Jeden dva dny u nás zůstali, a pak je otec převedl do Německa. Sbírka rozhovorů ÚSTR, rozhovor s Josefem Toušem, 
3. 6. 2008.

34  TIKAL, Oldřich: Třetí odboj na Domažlicku: sborník osob pronásledovaných na Domažlicku z politických důvodů v letech 1948–1989. Okresní 
úřad v Domažlicích – Konfederace politických vězňů, Domažlice 2002, s. 391–393. Nejčastějším hostem z druhé strany byl Alois Suttý, 
původem řidič z Nýrska, který byl v poúnorové době zatčen pro podezření z odbojové činnosti. Počátkem roku 1949 však utekl z vazby 
a vyhledal pomoc u tchána v Pocínovicích. Ten se jej však bál mít ve vesnici, a proto poprosil Václava Touše o úkryt, než se mu podaří 
přejít za hranice. Zanedlouho Suttý skutečně do Německa přešel, prodělal zde výcvik u CIC a začal se vracet do Československa jako 
převaděč. Srovnej výpověď Josefa Touše: Přiváděl lidi z Německa a zpět. Většinou přicházeli navečer či v noci. Přečkali u nás den a v noci 
opět odcházeli. V té době rovněž navázal kontakt s Krbcovou odbojovou skupinou v Klatovech. Oni útěkáře soustředili, přivezli na určené 
místo, ale převáděl je Suttý. Klatovská trasa vedla přes vrch Lišák. Otcova trasa vedla od nás na Liščí, a pak na hranice směrem na Jagershot. 
Vzhledem k tomu, že otec chodil za tmy, orientoval se podle potoků. Jeden šel od Červeného dřeva, druhý od Liščího, tam, kde se sešly, muselo 
se uhnout doleva. Zanedlouho jste pak narazili na hraniční patník z 18. století – cíl převaděčů. Viz předchozí pozn.

35  ABS, f. Vyšetřovací svazky, arch. č. V-2051 MV, Protokol o výslechu Miroslava Dvořáčka z 13. 4. 1950.
36  Sbírka rozhovorů ÚSTR, rozhovor s Ivou Militkou-Dlaskovou, zaznamenal Adam Hradilek, 26. 5. 2008.
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příběh 20. století

Letné, aby pokračoval v hledání ing. 
Václavíka. Odjel na Stalinovu třídu 
na Vinohradech, kde měl podle in-
strukcí z Německa Václavík bydlet. 
Na dané adrese jej však nenašel. Hle-
dal ho i podle jmenovek na dveřích 
v okolních domech, ale marně. Poma-
lu se blížila doba, kdy lidé končí v za-
městnání. Dvořáček se rozhodl počkat 
před budovou Chemapolu v Panské 
ulici a pokusit se ing. Václavíka po-
znat podle popisu, který rovněž ob-
držel v Německu. Nikoho, kdo by 
popisu odpovídal, však nezahlédl. 
Nechal tedy další pátrání na druhý 
den a odjel do Kolonky k Ivě Militké. 

Tam ho zatkli příslušníci Sboru ná-
rodní bezpečnosti vstržm. Jaroslav 
Rosický a stržm. Karel Hanton. V zá-
znamu II. oddělení Obvodního veli-
telství Národní bezpečnosti Praha 6 
se objevuje jméno Milana Kunde-
ry.37 

Iva Militká-Dlasková vzpomíná na 
tehdejší události takto: Tu nešťastnou 
středu navečer jsem se vracela na kolej, 
když ke mně na chodbě přistoupili dva 
studenti. Odvedli mne do prázdného 
pokoje a tam mi řekli, že pro toho, koho 
čekám, si přišla policie a abych byla 
zticha a nesnažila se utéct. [...] Celý život 
je to ve mně, nevím, co se tenkrát doo-

pravdy stalo. Zmínila jsem se o tom 
Tásovi [přezdívka M. Dlaska], studen-
tovi estetiky, který u mě občas přespá-
val. Řekla jsem mu, aby ke mně necho-
dil, že u mě přespí Mirek. Dodnes cítím 
vinu za to, že jsem se o něm tenkrát 
zmínila. Byla jsem příliš naivní. Celý 
život nevím, jakou roli v tom sehrál Tása. 
[...] Nikdy se o tom nechtěl bavit, až po 
letech, počátkem 90. let, jsem se ho na 
to opět ptala a to mi řekl, že se o tom 
tenkrát zmínil Kunderovi, se kterým se 
kamarádil. [...] Odjela jsem pak [po za-
tčení Dvořáčka] do Kostelce za rodiči 
a řekla jim, že jsem způsobila zatčení 
Mirdy. Otec šel k Dvořáčkům a řekl jim 
to. Byl to strašný pocit, se kterým jsem 
musela žít.38 V té době již byla Militká 
v jiném stavu a v květnu se za Dlaska 
provdala. Naše rodiny byly tím sňatkem 
nadšené ještě méně než my, tak na svat-
bu přijela jen maminka a sestra, z Mir-
kovy strany jen jeho sestra.39 Samotný 
Miroslav Dvořáček se ke svému za-
tčení vyjádřil při výslechu z 11. dubna 
1950 těmito slovy: 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 zatče-
ní vzniklo mým sledováním a nebo že 
jsem byl někým v Praze potkán. Jaké 
chyby jsem se dopustil při své ilegální 
cestě v ČSR, nevím.40

Miroslava Dvořáčka potkal osud 
několika stovek kurýrů, kteří za od-
vahu překročit hranice do Českoslo-
venska a zapojit se do protikomunis-
tického odboje zaplatili životem či 
mnohaletou ztrátou svobody. Stejně 

37  ABS, f. Vyšetřovací svazky, arch. č. V- 2051 MV, Zápis o výpovědi z 11. 4. 1950, KV StB Praha, str. 38; srovnej ABS, f. Vyšetřovací svazky, 
arch. č. V- 2051 MV, záznam z OVNB 6. odd. II Praha 6. z 14. 3. 1950. Srov. též KOUTSKÁ, Ivana – ŽÁČEK, Pavel: Rozbor dokumentů 
o zatčení „agenta chodce“ Miroslava Dvořáčka. In: Paměť a dějiny, 2008, roč. II., č. 4, s. 61-85. Evidenční štítek v členské kartotéce 
ÚV KSČ Milana Kundery uložený v Národním archivu (viz f. ÚV KSČ – členská evidence, kartotéka) obsahuje následující údaje: 
kandidátem KSČ od 5. 10. 1953, členem KSČ od 26. 2. 1957, zákl. organizace Filmová fakulta Praha, vyloučen pod číslem 0994 v roce 
1972. Jeho předchozí členství v KSČ není v kartotéce zaznamenáno.

38  Sbírka rozhovorů ÚSTR, rozhovor s Ivou Militkou-Dlaskovou, zaznamenal Adam Hradilek, 26. 5. 2008. Poprvé se Iva Militká-Dlasková 
zmínila příbuzným o možné účasti Milana Kundery na zatčení Miroslava Dvořáčka v létě 2007. Spoluautor článku Adam Hradilek byl 
o této skutečnosti informován na podzim roku 2007, detailněji počátkem roku 2008. Záznam z OVNB Prahy 6 z 14. 3. 1950 popisující 
okolnosti zatčení Miroslava Dvořáčka byl nalezen v ABS 30. 4. 2008. 

39  Archiv A. Hradilka, MILITKÁ-DLASKOVÁ, Iva: Vzpomínky, 2002, rkp. 
40  ABS, f. Vyšetřovací svazky, arch. č. V-2051 MV, Zápis o výpovědi z 11. 4. 1950.

Plán vily „Okopanina“. J. Hájek, M. Dvořáček a M. Juppa uvedeni pod krycími jmény 
J. Horák, M. Deker a M. Jarowsky. Foto: ABS
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jako většina z nich, i Dvořáček musel 
po zatčení projít úvodním kolotočem 
výslechů. Postupně si jej předávaly 
různé útvary bezpečnostních složek, 
z nichž se ho každá snažila co nejví-
ce „vytěžit“. Po úvodních výsleších na 
Obvodním velitelství Národní bezpeč-
nosti v Praze 6 a Krajském velitelství 
Státní bezpečnosti v Praze v Barto-
lomějské ulici byl 13. dubna 1950 
předán vojenskému obrannému zpra-
vodajství – 5. oddělení Velitelství 
oblasti 1, Malostranské náměstí č. 13. 
Byl vězněn ve věznici krajského veli-
telství StB, vojenské věznici v Praze 
IV a po vypracování obžaloby byl 
12. června 1950 předán do věznice 
Státního soudu na Pankráci. 

Záznamy výslechů dochované v Ar-
chivu bezpečnostních složek jsou 

působivým dokladem jeho snahy krýt 
lidi, kteří mu pomáhali. Od svého 
zatčení až do poloviny dubna se Dvo-
řáčkovi dařilo zamlčet například 
pobyt u rodiny Toušových. Teprve 13. 
dubna při výslechu poprvé popsal 
skutečné místo přechodu hranice 
a samotu U Vítků.41 

Z archivních materiálů však není 
zřejmé, zda se vyšetřovatelům poda-
řilo Dvořáčka zlomit, nebo zda si 
spojili informace získané od Toušo-
vých a dalších členů jejich skupiny, 
zatčených během zátahu na kurýra 
Aloise Suttého. 10. 4. 1950 večer přišla 
spousta obezeťáků a estébáků a obsa-
dili celé hospodářství. Jen v baráku bylo 
nejméně 15 lidí. Po krátké přestřelce byl 
Suttý zatčen. V doprovodu StB jsem ho 
pak vezl na pryčce s kobylou do Běha-

řova, kde měla StB na zámku štáb. Po 
zátahu nás zatkli a odvezli do Prahy. 
Vzhledem k tomu, že v tom fi guroval 
i major Rachač, tak nás odvezli na 5. od-
dělení k Reicinovi na Hradčany do ka-
pucínského kláštera. Svlékli nás dona-
ha, sebrali tkaničky a odvedli na 
samotky. Druhý den začaly výslechy. 
Dostal jsem pár facek, jinak nic. V našem 
případě to bylo úplně jasný. Věděli prak-
ticky všechno a nám nezbylo, než to 
přiznat…42 

Od 16. května 1950 začal být Dvo-
řáčkův případ spojován s případem 
Josefa Hájka, bývalého spolužáka 
z Letecké vojenské akademie a poté 
kurýra Moravcovy zpravodajské služ-
by.43 V září 1950 vynesl Státní soud 
Jménem republiky […] takto a prá-
vem:

41  ABS, f. Vyšetřovací svazky, arch. č. V-2051 MV, Protokol o výslechu z 13. 4. 1950.
42  Sbírka rozhovorů ÚSTR, rozhovor s Josefem Toušem, 3. 6. 2008. Josef Touš, nejmladší člen skupiny, byl 14. 12. 1950 odsouzen k 10 letům 

těžkého žaláře, ztrátě občanských práv na 10 let, peněžitému trestu ve výši 10 000 Kčs a konfi skaci majetku. Srovnej TIKAL, Oldřich: 
Třetí odboj na Domažlicku, s. 394. Převaděče Aloise Suttého odsoudil stejný soud k trestu smrti. Alois Suttý, narozen 1. 3. 1924, 
popraven 12. 4. 1951. Seznam Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu: Vykonané tresty smrti z politických důvodů od 
25. 2. 1948 do 29. 12. 1989. Srovnej LIŠKA, Otakar a kol.: Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918–1989. ÚDV, Praha 2006, 
s. 141.

43  NA, f. Státní soud Praha (nezpracováno), sp. zn. Or I/V 45/50, Spisy trestní věci; Věc: Hájek Josef, býv. let. ak. Dvořáček Mir., voj. zběh 
– trest. činnost. Dvořáček se ve svém protokole vyjádřil, že čsl. hranice přecházel společně s Josefem Hájkem, a navrhuji, aby oba byli řešeni 
jako jeden soudní případ. Podpis nečitelný. 

Miroslav Dvořáček po zatčení Foto: ABS Policejní záznam ze dne 14. 3. 1950  Foto: ABS
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příběh 20. století

 Obvinění: 
1/ Miroslav Dvořáček, nar. 18. 1. 1928 

v Kostelci n. Orl. okr. Rychnov n. Kněž-
nou, student, t. č. v přes. vojenské služ-
bě, posl. bytem v Kostelci n. Orl., Pro-
cházkova ul. čp. 1015. 

2/ Josef Hájek, nar. 11. 3. 1926 v Rad-
nitz v Německu, technický úředník, posl. 
bytem Teplice III., Libušina 62

jsou vinni, že v roce 1949 na území 
ČSR a v cizině 

a/ Miroslav Dvořáček po svém zařa-
zení do Československé branné moci 
v úmyslu vyhnouti se navždy své vojen-
ské povinnosti nedostavil se k svému 
útvaru,

b/ oba se spolčili s dalšími osobami 
a vešli v přímý styk s cizími činiteli, aby 
se pokusili zničit a rozvrátit lidově-de-
mokratické zřízení, společenskou a hos-
podářskou soustavu republiky zaru-
čen[ou] ústavou,

c/ vešli v přímý styk s cizími činiteli 
v úmyslu vyzvídati a vyzraditi státní 
tajemství cizí moci, a Josef Hájek přímo 
cizí moci státní tajemství vyzradil, 
Miroslav Dvořáček se této činnosti 
dopustil jednak jako člen organizace 
jejímž účelem jest vyzvídati státní ta-
jemství. 

tím spáchali: [...] zločin vyzvědačství 
[...] a odsuzují se za to: [...] k trestu od-
nětí svobody v trvání: Miroslav Dvořá-
ček 22 let, Josef Hájek 18 let.

Kromě toho vyměřil Státní soud 
oběma odsouzeným peněžitý trest 
10 000 Kčs a vyslovil se ke konfi ska-
ci celého jmění a ztrátě čestných práv 
občanských s nezpůsobilostí znovu 
nabytí práva [...] po dobu 10 ti let 
[...].44 

Za použití dobové terminologie 
a v dobové dikci podal Státní soud 

výčet zdůvodnění trestů: Obviněný 
Dvořáček se domnívá, že byl propuštěn 
z vojenského učiliště z politických dů-
vodů a jeho následná činnost tomuto 
nasvědčuje a ukazuje, že se tak stalo 
správně. Z Dvořáčkovy výpovědi totiž 
vyplývá, že jde o studující dorost typic-
kých názorů kapitalistických, jemuž 
jeho kariéra jest vším a jeho studiem 
nabyté schopnosti a vědomosti jsou 
účelem k této jeho kariéře za účelem 
splnění jeho ryze sobeckých zájmů. 

Právně i obsahově velmi vágní for-
mulace studující dorost jasně nazna-
čuje, že si byl soud vědom mládí od-
souzeného. Ve zdůvodnění rozsudku 
– a tím i značně vysokého trestu – 
samozřejmě nechybí tolik oblíbená 
a často zdůrazňovaná třídní podsta-
ta trestních činů, stejně jako deho-
nestující přívlastky: Tak pohlížel 
rovněž i na svoji příslušnost Českoslo-
venské armády. Takový druh inteligen-
ce se pro splnění těchto svých sobeckých 
zájmů vždy spojoval s držiteli hospo-
dářské moci na světě a věrně jim slou-
žil. Jmenovanému ani nenapadla myš-
lenka, že má také povinnosti jako voják 
k armádě, státu a národu.45 

Věta o povinnosti vůči armádě, 
státu a národu postrádá z mnoha 
důvodů vnitřní logiku: odhlédneme-
-li od dobových souvislostí, v nichž 
se často ztrácela podstata věci, mu-
síme mít na zřeteli, že Miroslav Dvo-
řáček se stal vojákem 1. 10. 1947 při 
dobrovolném odvodu, vědom si právě 
dobře svých povinností.46 

Vraťme se však ke zdůvodnění 
rozsudku. V typické právní kolizi 
důkazní nouze... Nabyl proto soud 
přesvědčení, že ilegální přechod obža-
lovaného po trvalém opuštění jeho vo-

jenské jednotky učinil Dvořáček v úmys-
lu, aby navázal spojení s naší emigrací 
a se špionážní zahraniční službou, jak 
se také skutečně stalo a to proto, aby 
dosáhl za pomoci emigrace změnu po-
litických poměrů v ČSR, od níž si slibo-
val pokračování ve své kariéře a za 
účelem poškození ČSR pracoval proti 
ní špionážně.

Jest tudíž splněna skutková podstata 
zločinu zběhnutí […] zločinu velezrady 
[…] a zločinu vyzvědačství […] vzhledem 
k tomu, že přijal tak velké částky, že 
mohl z nich delší dobu žíti, činil tak po 
výdělečném způsobu a podle vlastního 
doznání byl členem organizace vyzvě-
dačské […]. 47

Státní soud zasedal v následujícím 
složení: 1/ předseda Dr. Josef Prášek 
[…] 3/ soudce z povol. Dr. Kočí, 4/ soud-
ce z lidu: vojen. Matějka Jar. škpt., 5/ 
soudce z lidu: civil Kukal Frant. Druhým 
soudcem z povolání byl major Havlí-
ček.48

Poradní protokol zaznamenává: 
Všechna usnesení – jednomyslně. Roz-
sudek co do viny a co do trestu – jedno-
myslně.49 

Na rozdíl od Josefa Hájka, jenž po-
dal odvolání, avšak pouze do výroku 
rozsudku, kterým se vyslovuje propad-
nutí zabaveného fotoaparátu,50 Miro-
slav Dvořáček odvolání nepodal. Proč 
tak neučinil, naznačuje zpráva stát-
ního prokurátora Dr. Zieglera: Proti 
rozsudku jsem odvolání nepodal. Ješto 
pokládám vynesený trest za přiměřený 
jeho vině. Pokud se týče navrhované 
kvalifi kace trestu smrti, zde soud správ-
ně zhodnotil, že tento trest by byl ne-
přiměřeně vysoký […] Hlavnímu přelí-
čení předsedal Dr. Josef Prášek, 
obžalobu zastupoval Kudrna.51 O tom, 

44  NA, f. Státní soud Praha (nezpracováno), sp. zn. Or I/V 45/50, Spisy trestní věci; Rozsudek státního soudu z 6. 9. 1950.
45  Tamtéž.
46  Tamtéž; opis záznamu o službě.
47  Tamtéž; Rozsudek státního soudu z 6. 9. 1950.
48  Tamtéž; Sestavení senátu, 25. 9. 1950. Srov. protokol o hlavním přelíčení ze dne 6. září 1950, který stylizovanou formou zaznamenává 

průběh přelíčení.  
49  Tamtéž; Poradní protokol u Státního soudu v Praze XIV, senát V., 6. 9. 1950.
50  Tamtéž; JUDr. Ota Müller, advokát. Podání odvolání do výroku o propadnutí  majetku podle § 50 zák. č. 231/48 Sb. 
51  NA, f. Státní prokuratura v Praze, arch. č. T-695-50, zpráva Státního soudu Generální prokuratuře, 7. 9. 1950.
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že Miroslavu Dvořáčkovi opravdu 
hrozil trest smrti, svědčí další vyjád-
ření státního prokurátora: Obviněný, 
který je prostým vojínem, dopustil se 
trestné činnosti už po svém propuštění 
z vojenské akademie a vzhledem k na-
padlým a ještě mnohým daleko závaz-
nějším případům vyzvědačské a vele-
zrádné činnosti u voj. osob nebylo 
v dohodě s příslušnou složkou armády 
rozhodnuto trvati na výkonu maximál-
ního trestu.52 Dokument poodhaluje, 
jak fungoval vnitřní mechanismus 
státní a generální prokuratury i stát-
ního soudu. Výše trestu se neodvíje-
la od průběhu soudního přelíčení, ale 
od zákulisního jednání mezi (nejen) 
jmenovanými složkami. Samotné 
přelíčení mělo čistě formální ráz. 

Jak bylo uvedeno, kromě konfi ska-
ce majetku byl oběma odsouzeným 
uložen peněžitý trest ve výši 10 000 
Kčs. Usnesení o zrušení platebního 
příkazu, ... ješto exekuce vedená na 
shora uvedenou částku zůstala bezvý-

slednou, 53 ukazuje, jak paradoxní 
a nelogické byly jednotlivé body roz-
sudku. Těžko lze vymáhat pokutu na 
někom, komu byl předtím zabaven 
majetek… 

Dvořáček zprvu pobýval ve vězeň-
ských zařízeních Pankrác, Bory a Pí-
sek. 3. března 1952 byl přemístěn do 
trestaneckého tábora Vojna, jenž byl 
součástí SVS Ostrov. Jako vězeň čís-
lo A0 – 30163 byl přidělen na práci 
v uranových dolech na šachtě Vojna 
II. Po vstupní prohlídce nafasoval 
jedno hnědé vězeňské oblečení z hru-
bého plátna, spodní prádlo, ručník, 
dva ešusy, lžíci, přikrývku, pracovní 
boty, holínky a lodičku. Spodní prádlo 
a ručník se měnily jednou za dva 
týdny, svrchní oblečení se nosilo do 
roztrhání (v prvních letech provozu 
tábora se fasovalo pouze jedno). Po 
práci museli vězni trávit veškerý čas 
ve špinavých a často mokrých šatech. 
Podmínky v táboře se však v průběhu 
let zlepšovaly a vězni si mohli koupit 

něco na přilepšenou v táborové kan-
týně.54

Odsouzení museli vyplnit vstupní 
dotazník. Vedle kolonek „jméno, pří-
jmení, vzdělání“ atd. obsahoval otáz-
ky vztahující se k činnosti, která se 
stala předmětem vyšetřování a soud-
ního přelíčení, včetně refl exe a poci-
tu viny. Z otázek a odpovědí Mirosla-
va Dvořáčka jsou k jeho případu 
relevantní následující: 

Posuďte sebekriticky Vaše povahové 
vlastnosti: družnost, úsudek, rozhod-
nost, optimismus, klid. 

Jakých úspěchů jste dosáhl v životě? 
žádných

Jaké neúspěchy a zklamání jste měl 
v životě? vyloučení z LVA

Vyličte výstižně a úplně čin za nějž jste 
byl uznán vinným. Z přelíčení s vylouče-
ním veřejnosti část, jež byla uvedena 
v odůvodnění rozsudku (veřejná část): 
Jako agent cizí zprav. služby jsem se 
vrátil ze záp. Německa do ČSR a dopus-
til jsem se tím špionáže a velezrady.

52  Tamtéž; Věc: Dvořáček Miroslav, voj. trest. řízení, sp. zn. Pst I 622/50-1, 9. 6. 1950.
53  NA, f. Státní soud Praha (nezpracováno), sp. zn. Or I/V 45/50; sp. zn. Pst I 622/50; Spisy trestní věci. Usnesení Státní prokuratury 

v Praze dne 20. 8. 1951. Výměr byl zrušen oběma odsouzeným.
54  MAJER, Jiří: Vězeňský tábor Vojna (1951–1961) ve svědectví politických vězňů. In: Podbrdsko, 2002, roč. IX , s. 110-152.

Josef Hájek, Václav Touš a jeho syn Josef Touš Foto: NA, ABS
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příběh 20. století

Co Vás přimělo k trestné činnosti 
(Důvody): Odešel jsem po vyloučení z LVA 
z pocitu křivdy a v úmyslu najít si let. 
povolání někde jinde, když mi to zde bylo 
znemožněno. Pak jsem se nechal svést 
k protistátní činnosti jinými uprchlíky.

Máte pocit viny? ano 
Přijal jste trest nebo jste se odvolal? 

přijal
Jak hodláte škodu již jste společnosti 

způsobil napraviti? usilovnou prací, 
skutečně manuelní a platnou

Jaké nesnáze (osobní, rodinné apod.) 
vám vznikají odsouzením?

Nemohl jsem dokončit vzdělání, mu-
sím být rodiči vydržován penězi na 
nákup nejnutnějších potravin jelikož mi 
zatím nebyla poskytnuta možnost 
opravdového výdělku.55 

Miroslav Dvořáček v odpovědích 
setrval u svých výpovědí z vyšetřo-
vání a soudního přelíčení. S největší 
pravděpodobností je formuloval tak, 
aby nezapříčinily další těžkosti, jimž 
se však stejně nevyhnul. 

V červenci 1955 vypukla na Vojně 
pověstná stávka s hladovkou, tzv. 
nudlová aféra, jíž vyvrcholila nespo-
kojenost vězňů. Z archivních mate-
riálů je patrné, že se Dvořáček s Háj-
kem stávky aktivně zúčastnili: 
Odsouzený Dvořáček Miroslav […] se 
ve dnech 4. až 9. července 1955 zúčast-
nil hromadné stávky a hladovky vězňů 
na NPT – U Příbram. Tato organizovaná 
akce směřovala k rozsáhlému naruše-
ní pořádku a narušení provozu podniku 
důležitého pro obranu státu. Tento zá-
znam byl pořízen za účelem správného 
posuzování jmenovaného při vyřizová-
ní žádosti o milost – podmíněné propuš-
tění – přerušení trestu. Záznam se 
skutečně stal opakovaně argumentem 

pro zamítnutí žádosti o milost.56 Ve-
dení tábora se podařilo hromadnou 
stávku potlačit, nicméně individuální 
odpor jednotlivců pokračoval dál. 

Ve spisech Miroslava Dvořáčka se 
dochovalo množství zápisů popisují-
cích jeho prohřešky proti táborovým 
předpisům a tresty, které následova-
ly: 16. 4. 1956 trest za psaní štvavých 
hesel ve 4. patře dolu Vojna II – 5 dní 
korekce a 10 dní izolace bez vycházek; 
21. 5. 1956 trest za čtení anglické kni-
hy Design for murder – 3 dny izolace; 
9. 6. 1956 trest za studium anglických 
slovíček – 5 dní korekce.57 O jeho pře-
trvávajícím záporném postoji k převý-
chově v trestaneckém táboře Vojna 
svědčí i hodnocení z června 1960: 
Kázeňské tresty mu nebyly doposud 
prominuty, neboť jmenovaný odsouzený 
se nijak nezasloužil, aby si takovou od-
měnu zasloužil. Do kulturně masové 
práce v NPT se nezapojil, přestože vzhle-
dem k jeho vzdělání má všechny před-
poklady pro takovou práci.58

Obdobně popisuje chování Josefa 
Hájka ve vězeňských zařízeních zprá-
va Útvaru nápravných zařízení MV 
– Ostrov nad Ohří z 8. 1. 1964: Jmeno-
vaný se dne 4.–9. července 1955 zúčast-
nil hromadné hladovky a stávky vězňů 
v útvaru Příbram. [...] Dále se dopustil 
v roce 1954–1955 další trestné činnosti 
podle § 78 ve výkonu trestu v NPT Pří-
bram, za což byl odsouzen k trestu 
odnětí svobody v trvání 11 roků nepod-
míněně. Celkově jeho chování na dří-
vějších útvarech bylo neukázněné 
o čemž svědčí ta skutečnost, že byl 
celkem 16x kázeňsky potrestán a to pro 
soustavné porušování vězeňského řádu, 
neukázněné chování k příslušníkům 
MV, pro nenastoupení do zaměstnání, 

za fi nanční podporování odsouzených, 
kteří byli za trest přemístěni na méně 
honorované pracoviště [...] U jmenova-
ného výkon trestu neplní svůj účel.59 

Jedinými, kdo mohli Dvořáčka v tá-
boře navštěvovat, byli jeho rodiče 
a bratr Zbyněk, univerzitní student 
fyziky. Když Zbyněk vyprávěl bratrův 
příběh spolužačce Markétě Dvorské, 
nabídla se, že se bude vydávat za jeho 
snoubenku a že se za Miroslavem 
vydá společně s ním. Povolení získa-
li v roce 1954. Návštěva probíhala 
někde na okraji tábora, nebylo vidět 
dění uvnitř. Když k nám do dřevěné 
návštěvní boudy přivedli Mirka, hádal 
se zrovna s bachařem. Vůbec nevypadal, 
že by jej vězení zlomilo. Během návště-
vy byl pak několikrát okřiknut. Prak-
ticky jsme na sebe nemohli mluvit. Spíš 
jsme na sebe koukali a za čtvrt hodiny 
jej zas odvedli pryč, vypráví Markéta 
Dvorská, dnes Dvoracek-Novak, jejíž 
rodina prošla za války nacistickými 
koncentračními tábory.60

Po zrušení tábora Vojna převezli 
Miroslava Dvořáčka v roce 1961 na 
Bytíz, do druhého trestaneckého 
tábora na Příbramsku a zároveň nej-
většího v Československu. Svůj trest 
si zde odpykával i jeho bývalý spolu-
žák Zdeněk Mikš, kterému se nepo-
dařil únos letadla z Chocně. V táboře 
Bytíz jsem byl již roky, když jsem se 
náhle setkal s Mirkem Dvořáčkem. 
V jednom období nám povolili i muziku, 
tak jsme s Mirkem hráli na trubku. 
Myslím, že věděl, že my jsme chtěli ule-
tět, ale proč Mirek sedí, jsem já nevěděl. 
Kamarádili jsme spolu, ale o těchto 
věcech se v kriminálu nevykládá, vzpo-
míná na setkání Zdeněk Mikš, který 
kromě Bytízu prošel Bory, Ilavou 

55  NA, fond Správa sboru nápravné výchovy (dále jen SSNV), nezpracováno, osobní spis vězněného: Miroslav Dvořáček, nar. 18. 1. 1928, 
Vstupní dotazník (citace zachovává dikci i interpunkce otázek a odpovědí).

56  Tamtéž, Záznam VÚ Ostrov ze dne 19. 7. 1955 o účasti M. Dvořáčka na hladovce a stávce.
57  Tamtéž, Hlášení ke kázeňskému řízení.
58  Tamtéž, Hodnocení odsouzeného, 21. 7. 1960.
59  Tamtéž, Zpráva Útvaru nápravných zařízení MV Ostrov nad Ohří, 8. 1. 1964.
60  Z rodiny jejího otce přežil jen on a jeho bratranec, režisér Petr Schulhoff . Jejího dědečka ubili v roce 1942 v Treblince a dalších 25 členů 

rodiny zahynulo v různých koncentračních táborech. Lidé se dnes nemohou vymlouvat na to, že nevěděli, co se v 50. letech dělo. Z vlaku 
byly vidět dráty a věže a všeobecně se o tom vědělo. Sbírka rozhovorů ÚSTR, rozhovor s Markétou Dvoracek-Novak, 11. 11. 2008.
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a trestním táborem „L“ na Jáchymov-
sku. Propuštění se dočkal po amne-
stii v roce 1962.61 

Po letech strávených v uranových 
dolech začal Miroslav Dvořáček na 
Bytízu pracovat jako soustružník 
v zámečnické dílně. V tomto táboře 
si odpykal většinu zbývajícího trestu. 
Zůstal zde až do 13. ledna 1964, kdy 
byl podmínečně propuštěn. Volal mi 
Zbyněk Dvořáček, že propustili Mirka. 
Sešla jsem se s ním v Braníku, kde jsem 
tehdy bydlela. Neměl prakticky žádné 
zuby a vlasy, ale nebyl to zlomený člo-
věk. Byl naprosto rozhodnutý nechat 
minulost minulostí a pokusit se dohnat 
v životě, co se dá. Pomohla jsem mu 
sehnat ubytování v Praze na Neklance, 
kde začal pracovat jako topič, vzpomí-
ná Markéta Dvoracek-Novak.62 

Josef Hájek vyšel na svobodu o něko-
lik měsíců později, 10. listopadu 1964. 
Pracoval potom jako dělník ve sklárně. 
Po roce 1989 vykonával funkci předse-
dy Konfederace politických vězňů v Tep-
licích. Zemřel na podzim roku 2007.

Rok po propuštění z lágru se Miro-
slav Dvořáček seznámil se Soňou 
Havlíkovou, se kterou se v roce 1966 
oženil a osvojil si její dceru Kateřinu. 
Přestěhovali se do Kostelce nad Or-
licí, kde začal pracovat jako závozník 
u Jednoty. Jeho žena prodávala pivo 
a polotovary v místním automatu.

Od prvního okamžiku po propuš-
tění uvažoval o odchodu z Českoslo-
venska. Defi nitivní rozhodnutí však 
padlo až po invazi v roce 1968. Man-
želé Dvořáčkovi okamžitě požádali 
o povolení vycestovat na dovolenou 
do Jugoslávie. Za čtrnáct dní ho do-
stali a 10. 9. 1968 odjeli vlakem do 
Jugoslávie.63 V Záhřebu požádali na 
švýcarské ambasádě o víza, ale byli 
odmítnuti pro nedostatek peněz. 
Dvořáček se rozhodl odjet do Vídně 
a kontaktovat Juppu, který bydlel 
v západním Německu. Při prvním 
telefonickém kontaktu Juppa Dvořáč-
kovi neuvěřil, že je to opravdu on, 
a telefon položil. Teprve podruhé se 
Dvořáček ohlásil heslem, které si 

kdysi domluvili. Juppa poté pro Dvo-
řáčkovy okamžitě přijel a odvezl je 
z Vídně k sobě do Německa. Tehdy se 
oba muži viděli naposledy.64

V Německu požádali Dvořáčkovi 
o pomoc kanadskou ambasádu. Ta 
jim poskytla víza a peníze na cestu 
do Kanady, kde se usadili. První rok 
pracoval Miroslav Dvořáček jako 
správce a uklízeč kanceláří v centru 
Vancouveru, poté získal práci horní-
ka v měděných dolech Britannia 
Mines u města Squamish, asi 50 ki-
lometrů severně od Vancouveru. Otec 
nedělal nic jiného, než že pracoval, spal 
nebo jedl. Tehdy se začalo manželství 
rodičů rozpadat, vzpomíná syn Patrik, 
který se narodil již v Kanadě.65 Ve dru-
hé polovině sedmdesátých let se 
Miroslav Dvořáček přestěhoval do 
Švédska, kde se později oženil s Mar-
kétou Dvorskou, bývalou spolužačkou 
svého bratra, která jej v roce 1954 
navštívila v lágru. Následujících 17 
let pracoval v nemocniční kuchyni 
v Göteborgu. Zde žije dodnes. 

61  Sbírka rozhovorů ÚSTR, rozhovor se Zdeňkem Mikšem, 10. 11. 2008.
62  Sbírka rozhovorů ÚSTR, rozhovor s Markétou Dvoracek-Novak, 11. 11. 2008.
63  ABS, f. Vyšetřovací svazky, arch. č. V – 24544; Usnesení o zahájení trestního stíhání Miroslava a Soni Dvořáčkových pro trestný čin 

opuštění republiky.
64  Archiv Václava Chadima, na osudy Miroslava Juppy v emigraci vzpomíná jeho bratr Vlastimil: Až po uvolnění v šedesátých letech nám dal 

zprávu, že je živ a v pořádku. Naše rodina získala v roce 1968 možnost odjet do Rakouska a tam jsme se setkali v jednom horském středisku. 
Tam také začalo prvé vyprávění o jeho osudu a o tom, jak on prožil těch nekonečných 20 let, z dopisu Vlastimila Juppy Václavu Chadimovi, 
2. 12. 2008. Srov. též: Sbírka rozhovorů ÚSTR, rozhovor s Vlastimilem Juppou, 15. 1. 2009: Setkání s Miroslavem Juppou a jeho ženou 
Marianne roz. Ziegler, s níž se seznámil v Bruchsalu, se v Rakousku zúčastnil kromě bratra Vlastimila s manželkou i strýc Zdeněk 
Pátek. (Z. Pátek byl dle záznamů StB – ABS, f. Pozorovacích svazků, arch. č. 959875 MV – informátorem Státní bezpečnosti, pozn. aut.) 
Miroslav Juppa pracoval pro Moravcovu zpravodajskou skupinu i po zatčení Miroslava Dvořáčka. Do Československa se vydal ještě 
minimálně jednou – v létě 1950. Zanedlouho po návratu do Německa utrpěl při autohavárii těžký úraz hlavy. Na radu velitele opustil 
tajné služby a v roce 1954 se vystěhoval s manželkou do USA. Usadili se v Chicagu, kde Miroslav Juppa pracoval nejprve v krematoriu, 
později jako zahradník, číšník a nakonec v podniku na elektrospotřebiče. Na přání manželky a její rodiny se roku 1956 vrátili do 
Německa. Po návratu do Evropy se však opět dostal pod tlak západních i východních zpravodajských služeb. Následkem bylo nervové 
zhroucení a dlouhodobé léčení v sanatoriu. Podle slov jeho bratra Vlastimila opakoval, že největší životní chybu udělal, když se z USA 
vrátili zpět do Evropy. Sám Vlastimil Juppa byl od 50. do konce 80. let sledován, odposloucháván a pravidelně kontaktován StB, která 
se snažila přimět ho ke spolupráci. Kromě setkání v Rakousku pak mohl Vlastimil Juppa vycestovat za bratrem ještě jednou, v roce 
1969. Když ale StB zjistila, že návštěvy rodinných příslušníků nepřispějí k její snaze získat Miroslava Juppu ke spolupráci či návratu 
do Československa, další cesty zakázala. Bratři se tak setkali až po pádu komunistického režimu, na jaře 1990. To už byl Mirek zcela 
jiný člověk. Jistě byl poznamenán už dříve popsanou nemocí, úmrtím manželky a tím, že žil zcela sám. Neměl žádné děti, byl zamlklý, bez 
úsměvu a hlavně ke všemu nedůvěřivý, až paranoidní, vzpomíná Vlastimil Juppa. Miroslav Juppa zemřel 14. září 2006.

65  Archiv A. Hradilka, z dotazníku vyplněného Patrikem Dvořáčkem, 3. 10. 2008. 
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