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Emil Vitouš se narodil 6. března 1913 
v Plzni Janu Vitoušovi a jeho manželce 
Terezii, rozené Krznarové, a vychodil 
pět tříd obecné a tři třídy měšťanské 
školy v Praze na Vinohradech. Po vy-
učení kuchařem dostal místo v Menze 
soukromých zaměstnanců. V letech 
1933–1935 absolvoval vojenskou pre-
zenční službu u 28. pěšího pluku. Než 
koncem roku 1937 onemocněl zápalem 
plic, vystřídal jako kuchař několik 

restaurací v Praze. Tajemník Svazu 
kuchařů, kterého Vitouš po německé 
okupaci požádal o pomoc, mu doporu-
čil, aby nastoupil do kuchyně Němec-
kého domu v Praze na Příkopech.4

Podle vlastního Vitoušova svědec-
tví byl 28. října 1939 kvůli konfl iktu 
na pracovišti zajištěn dvěma přísluš-
níky řídící úřadovny Gestapa a do-
praven k výslechu do Pečkova paláce. 
Po propuštění se rozhodl, že s brat-

rem Janem (nar. 23. 10. 1909) utvoří 
skupinu, která by prováděla sabotá-
že a šířila zahraniční zprávy. Pro moji 
dobrodružnou povahu to nestačilo a tak 
jsem se rozhodl, že jako kuchař bych 
se mohl dostati do Německa. Za prvé, 
abych se naučil německy a za druhé, 
že mohu ve středu němců nadělati více 
škody.5 

Po krátkém intermezzu v kantýně 
německé policie na Kladně se Vitouš 

Neúspěšná mise NKGB

Podle genpor. Pavla Anatoleviče Sudoplatova, prvního náčelníka IV. správy 

NKVD i NKGB 1, zodpovědné za organizaci teroristické a diverzní činnosti na 

okupovaných územích i za hranicemi SSSR, bylo do týlu protivníka vysazeno 

212 partyzánských oddílů o 7316 mužích, vysláno 3500 civilních sabotérů 

a agentů a realizováno na 3000 parašutistických misí.
2 
Mezi 1240 agenty, 

kteří během II. světové války působili ve světě pro NKGB,
3
 patřil i agent s krycím 

jménem „Vitovský“, jehož skutečné jméno bylo Emil Vitouš. 

Vysazení agenta Vitovského do Protektorátu Čechy a Morava, 1944–1945 

PAVEL ŽÁČEK

1  Dne 14. dubna 1943 byl z rozhodnutí prezidia Nejvyššího sovětu obnoven Lidový komisariát státní bezpečnosti SSSR (Narodnyj komisa-
riat gosudarstvennoj bezopasnosti – NKGB), v jehož čele stanul narkom – ministr Státní bezpečnosti gen. Vsjevolod Nikolajevič Merkulov 
a jeho 1. náměstek gen. Bogdan Zacharovič Kobulov. Státní komisariát vznikl vyčleněním operativně-čekistických správ a odborů, 
tj. 1. až 6. správy a čtyř samostatných odborů, z aparátu Lidového komisariátu vnitřních věcí (NKVD). Viz DZIAK, John J.: Chekisty. 
A History of the KGB. Lexington Books, Lexington Mass. 1988, s. 105–106; Lubjanka. Organy VČK – OGPU – NKVD – NKGB – MGB – 
MVD – KGB. 1917–1991. Spravočnik. Meždunarodnyj fond „Demokratija“, Moskva 2003, s. 79, 138–139, 207 a 621–623.

2  SUDOPLATOV, Pavel – SUDOPLATOV, Anatoli: Special Tasks. The Memoirs of an Unwanted Witness – A Soviet Spymaster. Little, Brown and 
Company, Boston – New York – Toronto – Londýn 1994, s. 129. K organizační struktuře 4. správy v rámci NKVD srov. Lubjanka, s. 42–43. 
Podle vnitřních dokumentů KGB působilo v nepřátelském týlu za Velké vlastenecké války celkem 2222 čekistických operativních skupin. 
DOROŠČENKO, I. A. – KOROVIN, V. V.: Hrdinské činy sovětských čekistů v letech Velké vlastenecké války. VŠ SNB, Praha 1977, s. 9.

3  ANDREW, Christopher – MITROCHIN, Vasilij: Mitrochinův archiv. Neznámé špionážní operace KGB. Academia, Praha 2001, s. 149
4  Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky (dále jen 302), sign. 302-123-3. 

Úřední záznam sepsaný s E. Vitoušem, 5. odděl. Kleg., 29. 8. 1947. Dalšími prameny k rekonstrukci životopisu Emila Vitouše jsou: pro-
tokol sepsaný na posádkovém oddělení OBZ Velké Prahy z 10. 7. 1945, vyjádření „Činnost velitele oddílu Š. F. 30“ z 10. 4. 1946, zpráva bez 
názvu evidovaná 5. oddělením Hlavního štábu MNO 29. 3. 1947 (vše viz ABS, f. 302, sign. 302-123-3) a protokol Ústb z 10. 9. 1948 (ABS, 
f. Ústředna státní bezpečnosti [305], sign. 305-279-1). 

5  ABS, f. 302, sign. 302-123-3. Vyjádření E. Vitouše, evidované 5. oddělením HŠ-MNO, 29. 3. 1947 (tato i další citace jsou zachovány v pů-
vodním znění). Vitouš uváděl, že vlivem zpupného vystupování Němců vůči všemu českému v Protektorátu k nim pocítil velký odpor. Do 
svých protiněmeckých aktivit se rozhodl zapojit Františka Špatenku (buňka č. 1 – B-1), zámečníka Eduarda Vildta (B-2), zaměstnance 
fy Kodak, bytem v Praze XII., Lucemburská ul., a Karla Škopa (B-3), zaměstnance ČKD. Při první schůzce ve Vildtově bytě ještě neměli 
jasno, o jakou činnost se bude jednat. Asi za týden po propuštění z Gestapa se navíc s bratrem Janem sešli v Korunní č. 119 a rozhodli se, 
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počátkem roku 1940 na Svazu kucha-
řů náhodně seznámil s mužem, kte-
rý za sebe hledal náhradu do Bad 
Reinerz ve Slezsku. V tamním hotelu 
Schwarzes Ross byl po několik mě-
síců roku 1940 zaměstnán jako ku-
chař. Těsně před Vánocemi odešel jsem 
do Vratislavi, kde jsem přijal zaměst-
nání v hotelu Monopol. Toto zaměstná-
ní jsem získal prostřednictvím něm. 
prac. úřadu ve Vratislavi. Po dobu 
svého ročního angažmá byl Vitouš 
pouze dvakrát doma v Praze. Během 
týdenní dovolené v létě 1941 hovořil 
se svými spolupracovníky o budoucích 
plánech ilegální činnosti jejich skupi-
ny. Vitouš přišel s návrhem, aby jeden 
z nich odešel do zahraničí a odtud 
podporoval její činnost. Nabídl jsem, 
že do zahraničí odejdu sám, protože 
jako kuchař jsem měl možnost všude 
se existenčně uchytiti. Jeho původní 
plán byl zprvu orientován na západ-
ní spojence, konkrétně vedoucí před-
stavitele britské armády. Chtěl jsem 
je požádati, abych byl vycvičen na pa-
rašutistu a shozen nad místem činnos-
ti naší skupinky v ČSR. […] Představo-
val jsem si to tak, že po svém shození 
jako vycvičený parašutista předával 

bych mými pracovníky získané zprávy 
radiem do Anglie a s dodaným, případ-
ně anglickými letadly doplňovaným 
destrukčním materiálem by moji spo-
lupracovníci prováděli destrukční 
práce na hospodářských a průmyslo-
vých objektech. 

Vitouš však nebyl schopen najít 
ilegální cestu přes protektorátní 
hranice, a proto zformuloval nový 
plán: Vstoupiti do německé armády, 
kde bych vykonával funkci kuchaře, 

dostati se s touto někam na frontu 
a tam buď za pomoci místního civil. 
obyvatelstva nebo při náhlém ústupu 
německých jednotek dostati se přes 
frontu ke spojencům. S tímto nápadem 
prý souhlasili všichni jeho spolupra-
covníci. Nezbytným předpokladem 
však byla dobrá znalost německého 
jazyka. Jelikož jsem však tento neovlá-
dal, odcházel jsem již s myšlenkou 
naučiti se německy do Bad Reinetz 
a později do Vratislavi.

že budou provádět letákovou akci. Letáčky rozmnožoval buď Vildt, nebo Miroslav Šnajberk (B-4) z papírnictví na Korunní třídě. Tamtéž, 
Úřední záznam sepsaný s E. Vitoušem, 5. odděl. Kleg., 29. 8. 1947. 

Emil Vitouš před vypuknutím druhé světové války Foto: ABS

Fotografi e Emila Vitouše ze žádosti o nový cestovní 
pas, 1930 Foto: NA
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Vitouš měl být v průběhu roku 1941 
na základě udání majitele hotelu 
Monopol předvolán na Gestapo, nic-
méně své kontakty s Poláky a rozvrat-
nou činnost mezi německými ženami 
přesto neomezil. Od příslušníků Hit-
lerjugend se dozvěděl, že je v Berlíně 
organizována tzv. Speer-Standarte, 
která přijímá do stavu stavební děl-
níky, montéry, šoféry i zástupce dal-
ších povolání.6 Pro odpor zaměstna-
vatele však zatím nemohl svůj plán 
uskutečnit. 

Falešným telegramem o zranění 
své matky a syna při automobilové 
nehodě se Vitouš nechal odvolat do 
Prahy a po další neúspěšné žádosti 
o propuštění odjel tajně do Vídně, 
kam dorazil kolem 23. října 1941. 
Krátce poté nastoupil v hotelu Schön-
brunn ve XIII. okrese jako vedoucí 
kuchyně. Chtěl jsem se pouze zdržeti 
několik měsíců, zdokonaliti se v jazyce 
německém, poznati blíže vlastnosti 
německého obyvatelstva a s takto na-
čerpanými zkušenostmi odejít do Ber-
lína a přihlásiti se k organisaci Speer. 
Na přelomu roku byl hotel přeměněn 
na vojenskou nemocnici, a proto Vi-
touš počátkem února 1942 zamířil do 
hlavního města třetí říše. Cestou do 
Berlína očekával mne můj bratr na 
nádraží v Praze a mluvili jsme spolu 
krátkou dobu jednak o věcech soukro-
mých, a jednak o mém vstupu do orga-
nisace Speer, o kteréžto věci byl můj 
bratr mým dopisem informován. 

UKRAJINA

Po delším jednání získal Emil Vitouš 
svolení tamního pracovního úřadu 
a 21. února 1942 nastoupil v barákovém 
táboře Westkreuz k transportnímu 
praporu (Transportregiment) 5. Ob-
držel zelenou uniformu a černou lo-
dičku bez označení; pouze na špičkách 
límce blůzy byla připevněna kovová 
písmena „Sp“. Byla mu přidělena polní 

kuchyně a začal vařit zhruba pro osm-
desát lidí. Do organisace Speer jsem byl 
i jako Čech přijat proto, že tato organi-
sace přijímala do svých služeb i přísluš-
níky cizích národností, jako Belgičany, 
Holanďany, Francouze atd. 

Rota Hauptsturmführera Hoff man-
na byla asi po dvou týdnech poslána 
vlakem do Dněpropetrovska, tč. v Říš-
ském komisariátu Ukrajina (Reichs-
kommissariat Ukraine). Ještě před 
koncem dubna 1942 byl Vitouš s veli-
telem roty služebně přeložen do Ky-
jeva, přičemž obdržel hodnost Rotten-
führera. V Kyjevě se stal vedoucím 
kuchařem a vyvařoval pro dvě roty 
Organisation Speer. Postupně začal 
navazovat styky s Ukrajinci, ať již 
přímo v kuchyni, nebo během cest za 
potravinami. Po celou dobu byl z oku-
pované Ukrajiny v písemném styku 
s bratrem Janem, kterého mezi řádky 
informoval o své podkopné činnosti.

V létě 1942 se mu, díky cestě do 
centrály Organisation Speer v Berlí-
ně, podařilo provézt do Prahy kromě 

většího množství potravin i několik 
pistolí a ručních granátů. Bratr tyto 
zbraně odvezl do Roblína u Trněného 
Újezda na Berounsku, kde měl chatu. 
Dovolenou jsem trávil jednak v Praze, 
jednak v chatě v Roblíně, a jednak v Bělé 
pod Bezdězem, kde jsem měl syna na 
dětské kolonii. V této době sešel jsem 
se asi dvakráte nebo třikráte se svými 
spolupracovníky a vyslechl od nich 
informace o jejich dosavadní ilegální 
činnosti. 

Po dvouměsíčním působení v Ber-
líně byl Vitouš v říjnu 1942 jako vrch-
ní kuchař působící pod vedoucím 
kuchyně Sturmführerem Rottem 
odvelen s novou rotou zpět do Dně-
propetrovska. Opět se snažil navázat 
spojení s civilním obyvatelstvem 
a dozvědět se, kde jsou partyzáni, aby 
jim mohl dodávat zprávy z německé-
ho prostředí nebo se k nim přidat či 
se jejich prostřednictvím dostat na 
druhou stranu fronty.7 Jakoukoliv 
komunikaci však negativně ovlivňo-
valy časté veřejné popravy.

František Špatenka, buňka B-1, a Karel Škop, buňka B-3 Foto: NA

6  V důsledku situace na východní frontě prosadil v prosinci 1941 říšský ministr zbrojní výroby Fritz Todt posílení Organisation Todt 
stavebními útvary podřízenými Stavebnímu štábu Alberta Speera (Baustab Speer), kterému svěřil obnovu zafrontové infrastruktury 
na okupované Ukrajině; sídlo štábu se nacházelo v průmyslovém Dněpropetrovsku. SPEER, Albert: V srdci Třetí říše. Bonus A, Brno 1996, 
s. 190–195; SERENYOVÁ, Gitta: Albert Speer. Zápas s pravdou. BB art, Praha 1998, s. 300–304. 

7  Ke složité situaci v partyzánském hnutí na Ukrajině srov. např. ARMSTRONG, John A.: Ukrainian Nationalism. Ukrainian Academic Press, 
Englewood Colorado 1990, s. 95–123; DALLIN, Alexander: German Rule in Russia 1941–1945. A Study of Occupation Policies. Westview Press, 
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Po pečlivé přípravě provedl Vitouš 
na přelomu března a dubna 1943 sa-
botážní útok na nedaleké skladiště 
pohonných hmot. Asi týden po jeho 
zapálení ho německé polní četnictvo 
vzalo do vazby. Během jednoho z vý-
slechů ho mučili, on se však nepřiznal. 
Až do přelíčení v budově Vojenského 
leteckého soudu byl zavřený v kobce 
bývalé sovětské věznice, společně 
se zběhem původem od Moravské 
Ostravy. Po dvacetiminutovém přelí-
čení Vitouše zprostili viny a propus-
tili ho na svobodu. Důsledkem však 
bylo jeho přeložení k jiné rotě, ke Stan-
darte Speer do Stalina-Ručenkova. 

V novém působišti se Vitouš opět 
snažil navázat styky s místním oby-
vatelstvem. V červnu 1943 se dostal 
do Prahy na další dovolenou. Kromě 
potravin opět přes odvšivovací sta-

nici ve Lvově provezl několik kusů 
zbraní i součástí výstroje. Dovolenou 
jsem strávil v Praze a v Roblíně. Se 
svými bývalými spolupracovníky jsem 
se sešel, vyměnili jsme si navzájem 
názory o vojenské a politické situaci 
[…]. Při této schůzce naléhali všichni 
na mne, kdy již přejdu na druhou stra-
nu, aby mohla býti podle našeho dří-
vějšího plánu prováděna aktivnější 
odbojová činnost v Praze a okolí. Od-
pověděl jsem jim, že zatím jsem neměl 
k přechodu fronty na druhou stranu 
možnost a že musím vyčkati pozdější 
příhodnější doby. 

V srpnu 1943 během bitvy u Kurska 
byl Vitouš poslán zpět do Dněprope-
trovska. V důsledku kritické situace 
na frontě a ztráty levobřežní Ukraji-
ny začala počátkem října evakuace 
rot Standarte Speer do prostoru Vin-

nice. Jako osobní kuchař jednoho 
Brigadeführera bydlel Vitouš na kra-
ji města u silnice na Lvov, poblíž 
hřbitova, v blízkosti odhalených ma-
sových hrobů civilistů zavražděných 
NKVD v letech 1937–1939.8 V důsled-
ku ruských úspěchů na frontě a pohy-
bu německé fronty na západ počal jsem 
opět přemýšleti o tom, jak navázati 
spojení s partyzány a dostati se na 
druhou stranu. Nejprve se s nimi sna-
žil komunikovat prostřednictvím 
prokurátora, u něhož bydlel, přičemž 
využil faktu, že oba jeho synové pra-
covali jako mechanici v autooprav-
nách Standarte Speer. Seznámil se 
s Ukrajinkou Frosou Karlijenkovou, 
jež často navštěvovala vesnice v oko-
lí Vinnice a snažila se mu zjišťovat 
zprávy o partyzánech. 

Za poslední dovolené v Praze na 
přelomu listopadu a prosince 1943 
Vitouš informoval svého bratra, že 
se mu zřejmě v nejbližší době podaří 
dostat se k partyzánům a tím i na 
druhou stranu fronty. Koncem pro-
since 1943 probíhaly ve Vinnici pří-
pravy k další evakuaci jednotek 
Standarte Speer. V okamžiku, kdy 
rota, ke které jsem byl přidělen, odjíž-
děla na západ (1. ledna 1944 do Lvova 
– pozn. aut.), zběhl jsem a společně 
s Frosou Karlienko jsem odešel do ves-
nice Chmelová u Vinice, k matce Kar-
lienko. Ve vsi zůstal tři měsíce, spo-
lečně s dalšími třemi Ukrajinci, 
kteří zběhli od Wehrmachtu.

Dne 20. března 1944 byla Vinnica 
obsazena vojsky 1. ukrajinského fron-
tu. Vitouš navštívil svého známého 
prokurátora, u něhož bydlel sovětský 
důstojník – také prokurátor, který ne-
chal zběha zajistit. Po odebrání osob-
ních dokladů a cenností byl Vitouš 
druhého dne ráno odvezen do Vinnice, 
kde v jednopatrové budově poblíž kos-
tela sídlil místní oddíl NKGB. V průbě-
hu následujících tří týdnů ho z inter-
nace skoro denně, mnohdy i několikráte 

Boulder Colorado 1981, s. 107–167; KOSYK, Wolodymyr: The Third Reich and Ukraine (Studies in Modern European History, vol. 8). Peter 
Lang Publishing Inc., New York 1993, s. 338–343, 360–369, 387–389 a 405–410; SODOL, Petro R.: UPA: They fought Hitler and Stalin. 
A Brief Overview of Military Aspects from History of the Ukrainian Insurgent Army, 1942–1949. Committee for the World Convention and 
Reunion of Soldiers in the Ukrainian Insurgent Army, New York 1987; ČAJKOVSKIJ, A. S. – KUČER, V. I.: Ukrajina partyzanska, 1941–1945. 
Partyzanski formuvannja ta orhany kerivnyctva nymy. Parlamentske vydavnyctvo, Kyjev 2001. 

8  Srov. ARMSTRONG, John A.: Ukrainian Nationalism, s. 337.

Protektorátní úřady registrovaly rodinnou situaci Emila Vitouše Zdroj: NA
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v noci příslušníci sovětské Státní bez-
pečnosti předvolávali k výslechům. 
Kromě toho jsem psal svůj podrobný ži-
votopis v českém jazyce a mnou sepsané 
poznatky byly pak přetlumočeny do ruš-
tiny. V této vazbě jsem byl na společné 
místnosti s jinými Ukrajinci, bylo s námi 
zacházeno se vší přísností, ale v rámci 
lidskosti.9

PARTYZÁN

Po prověrce dopravili Vitouše ještě 
s jedním Ukrajincem do kyjevského 
ústředí na IV. oddělení NKGB USSR, 
v jehož čele stál náčelník pplk. Si-
dorov. Před budovou velikosti praž-
ského Pečkova paláce, nad hlavní 
třídou Křeščatik nedaleko rozbitého 
Divadla opery a baletu, potkal svého 
vyšetřovatele z Vinnice. Za malou 
chvíli jsem byl pozván do kanceláře, 
kde jsem byl přijat jedním majorem […] 
a tomuto jsem přednesl svoje přání, 
abych byl vycvičen jako parašutista 
a shozen v Čechách. Důstojník na to 
neodpověděl, spíše ho zajímalo, zda 
by bojoval proti Němcům v ruských 
partyzánských jednotkách. Nerea-
goval ani na Vitoušovo přání vstou-
pit do čs. armády. Až po jeho sou-
hlasu, že bude bojovat s ruskými 
partyzány, mu byl povolen volný 
pohyb po Kyjevě a zajištěno ubyto-
vání. Přidělil mi kpt. Poliakova, který 
mne ubytoval hned za rohem budovy 
NKGB u jedné ženy. […] Potraviny jsem 
dostával in natura na jeden týden ze 
skladiště NKGB, které bylo poblíže 
hlavní budovy NKGB. 

Asi tři dny nato kpt. Poljakov od vedl 
Vitouše do skladiště, kde ho představil 
asi třiceti partyzánům, s nimiž měl 
působit v jedné skupině. Šlo o meziná-
rodní společnost: tvořili ji Rusové 
a Ukrajinci, ale také několik Maďarů 
a po jednom Němci, Španělovi a Čecho-
vi. V čele skupiny stanul mjr. Sokolov 

společně se třemi důstojníky v hodnos-
ti poručíků a podporučíků. Další tři až 
čtyři dny scházívali jsme se denně v bu-
dově skladiště NKGB ve sklepních míst-
nostech, kde jsme byli výše zmíněnými 
třemi mladými důstojníky teoreticky 
školeni v zacházení se střelnými zbraně-
mi (automaty, pistole, ruční granáty – vše 
ruského původu) a s trhavinami (Tol10, 
umisťování rozbušek, připevňování zá-
palnic, umisťování náloží na objektech, 
určování velikosti náloží apod.).

Po ukončení praktického výcviku 
nastoupil oddíl cestu směr Bukovina. 
V průběhu sedmidenního přesunu po 
železnici byli jeho příslušníci v náklad-
ních vozech dále seznamováni s teo-
rií a praxí vedení neregulérní války. 
Výcvik pokračoval i po příjezdu do 
Černovic, kde je ubytovali v domě 
naproti kasárnám, ve kterých právě 
probíhal odvod Rumunů do 1. do-
brovolecké pěší divize „Tudor Vladi-
mirescu“. Každý z partyzánů dostal 
samopal se třemi zásobníky, asi třicet 

balíčků střeliva, deset kilo trhaviny, 
dvouhodinové zapalovací strojky, 
rozbušky, několik metrů zapalovacích 
šňůr a potravinovou dávku. V Černo-
vicích jsme se mohli volně pohybovati, 
ale museli jsme býti stále připraveni 
k okamžitému zasazení do bojové čin-
nosti. Ve volných chvílích fotografoval 
jsem náš oddíl buď hromadně nebo 
i jednotlivě, jak foto aparát, tak i tyto 
fotografi e zanechal jsem u kpt. Mako-
rejeva, styčného důstojníka NKGB. 

V polovině května 1944 si Vitouš za 
jedné vycházky po Černovicích, kde 
se právě formoval 1. čs. armádní sbor,11 
všiml před místním vojenským veli-
telstvím dvou džípů se lvem ve státním 
znaku. Oslovil před budovou brig. gen. 
Ludvíka Svobodu, ohlásil se mu jako 
Čech a požádal, aby ho přijal do čs. 
jednotek. Pan generál mne pozval do 
vozu a pravděpodobně mne chtěl hned 
ssebou odvézt. Odpověděl jsem mu teh-
dy, že s ním jeti nemohu, že jsem přísluš-
níkem partyzánského oddílu NKGB, 

9  Ve stručnější verzi uvedl: Při příchodu sovětských vojsk hlásil jsem se při kontrarozvědce RA ve Vinici, která mě odvedla na N.K.G.B. Po mě-
síčním vyšetřování ve vězení ve Vinici byl jsem poslán do Kijeva IV. oddělení NKGB. ABS, f. 302, sign. 302-123-3, vyjádření E. Vitouše evido-
vané 5. oddělením HŠ-MNO, 29. 3. 1947.

10  Míněn trinitrotoluen (TNT).
11  Srov. Za svobodu Československa. Kapitoly z dějin československé jednotky v SSSR za druhé světové války. Sv. I. Naše vojsko, Praha 1959, 

s. 458; KRIČFALUŠI, Michal – RICHTER, Karel: Účtování s časem, díl druhý. Zač jsme bojovali. Česká expedice – Společnost přátel Podkar-
patské Rusi, Praha 2005, s. 226 ad.

Mapy německého Abwehru zachycující nasazení sovětských agentů v operačním prostoru za frontou 
(prosinec 1943) Zdroj: The Role of Intelligence
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a žádal jsem jej, aby si mne od tohoto 
oddílu vyžádal. Vitouš prozradil umís-
tění černovické úřadovny NKGB a gen. 
Svoboda mu slíbil, že tam následují-
cího dne zajde a vyžádá si ho. Druhé-
ho dne dopoledne jsem byl zavolán do 
kanceláří NKGB k [veliteli IV. oddělení] 
majoru Jakušovi, který se mně vyptával, 
odkud znám p. generála Svobodu, zda 
jsem jeho příbuzný a jak jsem se s ním 
dostal do styku.12 Vitouš objasnil dů-
stojníkovi sovětské Státní bezpečnos-
ti situaci, přičemž zdůraznil, že již 
v Kyjevě žádal o zařazení do čs. armá-
dy. Mjr. Jakušov na to nereagoval 
a propustil ho. 

Dalšího dne byl partyzánský oddíl 
zvláštního určení, který se rozrostl 
až na 120 osob, vyslán v rámci příprav 
jassko-kišiněvské operace proti sku-
pině armád Südukraine13 k frontové 
linii vzdálené asi čtyřicet kilometrů. 
Po dvoudenním pochodu došli muži 
až do rumunských Karpat. Naším 
hlavním úkolem bylo znepokojovati 
a přepadati vojenské posádky nepřítele, 
ať již to byly posádky německé, maďar-
ské nebo rumunské. Těchto bojových 
akcí zúčastnil se vždy náš oddíl v plném 
počtu. Kromě toho se v oblasti Staro-
jinet, Cukur Mare, Moldovika, Sele-
tice a Baile Lapusna zaměřovali na 
boj proti diverzním rumunským či 

ukrajinským partyzánským skupi-
nám, které přepadaly sovětské vojen-
ské jednotky a narušovaly jejich 
přísunové cesty.14 

Oddíl mjr. Sokolova byl vybaven 
dvěma radiostanicemi, které obslu-
hoval španělský příslušník a ruská 
radistka. Vitouš působil jako prů-
zkumník, mezi německými vojáky se 
pohyboval ve své uniformě Standar-
te Speer. Za úspěchy v rozvědné 
činnosti a odvahu v boji s nepřítelem 
byl povýšen na partyzánského poru-
číka. Velitel oddílu se z Vitoušova 
popudu dotázal ústředí v Kyjevě, jak 
je to s jeho zařazením do čs. armády. 
Po třech měsících byl Vitouš na ra-
diotelegrafi cký příkaz ze skupiny mjr. 
Sokolova vyřazen a odeslán do Čer-
novic. 

V polovině srpna 1944, ještě před 
zahájením jassko-kišiněvské opera-
ce, překročil Vitouš bez jakýchkoliv 
problémů nesouvislou frontovou linii 
v rumunských Karpatech.15 Po ohlá-
šení u mjr. Jakuševa byl druhého dne 
letecky odeslán do Kyjeva, kde se dle 
rozkazu hlásil na IV. oddělení NKGB. 
Kpt. Makarjev jej odvedl do nejvyš-
šího patra hlavní budovy za již zná-
mým majorem, který mu za předcho-
zího pobytu zajišťoval ubytování 
a stravu. 

AGENT

V souvislosti s postupem Rudé armády 
na západ přehodnotila centrála NKGB 
v Kyjevě stejně jako Ukrajinský štáb 
partyzánského hnutí (UŠPH) svůj pří-
stup a zahájila realizaci zvláštních 
operací do střední Evropy. Vzhledem 
k vzájemnému propojení stranických, 
vojenských i bezpečnostních složek 
a ústředních orgánů partyzánského 
hnutí16 je zřejmé, že představitelé 
NKGB byli informováni o do značné 
míry formální žádosti o pomoc Česko-
slovensku, vznesené zahraničním 
byrem Komunistické strany Českoslo-
venska a formulované 25. května 1944 
v Kyjevě také Klementem Gottwal-
dem.17 Operace zvláštního určení 
připravované IV. správou NKVD/NKGB 
a podřízenými složkami byly organi-
zovány povětšinou mimo rámec par-
tyzánského hnutí, s využitím výsad-
ního postavení operativně-čekistických 
útvarů.18 Proti utajovanému výcviku 
a vysílání příslušníků čs. jednotek ze 
strany sovětské Státní bezpečnosti 
protestoval tehdy náčelník čs. vojenské 
mise brig. gen. Heliodor Píka, který 
chtěl být o všech akcích jednotlivců 
i skupin […] informován za účelem kon-
troly na Slovensku a ochrany před ně-
meckými provokatéry.19 Sovětská par-

12  Podle stručnější verze navštívil E. Vitouš po válce L. Svobodu na ministerstvu národní obrany; generál se na něj měl dobře pamatovat 
s tím, že při intervenci u mjr. Jakušova v Černovicích dostal odpověď, že je tam neznámý. ABS, f. 302, sign. 302-123-3, vyjádření E. Vitou-
še evidované 5. oddělením HŠ-MNO, 29. 3. 1947.

13  Srov. GLANTZ, David M.: The Role of Inteligence in Soviet Military Strategy in World War II. Presidio Press, Novato 1990, s. 147–148.
14  Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv (dále jen VÚA – VHA), f. Prověřovací materiál ministerstva vnitra k odbojovým 

a partyzánským skupinám působícím v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939–1945 (dále jen 308), sign. 308-118-13. Žiadosť o pri-
znanie charakteru čs. partizána. Ke složité situaci v oblasti a vztahům německých, maďarských i rumunských vojenských složek 
k Ukrajinské povstalecké armádě (UPA) srov. VEDENEEV, Dmitrij V.: Ukrainskij front v vojnach specslužb. Istoričeskije očerki. Vydavatel-
ství „K.I.S.“, Kyjev 2008, s. 351–358.

15  Ve stručné verzi napsal: Po třech měsících v Karpatech vrátil jsem se se skupinou do Černovic… ABS, f. 302, sign. 302-123-3, vyjádření 
E. Vitouše evidované 5. oddělením HŠ-MNO, 29. 3. 1947.

16  ČAJKOVSKIJ, A. S. – KUČER, V. I.: Ukrajina partyzanska, 1941–1945, s. 41. Důležitou roli hrálo také personální propojení – např. vojenský 
náčelník UŠPH genpor. Timofej A. Strokač byl původně zástupcem narkoma NKVD USSR. Srov. ARMSTRONG, John A.: Soviet Partisans 
in World War II. The University of Wisconsin Press, Madison 1964, s. 51 a 112.

17  KLIMEŠ, M. – LESJUK, P. – MALÁ, I. – PREČAN, V.: Cesta ke květnu. Vznik lidové demokracie v Československu I. Nakladatelství ČSAV, Praha 
1965, s. 175; GEBHART, Jan – ŠIMOVČEK, Ján: Partyzáni v Československu 1941–1945. Naše vojsko – Pravda, Praha – Bratislava 1984, s. 340.

18  ARMSTRONG, John A.: Soviet Partisans in World War II, s. 130–132 a 343. Německý Abwehr byl díky obrovskému množství partyzánů 
v týlu východní fronty doslova zahlcen kontrarozvědnou činností; pouze v létě 1944 mělo být odhaleno na 20 000 sovětských „agentů“, 
jejichž počet prý každé čtvrtletí vzrůstal o dalších 10 000 osob. ANDREW, Christopher – GORDIJEVSKIJ, Oleg: KGB. Důvěrná zpráva 
o zahraničních operacích od Lenina ke Gorbačovovi. East Art Agency Publisher, Praha 1994, s. 253. 

19  AMORT, Čestmír: Na pomoc československému lidu. Dokumenty o československo-sovětském přátelství z let 1938–1945. Nakladatelství ČSAV, 
Praha 1960, s. 335–336. 
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tyzánská ofenziva z léta a podzimu 
1944 navíc přesvědčila britské minis-
terstvo zahraničí i Útvar zvláštních 
operací (Special Operations Executive 
– SOE), že nejen Slovensko, ale také 
Protektorát Čechy a Morava nadále 
patří do sovětské sféry vojenských 
operací.20

Jako operační důstojník připravu-
jící agenta NKGB k vysazení do Pro-
tektorátu Čechy a Morava byl určen 
mjr. N. I. Grigorjev, krycím jménem 
„Gajdar“.21 Dva týdny trvalo teoretic-
ké školení v zacházení s výbušninami. 
Poté Vitouše dopravili na malý ostrov 
uprostřed Dněpru, kde za asistence 
mjr. Grigorjeva – Gajdara absolvoval 
destrukční kurz. Skoro každý druhý 
den Vitouš navštěvoval dalšího dů-
stojníka IV. oddělení NKGB, který 
s ním kromě zpravodajského výcviku 
probíral podrobnosti jeho nadcháze-
jícího desantu. Nejprve byla zvažová-
na varianta vysadit ho se skupinou 
parašutistů v prostoru Moravské Os-
travy.22 Na Vitoušovy námitky, že chce 
být vysazen v prostoru Praha – Be-
roun, kde ho očekávají jeho přátelé – 
ilegální pracovníci, pochopitelně nebral 
major ohled. Vitouš se proto ohlásil 
náčelníkovi IV. oddělení NKGB pplk. 
Sidorovovi. S oním majorem jsme šli 
k podplukovníkovi Sidorovi, a po mém 
vysvětlení tento svolil, abych byl vysazen 
v prostoru Praha – Beroun. Při projed-
návání otázky, v jakém oblečení mám 
býti vysazen, bylo na moji žádost roz-
hodnuto, že budu vysazen v uniformě, 
jakou jsem vlastnil, totiž v uniformě 
standarty Speer. Kromě projednání 
plánu vysazení, teoretického a prak-
tického výcviku zacházení s výbuš-
ninami již žádný další paravýcvik 
neprobíhal. Vitouš byl v hlavní budo-
vě NKGB vyfotografován, zařazen do 
evidence a následně v bytě kapitána 

– instruktora přes výbušniny podepsal 
prohlášení asi tohoto obsahu: 1) že ne-
vyzradím žádných údajů o organisaci 
NKGB, 2) že vykonám v rámci možnosti 
mi dané úkoly, 3) že budu používati mi 
uděleného krycího jména (Vitovský) – 
pouze ve styku s NKGB.

Asi 7. nebo 8. září 1944 byl agent 
předvolán k pplk. Sidorovovi, od ně-
hož obdržel přesné směrnice k pro-
vedení seskoku. Zároveň byl sezná-
men se svými úkoly:

1./ Zpravodajský – získávat zprávy 
o umístění a výrobě německých prů-
myslových podniků, dále hlášení o pro-
jíždějících voj. transportech, soustře-
ďování německých vojsk, označení letišť 
a počtu letadel.

2./ Sabotážní – prostřednictvím svých 
illegálních spolupracovníků prováděti 
v továrnách sabotáže […] 

3./ Destrukční – ničit hospodářsky 

a vojensky důležité objekty. Volba ob-
jektů a způsob provedení byla ponechá-
na mému vlastnímu uvážení.

4./ Záškodnickou – […] přepadati 
společně s mými illegálními pracovníky 
německé vojenské jednotky. 

Vitouš také dostal příslib, že na 
jeho vyžádání budou za ním letecky 
dopraveni ruští partyzáni, kterým by 
velel. V případě potřeby mohl být 
proveden také shoz zbraní.

Agent byl seznámen s rozšířením 
desantu o radistku, která mu měla 
zajišťovat radiotelegrafi cké spojení 
s ústředím NKGB. Pokud by se toto 
spojení nepodařilo navázat, přijel by 
za ním kurýr na pražskou adresu 
v Korunní třídě č. 119 nebo do chaty 
jeho bratra v Roblíně. Bylo smluveno 
heslo: Zvolání „Pozdrav od Pejchara 
z Bad Reinetz.“ Ohlas: „Děkuji, já už ho 
čtyři roky neviděl.“

20  MASTNÝ, Vojtěch: Russia’s Road to the Cold War. Diplomacy, Warfare, and the Politics of Communism, 1941–1945. Columbia University Press, 
New York 1979, s. 192–193.

21  Srov. AMORT, Čestmír: Partyzánské hnutí na Podbrdsku. In: Léta zaťatých pěstí. Sborník studií z dějin antifašistického odboje ve středních 
Čechách. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1975, s. 238. Zde fi guruje Grigorjev – „Gajdar“ v hodnosti kapitána.

22  S ohledem na nutnou koordinaci zvláštních operací prostřednictvím Ukrajinského štábu partyzánského hnutí není vyloučeno, že ne-
muselo jít o paraskupinu NKGB, ale o skupinu hloubkového průzkumu „Arap“ zpravodajské správy 1. ukrajinského frontu, zformovanou 
v polovině září 1944 ve výcvikovém středisku ve Lvově, s úkolem zpravodajsky působit v prostoru severovýchodní Moravy. Ve Lvově 
byly tehdy prokazatelně připravovány ještě partyzánské skupiny „Za svobodu ČSR“ a „Borkaňuk“, určené však k vysazení na Slovensko. 
ŠOLC, Jiří: Za frontou na východě. Českoslovenští parašutisté ve zvláštních operacích na východní frontě za druhé světové války (1941–1945). 
Svět křídel, Cheb 2003, s. 121, 123 a 128–129.

Bydliště Vitoušových na Korunní třídě č. 119 (dnešní stav) Foto: Zuzana Michálková
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Následujícího dne mjr. Grigorjev – 
Gajdar seznámil agenta „Vitovského“ 
s radistkou Ljubou. Další dva dny jsem 
byl s Ljubou stále pohromadě, abychom 
se vzájemně poznali a částečně si zvyk-
li na náš další společný život. V rámci 
instruktáže v ústředí NKGB jim bylo 
stanoveno poznávací znamení pro 
případ, že by se po přistání jeden 
druhému ztratili – trojnásobné zapís-
kání na píšťalku. Vitouš se navíc 
s radistkou domluvil, že pokud by se 
nenašli, počká na ni na nádraží v Čer-
nošicích.

Dne 10. září 1944 byli oba parašu-
tisté vystrojeni a vyzbrojeni ve skla-
dišti NKGB. Vitouš převzal německý 
samopal se čtyřmi zásobníky, cca 300 
kusů střeliva, devítimilimetrovou 
ruskou pistoli s asi osmdesáti náboji 
a tři ruční granáty. Dále obdržel kolem 
deseti kilogramů výbušniny TNT, 
zápalnice, rozbušky, dvě krabice tuž-
kových zapalovačů a asi pět nášlap-
ných min. Z potravin dostal jsem: špek, 
cukr, sušený chléb, 5 masových konserv 
a asi ¾ kg mýdla, dále asi 200 cigaret 
a 1 kg tabáku. Radistka dostala tehdy 
pouze pistoli. Ještě téhož večera se 
v bytě mjr. Grigorjeva – Gajdara pořá-
dal večírek na rozloučenou, kterého 
se kromě obou paraagentů zúčastnil 
také pplk. Sidorov a instruktor – od-
borník na výbušniny. Asi hodinu před 
půlnocí je doprovodili k nádraží. Jeli 
jsme zvláštním vlakem, který měl velmi 
dobré spojení a asi po dvou dnech jízdy 
dojeli jsme do Lvova. Bylo to asi kolem 
12. září 1944. Ubytováni byli společně 
v konspiračním bytě poblíž ústředí 
tamního oddílu NKGB. 

VYSAZENÍ

Operace byla aparátem NKGB připra-
vena a schválena v době, kdy gen. 

Píka hlásil čs. exilové vládě do Lon-
dýna svá zjištění o utajovaném vý-
cviku tří sovětských zpravodajských 
paraskupin určených pro Slovensko 
i do českých zemí (pro Bratislavu, 
Moravskou Ostravu a Prahu).23 Ukra-
jinský štáb partyzánského hnutí ve 
svých hlášeních na Slovensku regis-
troval sedm podřízených partyzán-
ských brigád, dva svazky a sedm 
oddílů.24 Není vyloučeno, že bylo 
plánováno napojení agenta „Vitov-
ského“ na partyzánskou skupinu 
zvláštního určení „Zarevo“ (Záře), 
která byla mj. i s kontrarozvědnými 
úkoly právě formována NKGB v Ky-
jevě, s úkolem ofenzivně působit 
v operačním prostoru Beroun.25

V odpoledních hodinách 15. září 
1944 proběhly v ústředí NKGB posled-

ní přípravy k odletu. Vitouš se pře-
vlékl do uniformy Standarte Speer, 
zabalil výbušniny a potraviny do 
tlumoku a převzal osobní průkazy 
– vojenskou německou knížku vysta-
venou na pravé jméno a několik do-
volenek (Urlaubsschein).26 Ljuba byla 
oblečena v civilním oděvu, radiosta-
nici měla v plechovém pouzdře, ba-
terie zabalené ve zvláštním tlumoku. 
Jako osobní průkaz dostala pouze 
arch papíru s fotografi í a falešným 
jménem. 

Kolem deváté hodiny večer dopra-
vili parašutisty na odletové letiště 
v polích za Lvovem. Asi za dvě další 
hodiny je džípem převezli k hangáru, 
kde stálo připravené letadlo Douglas 
C-47 Dakota s šestičlennou posádkou. 
Uvnitř obdrželi stručnou instrukci 

23  AMORT, Čestmír: Na pomoc československému lidu, s. 355.
24  ČAJKOVSKIJ, A. S. – KUČER, V. I.: Ukrajina partyzanska, 1941–1945, s. 298. Srov. KLIMEŠ, M. – LESJUK, P. – MALÁ, I. – PREČAN, V.: Cesta 

ke květnu, s. 325. 
25  JELÍNEK, Zdeněk: Partyzánský oddíl zvláštního určení Zarevo. Okresní výbor ČSPB – Regionální muzeum – Komise regionálních dějin 

OV KSČ Kolín, Kolín 1988, s. 3 a 19–24. Zároveň NKGB USSR připravoval k vysazení oddíl zvláštního určení „Luč“ (Paprsek), určený pro 
operační prostor Brno. Tamtéž, s. 111–113. Srov. ŽAMPACH, Vojtěch: Partyzánské portréty. Blok, Brno 1980, s. 269, 279, 299 a 315.

26  Ve stručnější verzi svého vyjádření ještě doplnil: Do letadla baťoh 2–3 granáty, rozbušky, tol, potraviny. Zprav. úkoly mně dával mjr. nezná-
mého jména. Několik lekcí. Dokumenty: prac. knížka psaná na pravé jméno. Vzadu falšovány dovolenky. Cíl seskoku byl určen mezi Černošice-
mi a Berounem u Prahy. ABS, f. 302, sign. 302-123-3. Vyjádření E. Vitouše evidované 5. oddělením HŠ-MNO, 29. 3. 1947. 

Výřez z dobového česko-německého plánu Prahy (Vinohrady, Olšanské hřbitovy)  Zdroj: archiv autora
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k seskoku a pak je usadili na podla-
hu trupu. Vitoušovi na břicho připev-
nili tlumok s výbušninami, střelivem 
a potravinami. Dále měl automat 
zavěšený přes prsa a pistoli v pouzdře 
na levém boku. Radistka Ljuba měla 
na zádech padák, na břiše připevněný 
tlumok s bateriemi, přes rameno zavě-
šené pouzdro s radiostanicí a u boku 
připevněnou tašku s rozbuškami, zá-
palnicemi a se součástkami. 

Asi v půl druhé po půlnoci byli oba 
parašutisté vyzváni, aby se připra-
vili k seskoku. Jako první čekal u ote-
vřeného poklopu Vitouš. Po otevření 
padáku díval jsem se ještě ve směru 
letu letounu, který jsem viděl, protože 
obloha byla barvy světlé, a snažil jsem 
se pozorovat, zda vyskočí také Ljuba. 
Po chvilce pod sebou zahlédl střechu 
domu, vzápětí dopadl do liduprázdné 
ulice. Rychle svinul padák, ukryl jej 
i s tlumokem do křoví nedalekého 
parčíku a se samopalem a pistolí se 
vydal hledat svoji radistku. 

Vitouš neslyšel žádný signál, vy lezl 
proto na nedaleký železniční násep 
a sám zapískal. Očekávanou odpověď 
však nedostal, vypravil se proto smě-
rem do města. Před svítáním se bez 
úspěchu vrátil k parčíku, sebral pa-
dák s tlumokem a vyrazil z města. 
V jednom z brambořišť vyhloubil 
zásobníkem od samopalu jámu, do 
níž vložil rozřezaný padák, který 
přikryl zeminou. Asi za půl hodiny 
vešel do lesíku, kde si odpočinul 
a zašil kalhoty roztržené na kolenou. 
V lese jsem poblíže kraje zakopal v jed-
né stráni tlumok a samopal. […] Místo 
jsem zamaskoval jehličím a označil 
velkým kamenem. 

S pistolí se Vitouš vydal po lesní 
cestě. Po dalším marném hledání 
Ljuby se vrátil k tlumoku, vyhrabal 
si špek a sušený chléb a najedl se. 

Přesvědčen, že dopadl v Berouně, 
rozhodl se počkat na nádraží v Čer-
nošicích. Při příchodu na okraj města 
jsem však podle orientačních tabulek 
zjistil, že se nacházím v Chomutově. Po 
dva dny hledal radistku ve městě 
i v jeho okolí. Ráno 18. září 1944 se 
rozhodl vypravit pěšky do Protekto-
rátu a na Prahu.27 Vykopal jsem tlu-
mok, dal do tohoto samopal, náboje, 
zásobníky k samopalu, asi poloviční 
množství výbušniny Tol, kousek špeku, 
sušený chléb a ruční granáty. Šel pod-
le mapy z atlasu a podle kompasu, 
který dostal v Kyjevě. Nejprve zamí-
řil na Karlovy Vary, aby zmátl dva 
civilisty, kteří se ho ptali, odkud 
a kam jde. Po půl hodině změnil směr 
na Prahu, šel po státní silnici, prošel 
několik vesnic a městeček. Teprve 
v odpoledních hodinách se mu poda-
řilo zastavit auto s mlékem. Na nej-
bližším nádraží si koupil lístek do 
Mostu a odtud do Prahy. Bez pohromy 
přestál pasovou kontrolu německé 
pohraniční policie na protektorátních 
hranicích. 

Mezi osmou a devátou hodinou 
večerní dorazil do Prahy. Na smíchov-
ském nádraží se neodvážil s ohledem 
na množství německých policistů 
vystoupit, vlak opustil až na stanici 
Praha-Vyšehrad. Z nádraží jel tram-
vají do bytu Eduarda Vildta v Lucem-
burské ulici. Po večeři vyslal spolu-
pracovníka do bydliště své matky 
Terezie Vitoušové v Korunní třídě 
č. 119. Šel zvolna za ním a po ujištění, 
že doma je všechno v pořádku, sešel 
se s matkou na rohu před domem. 

Ráno 19. září 1944 zabalil Vitouš 
uniformu, samopal, náboje, granáty, 
výbušniny i tlumok do kufru a odjel 
vlakem do Černošic. Za pomoci brat-
ra i matky čekal celý měsíc v Roblíně 
na kurýra z Kyjeva. Kromě toho sdělil 

jsem jak matce, tak i svému bratrovi 
Janovi smluvené heslo pro případ, že by 
kurýr přišel do pražského bytu. Jan 
Vitouš mezitím pátral v okolí Prahy 
po sovětských partyzánech, jednou 
dokonce vyjel až na Moravu. Chtěl jsem 
s těmito partyzány navázati spojení 
a prostřednictvím jejich radiostanice 
dáti do Kijeva zprávu, že jsem při vysa-
zení se nesešel s radistkou, a požádat 
o vyslání nové radistky a shození zbra-
ní pro naši odbojovou organisaci. 

Až do jara 1945 se Vitouš pohyboval 
volně, nějakou ilegální nebo protina-
cistickou činnost prý neprovozoval.28 
Z okruhu známých se stýkal pouze 
s Vildtem, Šnajberkem a Špatenkou, 
později ještě s majitelem autodílen 
Janem Mrázkem. Z Prahy jsem občas 
odjížděl do chaty do Roblína a krátkou 
dobu ukrýval jsem se též v chatě pana 
Mrázka v Mokropsích. Kufr zůstal na 
půdě, část výzbroje uschoval u Špa-
tenky. Snažil se alespoň omezeně 
plnit diverzní úlohy. Na malé kousky 
rozřezanou výbušninu zabalil do 
dehtu, opatřil rozbuškou z němec-
kých ručních granátů a předával ji 
bratrovi, který ji na Hybernském 
(dnešním Masarykově) nádraží vha-
zoval do tendrů lokomotiv.29 Jan Vi-
touš měl do ložisek železničních 
vagonů také vkládat jakési červené 
tabletky z Kyjeva, cosi na způsob as-
pirinu. Ta se pak při jízdě zadřela 
a zničila. Během března a dubna 1945 
se již Emil Vitouš zdržoval pouze 
v Praze. Ve dnech před povstáním 
vyslal svého bratra do Černošic, aby 
shromáždil lidi k odboji.30

POVSTÁNÍ

Dne 5. května 1945 dopoledne se 
Vitouš nacházel v bytě na Korunní 
třídě. Podle vlastních slov očekával 

27  Přednostovi 5. oddělení Hlavního štábu MNO plk. Bedřichu Reicinovi během prošetřování po válce sovětské zpravodajské orgány po-
tvrdily: Byl shozen s radistkou Ljubou, vyhodili je na různé strany. L. zůstala bez spojení [...]. Ljuba se vrátila do Kijeva a vypověděla, že s ním 
ztratila spojení a přešla sama frontu. Tamtéž. Věc: Emil Vitouš, sovětský parašutista – zpráva, 1. 4. 1948, poznámka k čj. 3827/dův. 
1 1948.

28  V další verzi uvedl: Jelikož jsme byli bez spojení, ale přesto v naději očekávali kurýra, pokračovali jsme v organisování lidí a sabotáží. Bylo 
zřízeno několik buněk, které byly připraveny k okamžité akci po obdržení rozkazů, které jsem očekával od kurýra. Tamtéž, Vyjádření E. Vi-
touše evidované 5. oddělením HŠ-MNO, 29. 3. 1947.

29  Tamtéž, Úřední záznam sepsaný s E. Vitoušem, 5. odděl. Kleg., 29. 8. 1947.
30  Tamtéž, Činnost zástupce velitele oddílu Š. F. 30, J. Vitouš, 10. 4. 1946. 
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výbuch revoluce každým okamžikem, 
a proto se oblékl do uniformy, vzal 
si šedivé rajtky, kanady a vojenskou 
lodičku s červenou hvězdou vystřiže-
nou z měděného plechu. Vyzbrojen 
německým samopalem, dvěma pis-
tolemi a ručními granáty vyšel před 
polednem z domu, právě v okamžiku, 
když z něho byla vyvěšována čs. 
a sovětská vlajka.31 Velitel německé 
stráže ve vinohradském pivovaru 
v hodnosti rotmistra požadoval se 
zbraní v ruce, aby rudou vlajku od-
stranili. Českoruský partyzán Vitouš 
nemeškal […] a výstřelem jej těžce 
zranil. V čele davu poté napadl skla-
diště v pivovaru a vojáky, kteří bě-
želi na pomoc, zahnal zpět do laza-
retu v budově reálného gymnázia 
na Lobkovickém náměstí.32 Od té 
chvíle, asi 11.45 hod. vzplály v okruhu 
pivovaru boje.33 Samotný Vitouš in-
cident označil za první vystřelenou 
ránu v horní části Vinohrad, která 
dala popud k ozbrojené akci lidu pro-
ti německým jednotkám v okolí, 
včetně akce proti vršovickým kasár-
nám.34

V odpoledních hodinách – údajně 
již po druhé hodině – se v Radhošťské 
č. 1, nedaleko Národního výboru 
Prahy XII. sídlícího v Radhošťské 
č. 4, aktivoval štáb bývalého sovět-
ského nadporučíka Vladimíra Rado-
linského (v Praze působil pod jménem 

„Sokolov“), označovaný v některých 
dokumentech jako „ruský štáb“ či 
„sovětská mise“.35 Kromě povšech-
ných informací o situaci v okolí, ze-
jména u budovy Radiojournalu na 
Fochově třídě, oznámil Radolinský 
– Sokolov svým spolupracovníkům 
Vladimíru Nazarovovi, Nikolaji Kri-
venkovi (krycí jméno Enk), Josefu 
Plechatému, Josefu Chudobovi a por. 
jezd. Janu Brousilovi, že navázal spo-
jení s Národním výborem Prahy XII. 
Příkazy od tov. Sokolova: Navázat styk 
se sovět. parašutisty a našimi party-
zány.36

Kolem páté hodiny odpoledne 
začal škpt. pěch. Knappe, velitel 
jedné z povstaleckých jednotek 
v oblasti Vinohrady-východ37, vyjed-
návat s německým velitelem školy 
na Lobkovickém náměstí Oberleu-
tenantem Strakou, předválečným 
čs. záložním důstojníkem. Podařilo 
se mu sjednat v podstatě úplnou 
kapitulaci jednotky pod podmínkou, 
že němečtí zajatci budou předáni 
uniformované policii nebo vládnímu 
vojsku.38 Vitouš se mezitím hlásil 
u vojenského velitele Národního 
výboru Prahy XII. pplk. pěch. Fran-
tiška Sklenáře jako parašutista 
z Ruska. Podle vlastního vyjádření 
byl poslán coby parlamentář k jed-
notce ve škole na Lobkovickém 
náměstí.39 Vitouš překazil konečnou 

fázi vyjednávání, ba dokonce se 
zbraní v ruce ohrožoval ostatní par-
lamentáře.40 Následně se v úřadov-
ně policejního revíru v Sobotecké 
ulici představil jako nový velitel; 
škpt. Knappe o tom podal zprávu 
Národnímu výboru.41

Podle deníku vojenského velitel-
ství Vinohrady pplk. Sklenář požádal 
ve 20.40 hodin Radolinského – So-
kolova, aby učinil vše možné, aby do 
rána zajistil [Praze] leteckou posilu. 
Sovětský exdůstojník přislíbil, že se 
o to pokusí.42 Velmi kritickou a ne-
bezpečnou situaci v Praze vnímal 
i Vitouš, zejména nedostatek zbraní 
a munice, a proto se rozhodl, že pod 
svojí šifrou zavolá Sovětský svaz o po-
moc Praze.43 Asi hodinu před půlno-
cí přišel Vitouš do Radolinského 
štábu a představil se jako sovětský 
komisař. Žádal o vysílání rozhlasové 
výzvy o pomoc, určené Rudé armádě, 
v níž chtěl vyzvat k seskoku para-
šutistů na nedaleké Olšanské hřbi-
tovy.44 Nabídka byla zjevně konzul-
tována s vojenským velitelstvím 
Vinohrady, které v půl dvanácté 
vyslalo na Olšanské hřbitovy škpt. 
A. Scherka a kpt. J. Šmejce s úkolem 
zorganizovat z místních bojových 
skupin jednotku, jež by vyčistila 
okolí od záškodníků a zajistila pro-
stor pro přistání parašutistů na polích 
severně Olšan.

31  Tamtéž, Úřední záznam sepsaný s E. Vitoušem, 5. odděl. Kleg., 29. 8. 1947.
32  Tamtéž, Činnost velitele oddílu Š. F. 30, E. Vitouš, 10. 4. 1946.
33  VÚA – VHA, f. Ilegalita, sign. 10-14-1. Zpráva Ilegálního rev. hnutí „Bílá Hora“, kom. sekce, květen 1945.
34  ABS, f. 302, sign. 302-123-3. Úřední záznam sepsaný s E. Vitoušem, 5. odděl. Kleg., 29. 8. 1947. 
35  K činnosti revolučního národního výboru Prahy XII. i Radolinského – Sokolova srov. PAŘÍZEK, Ladislav Mikeš: A lid povstal. Aventinum, 

Praha 1945, s. 17 ad. a 110–111.
36  ABS, f. Velitelství Státní bezpečnosti (dále jen 310), sign. 310-88-2. Zpráva o činnosti 5.–10. května 1945, počátek července 1945.
37  V rámci praporu úseku Vinohrady-východ pplk. pěch. Antonína Křupky byly posléze z bojové skupiny škpt. Knappeho postaveny 

3 roty.
38   VÚA – VHA, f. Revoluční gardy (dále jen RG), sign. 209/CIV/2/33. Zpráva o činnosti VIII. praporu.
39  ABS, f. 302, sign. 302-123-3. Vyjádření E. Vitouše evidované 5. oddělením HŠ-MNO, 29. 3. 1947; Opis hlášení pplk. Sklenáře, 8. 7. 1945.
40  Tamtéž, Opis hlášení pplk. Sklenáře, 8. 7. 1945.
41   VÚA – VHA, f. RG, sign. 209/CIV/2/33. Zpráva o činnosti VIII. praporu.
42  Tamtéž, sign. 203/CIV/1/32. Zpráva o činnosti pplk. Sklenáře, Vinohrady. 
43  Podle Vitouše záměrně podrobné „volání“ znělo: Volá se Sovětský svaz, stanice Kijev N.K.G.B. IV. oddělení podpl. Sidorov. Vyšlete parašutis-

ty, zbraně a útočná letadla. Výsadka: Olšanské hřbitovy, poznávací znak tři ohně ve znaku trojúhelníku. Volá Vitovski. ABS, f. 302, sign. 
302-123-3. Vyjádření E. Vitouše evidované 5. oddělením HŠ-MNO, 29. 3. 1947. 

44  Podle zde uváděného zdroje šlo o zprávu následujícího znění: Pozor! Hovoří česká Praha. Svaz. Kyjev IV. skup. plk Sidorova. Těžké položení. 
Nutno pomoci. Pošlete letadla, parašutisty, zbraně. Výsadka Olšany. Znak: Tři ohně v trojúhelníku. Prosíme o pomoc. Bojujeme do posledního 
muže. ABS, f. 310, sign. 310-88-2. Zpráva o činnosti 5.–10. května 1945, počátek července 1945.
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Ve 2.10 hodin 6. května 1945 se 
Vitouš dostavil na vojenské velitel-
ství Vinohrady, kde opětně žádal 
o zprostředkování radiové zprávy 
do Kyjeva s žádostí o pomoc. Odkázán 
na por. Sokolova.45 Radolinský – So-
kolov pověřil Nikolaje Krivenka 
úkolem odevzdat depeši o pomoc do 
Kijeva.46 Krivenko – Enk, doprová-
zený Vitoušem, si vynutil přístup do 
budovy Radiojournalu se zbraní 
v ruce. Hlasatel Ing. Anatolij Volfson 
posléze uvedl, že mu parašutistu 
představil jako komisaře NKGB z Ki-
jeva. Krivenko se také ujal mikrofonu 
a pronášel výzvu o vyslání parašutis-
tů z Kijeva na Olšanské hřbitovy v Pra-
ze.47 Text depeše dostal přímo od 
Radolinského – Sokolova.48

O deset minut později šla do éteru 
první výzva v ruském jazyce: Hovoří 
Praha! Česká Praha hovoří! Němci 
porušili jednání o kapitulaci, rozpou-
tali boj. Potřebujeme pomoc! Pošlete 
nám na pomoc: letectvo a tanky, pošle-
te nám výsadkáře! Místo výsadku je 
na hřbitovech Olšany na Vinohradech. 
Místo je zabezpečeno a označeno troj-
úhelníkem. Podepsán: Vitovský. Rela-
ci rozhlas opakoval o dvanáct minut 
později.49 Ve 3.05 hodin byla vysílána 
aktualizovaná výzva přesněji popi-
sující situaci: Hovoří Praha! Česká 
Praha hovoří! Na Prahu nastupují ně-
mecké tanky, dělostřelectvo a pěší 
jednotky. Praha potřebuje vaší pomoc! 
Pošlete tanky, letadla, pošlete parašu-
tisty! Výsadek lze uskutečnit na Olšan-

ských hřbitovech na Vinohradech. 
Signál na místě přistání – trojúhelník. 
Podepsán: Vitovský. Dočkala se tří 
opakování po patnácti, resp. třiceti 
minutách.50

Ve 4.30 hod. ráno, dvacet minut 
před posledním opakováním relace,51 
řešilo vojenské velitelství pplk. Skle-
náře, jak navázat spojení s parašutis-
ty, kteří by měli dopadnout do pro-
storu Olšanských hřbitovů. Byly 
zajištěny síly pro zřízení ohňů a uvol-
nění parašutistů.52 Někdy v této době 
zjevně došlo ke sporům: Radolinský 
– Sokolov napadl špatný výběr místa 
shozu parašutistů, které bylo ohro-
žováno střelbou z lazaretu na Lob-
kovickém náměstí. Výzva byla bez 
kódu, takže Němci byli upozorněni. 
Paraagent NKGB se však postavil 
proti jakékoliv změně výsadku.53

Situaci – a možná i znění jednotli-
vých Vitoušových výzev – ovlivňoval 
důležitý faktor: Česká národní rada, 
která v průběhu dne zasedala v kan-
celářích nákladového nádraží Praha-
-Žižkov (konkrétně předseda její 
Vojenské komise, parašutista ze 
skupiny „Platinum – Pewter“ kpt. 
Jaromír Nechanský), zde převzala od 
velitele Vojenského velitelství Velké 
Prahy „Bartoš“, brig. gen. Karla Kutl-
vašra zprávy o kritické situaci, včet-
ně přehnané informace o postupu 
sedmdesáti německých tanků od 
Benešova ku Praze. Odtud též zahá-
jila jednání s německým státním mi-
nistrem K. H. Frankem o kapitulaci.54 
Bylo žádáno o leteckou pomoc – volání 
„vnimánije, vnimánije“ nevymizí nám 
z paměti, zaznamenali zaměstnanci 
nádraží – a pro přistání parašutistů, 
nebo shození zbraní byl značen olšan-

45   VÚA – VHA, f. RG, sign. 203/CIV/1/32. Zpráva o činnosti pplk. Sklenáře, Vinohrady. 
46  ABS, f. 310, sign. 310-88-2. Protokol s Josefem Plechatým, HS OBZ, 17. 12. 1945.
47  Tamtéž, Protokol s Anatolijem Volfsonem, ŘNB, odd. státně-bezpečnostní, 2. 10. 1945.
48  Tamtéž, Protokol s Nikolajem Krivenkem – Enkem, 14. 12. 1945.
49  JEŽEK, Vladimír: Voláme všechny. Československý revoluční vysílač na vlně 415.5 metru ve dnech 5.–9. května 1945. Nakladatelství politické 

literatury, Praha 1966, s. 103.
50  Tamtéž, s. 104–105 a 107. Srov. přepis ruské verze in: KOKOŠKA, Stanislav: Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání. Nakladatelství 

Lidové noviny, Praha 2005, s. 139.
51  JEŽEK, Vladimír: Voláme všechny, s. 108.
52  VÚA – VHA, f. RG, sign. 203/CIV/1/32. Zpráva o činnosti pplk. Sklenáře, Vinohrady.
53  ABS, f. 310, sign. 310-88-2. Zpráva o činnosti 5.–10. května 1945, počátek července 1945.
54  Srov. ŽÁČEK, Pavel: Jaromír Nechanský a Pražské povstání, II. In: Historie a vojenství, 2005, č. 3, s. 45–46.

Rukopis Vitovského relace z velitelství „Bartoš“ pro shoz parašutistů NKGB v Černošicích, 7. května 1945
 Zdroj: VÚA – VHA
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ský prostor – a proto jsme kolem ná-
draží mezi tratí č. 7, 10 a Olšany na 
stranách přiléhajících k trati č. 10 a 7 
připravili hranice k zapálení, aby mís-
to bylo označeno, při nastalém dešti 
jsme je polévali hořlavinami – letci však 
nepřišli.55 Hřbitovy i prostor pod ná-
dražím jako místo pro přistávání 
parašutistů zajistila a vytyčila 3. rota 
npor. pěch. Svitáčka z bojové skupi-
ny škpt. Knappeho a 4. rota z Prahy-
-Vinohrad.56

Vitouš si nebyl jistý, zda sovětská 
Státní bezpečnost jeho rozhlasovému 
volání uvěřila, a proto se rozhodl být 
adresnější. V 5.47 hodin rozhlas od-
vysílal další ruskou relaci: Sovětský 
svaz, NKGB IV. oddělení, podplukovník 
Sidorov. Žádáme o urychlenou podpo-
ru výsadkovými jednotkami. Výsadek 
lze uskutečnit ve východní oblasti 
u hřbitovů na nezastavěných pozem-
cích. Místo je zabezpečeno a označeno 
trojúhelníkem. Čekáme na odpověď. 
Podepsán: Vitovský.57 Vitouš posléze 
uvedl, že odvysílání této zprávy v Ra-
diojournalu mu umožnil pplk. Skle-
nář58 prostřednictvím jednoho Rusa, 
který se nazýval Sokolov. A dodal: 
Sokolov ač říkal, že je sov. důst., nevě-

děl, co je to NKGB. 59 Hned poté nechal 
onen Sokolov, vydávající se za starší-
ho lejtěnanta, volat na pomoc Praze 
Ruskou osvobozeneckou armádu 
(ROA). Čekali jsme 2 dny na pomoc, 
která však nepřicházela.60 Jedna ze 
zpráv o činnosti rozhlasu o výzvě 
vysílané Krivenkem – Enkem a ko-
misařem z Kyjeva Vitoušem konsta-
tovala: Tato žádost o posilu se rovnala 
také nule. Následně byly anglo-ame-
rické armády požádány o pomoc sho-
zením zbraní a nasazením hloubkových 
letců.61

V deníku velitelství pplk. Sklenáře 
je poznamenáno, že 6. května 1945 
ve 20.15 hodin Vitouš odevzdal stvr-
zenku na vydaný proviant.62 V ran-
ních hodinách následujícího dne 
postoupila k vojenskému velitelství 
Prahy XII. rota 1. pluku 1. divize ROA. 
Po poradě ve štábu Radolinského – 
Sokolova zamířili vlasovci na Lobko-
vické náměstí, kde kolem osmé ho-
diny donutili německý lazaret ke 
kapitulaci.63

Vitouš se na náměstí setkal s Ra-
dolinským – Sokolovem, kterého 
obvinil, že nechal radiem volat Vlasov-
ce, ač věděl, že volá Sovětský svaz na 

pomoc. S ohledem na stále kritickou 
situaci v Praze se znovu obrátil na 
pplk. Sklenáře s tím, že chce opět 
volat radiem.64 Po vojenském veliteli 
Prahy XII. požadoval podpis na radi-
odepeši in claris, který ji ovšem pa-
rafovat odmítl, protože se nepovažo-
val za kompetentního.65 Vitouš se 
proto obrátil na velitelství „Bartoš“ 
v Bartolomějské ulici.66 Ve 12.05 ho-
din 7. května 1945 šla do éteru po-
slední výzva: Praha volá Kyjev, pod-
plukovníka Sidorova. Žádáme o vy- 
sazení ruských parašutistů. Místo pro 
přistání je zabezpečeno u Černošic, 
25 km od Prahy.67 

Jan Vitouš mezitím se svou skupi-
nou operoval v okolí Černošic a Ra-
dotína. K večeru zajel do Prahy pro 
bratra, kterého nalezl u pplk. Skle-
náře. V Černošicích ho představil 
jako velitele skupiny a společně se 
vypravili na pomoc Radotínu, který 
byl ohrožován příslušníky SS.68 V kri-
tické situaci se Emil Vitouš rozhodl 
vrátit do Prahy, aby se znovu pokusil 
oslovit Rudou armádu. Důstojníkům 
z Černošic dal za úkol zapálit na dru-
hé straně Berounky ohně, aby mohl 
radiem přivolat parašutistickou po-

55  VÚA – VHA, f. RG, sign. 212/CIV/13/34. Výpis z pamětnické knihy nákladového nádraží Praha-Žižkov; KOKOŠKA, Stanislav – ŠTEFANÍK, 
Ludvík (eds.): Praha 3 v květnovém povstání 1945. Sborník vzpomínek a dokumentů. Obvodní výbor ČSPB Praha 3, Praha 1988, s. 73. 

56  VÚA – VHA, f. RG, sign. 209/CIV/2/33. Zpráva o činnosti VIII. praporu a sign. 209/CIV/4/33, relace o činnosti 4. roty VIII. strážního pra-
poru.

57  Editor povstaleckého rozhlasového vysílání nesprávně v relaci použil „NKVD 4. ukrajinského frontu“, přičemž ji spojoval s českým 
partyzánem, který prošel školou hlavního štábu partyzánského štábu při 4. UF. JEŽEK, Vladimír: Voláme všechny, s. 110 a 266. Srov. 
ERICSON, John: The Road to Berlin. Stalin’s War with Germany, vol. 2. Weidenfeld and Nicolson. Londýn 1983, s. 635.

58  Srov. formulaci: Dne 6. 5. 1945 zprostředkoval N.V. XII. česko-ruskému partyzánu Vitoušovi rozhlasovou výzvu v otevřené řeči do Kijeva 
o výsadku parašutistů u Olšanských hřbitovů. VÚA – VHA, f. Ilegalita, sign. 10-14-1. Zpráva Ilegálního rev. hnutí „Bílá Hora“, kom. sekce, 
květen 1945. 

59  ABS, f. 302, sign. 302-123-3. Vyjádření E. Vitouše evidované 5. oddělením HŠ-MNO, 29. 3. 1947. Radolinský – Sokolov byl zapojen do snah 
získat na pomoc povstalé Praze 1. divizi ROA. Srov. zprávu o činnosti jeho štábu: V rozhlase bylo dosud voláno o pomoc pouze anglicky 
a tov. [tovaryšč] Enk, který tuto výzvu předával, musel si přístup k mikrofonu vynutit. Vlasovci nabídli nám pomoc při bojích proti Němcům. 
Předávání zpráv do rozhlasu telef. i osobně. ABS, f. 310, sign. 310-88-2. Zpráva o činnosti 5.–10. května 1945, počátek července 1945. 

60  Tamtéž, f. 302, sign. 302-123-3. Činnost velitele oddílu Š. F. 30, E. Vitouš, 10. 4. 1946.
61   VÚA – VHA, f. RG, složka Rozhlas, bez sign.
62  Tamtéž, f. RG, sign. 203/CIV/1/32. Zpráva o činnosti pplk. Sklenáře, Vinohrady.
63  Tamtéž, f. Ilegalita, sign. 10-14-1. Zpráva Ilegálního rev. hnutí „Bílá Hora“, kom. sekce, květen 1945; KOKOŠKA, Stanislav – ŠTEFANÍK, 

Ludvík: Praha 3 v květnovém povstání 1945, s. 25.
64  ABS, f. 302, sign. 302-123-3. Činnost velitele oddílu Š. F. 30, E. Vitouš, 10. 4. 1946.
65  Tamtéž, Opis hlášení pplk. Sklenáře, 8. 7. 1945.
66  Tamtéž, Vyjádření E. Vitouše evidované 5. oddělením HŠ-MNO, 29. 3. 1947.
67  JEŽEK, Vladimír: Voláme všechny, s. 162.
68  Srov. Radotín v odboji a revoluci 1939–1945. MNV Radotín, Radotín 1946, s. 27–29.
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silu. Oheň sice udělali, ale hodně pozdě, 
jelikož výzvědné letadlo bez upozorně-
ní přeletělo.69

EPILOG

Mezi druhou a třetí hodinou 8. května 
1945, v situaci pro Prahu nanejvýš 
dramatické (nikdo nevěděl o jednání 
o kapitulaci), se Vitouš opět se stejným 
požadavkem objevil v kanceláři pplk. 
Sklenáře. Namísto pomoci byl Rado-
linským – Sokolovem „zatčen“ a ozna-
čen za německého špiona.70 Po prohlíd-
ce a vykradení matčina bytu byl předán 
na policejní revír 64 a později i s brat-
rem převezen do Pečkova paláce.71 

Tak skončila Vitoušova válečná 
anabáze. Po propuštění začala nemé-
ně dramatická anabáze mírová. I přes 
potvrzení spolupráce ze sovětské 
strany pokračovaly Vitoušovy pro-
blémy s čs. úřady až do roku 1948, 

které se svým bratrem vyřešil až 
útěkem z Československa.

Závěrem je nutné konstatovat, že 
i jméno dobrodruha Emila Vitouše pa-
tří do čs. dějin druhé světové války. Je 
sice evidenčně podchycen v pováleč-
ném seznamu čs. parašutistů,72 nicmé-
ně jeho prověřovací materiály na mi-
nisterstvu národní obrany nejsou nijak 
rozsáhlé.73 Informace o misi agenta 
NKGB se dokonce nedostala ani do 
přehledu paravýsadků zpracovaného 

v komisi „255“ federálního ministerstva 
národní obrany v roce 1975, přestože 
šlo o podklad podávající nejúplnější 
výčet operací NKGB směřovaných do 
českých zemí v letech 1944–1945.74 
S ohledem na důsledky činnosti sovět-
ského bezpečnostního aparátu si však 
dnes těžko můžeme vystačit jen s let-
mou zmínkou o parašutistově úloze 
za Pražského povstání75 anebo struč-
ným heslem v přehledné publikaci o čs. 
parašutistech z východní fronty.76

69  ABS, f. 302, sign. 302-123-3. Činnost zástupce velitele oddílu Š. F. 30, J. Vitouš, 10. 4. 1946.
70  Tamtéž, Opis hlášení pplk. Sklenáře, 8. 7. 1945.
71  Tamtéž, Činnost velitele oddílu Š. F. 30, E. Vitouš, 10. 4. 1946.
72  Tamtéž, sign. 302-37-4. Parašutisté z východu.
73  Srov.  VÚA – VHA, f. 308, sign. 308-118-13.
74  Srov. KOŽNAR, Zbyněk: Přehled paravýsadků vyslaných z Východu a Západu na území Čech a Moravy od 16. 4. 1941 do 2. 5. 1945. MNO/K 255, 

květen – září 1975. 
75  Srov. KOKOŠKA, Stanislav: Praha v květnu 1945, s. 139 a 239.
76  ŠOLC, Jiří: Za frontou na východě, s. 288–289.

Na konci druhé světové války vyvstaly agentovi NKGB nové problémy Zdroj: NA

Emil Vitouš po skončení války Foto: ABS
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