třetí odboj

Po vodě ku svobodě
Několik momentů ze života Josefa Nováka
aneb o možných cestách protikomunistického odboje
MA RT IN T ICHÝ

Únor 1948 vyvolal vlnu odchodů do exilu. Prchající věděli, že jim hrozí zadržení,
zatčení, odsouzení a další perzekuce. Snažili se tedy hledat cesty, a nutné
kontakty k nim, co možná nejbezpečnější. Mnohé tragické příběhy nezdařených
odchodů za vysněnou či okolnostmi vynucenou budoucností v cizině známe.
Většina však naštěstí skončila dobře, i díky dnes neznámým převaděčům.
Následující příběh jednoho takového
pomocníka (v jeho případě nelze užít
slova převaděč) je částečně znám
z literárních pamětí Ladislava Karla
Feierabenda 1. Slovo částečně jsem
nezvolil náhodně. L. K. Feierabend
totiž líčí svůj poměrně dobrodružný
útěk z Československa poněkud jinak,
než jak na něj později vzpomínal Josef
Novák, kormidelník vlečného člunu
č. 346, na němž se K. L. Feierabend
s rodinou plavil do exilu. To však jistě nijak neoslabuje celkovou hodnověrnost Feierabendových pamětí 2 ,
všeobecně považovaných za věcné.3
Josef Novák se narodil 4. března
1912 v obci Dittersbach u Broumova,
přejmenované po druhé světové válce na Jetřichov. Rod Nováků pocházel
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z Bačenína nedaleko Dobrušky. Dětství a studentská léta prožil Josef
Novák na Broumovsku a Trutnovsku,
kam se jeho otec, kočí, přestěhoval
před první světovou válkou za prací.
Nejprve chodil do obecné školy v Pilníkově, později přešel na obecnou
školu v Horním Starém Městě u Trutnova. Osvojil si německý jazyk, který
v tehdejším bilingvním česko-německém prostředí patrně dobře ovládal.
Mladá léta a počátky dospívání strávil v Trutnově, kde se vyučil obchodním příručím.
Branou povinnost plnil od 1. října
1932 ve městě s vojenskou a posádkovou tradicí, v Hradci Králové.
Smysl pro povinnost a řád, stejně jako
jeho osobní schopnosti a fyzické dis-

pozice mu umožnily absolvovat školu pro poddůstojníky. Po skončení
základní prezenční služby se rozhodl
zůstat v armádě, v níž dosáhl hodnosti četaře, a stát se délesloužícím
poddůstojníkem. Po převelení do
Pardubic sloužil u železničního pluku. O něco později absolvoval rotmistrovský kurz
V roce 1937 poznal svoji budoucí
manželku Štěpánku Pejchalovou,
narozenou 24. června roku 1913 v Bohuslavicích, s níž se v srpnu 1938
oženil. Předtím odešel z armády.
Důvodem bylo ustanovení § 36 Branného zákona republiky Československé (zákon č. 193/1920 Sb.): Sňatky
osob podléhajících branné povinnosti:
Osoby, které dosud nesplnily řádné

Ladislav Karel Feierabend (14. června 1891 Kostelec nad Orlicí – 15. srpna 1969 Villach, Rakousko), významný národohospodář, v době
první republiky představitel československého družstevnictví, vrchní ředitel Kooperativy (centrály hospodářských družstev), předseda Československé obilní společnosti. Ve vládě gen. Syrového a v protektorátních vládách ministr zemědělství. Po odchodu do exilu
v roce 1940 státní ministr, posléze ministr ﬁ nancí. Po únoru 1948 odešel do exilu podruhé. Prezident republiky mu v roce 1995 propůjčil
(in memoriam) Řád T. G. Masaryka I. třídy.
FEIERABEND, Ladislav, Karel: Politické vzpomínky III, 2., upravené vydání. Atlantis, Brno 1996, s. 386–401.
Na tomto místě bych rád poděkoval kapitánu Československé plavební akciové společnosti labsko-oderské (ČSPLO) Pavlu Křesťanovi,
jenž mi osvětlit techniku plavby na vlečných člunech a potíže s ní spojené, a kapitánu ČSPLO Antonínu Štekrovi, který více než ochotně zavzpomínal na své začátky u této společnosti, kdy také poznal Josefa Nováka. Paní Danuši Řádové a Tomášovi Mikovi, pracovníkům Oblastního muzea Děčín, vděčím za obrazové materiály. Navíc mi pomáhali odkrýt mně neznámé skutečnosti a souvislosti z historie Československé plavební akciové společnosti Labské. Oblastnímu muzeu Děčín bych rád poděkoval za svolení použít obrazové
materiály v tomto textu. Vesměs pocházejí z pozůstalosti Břetislava Žádníka. Život manželů Novákových v USA a v Československu,
respektive v České republice, po jejich návratu na počátku 90. let 20. století mi přiblížila paní Marie Slávišová a pan Aleš Sláviš z Trutnova, kteří mi také zpřístupnili pozůstalost Josefa Nováka. Na závěr děkuji kolegovi Josefu Ptáčkovi, který jako první v roce 1997 zaznamenal vyprávění Josefa Nováka. Viz PTÁČEK, Josef: Z dosud málo známých letopisů tzv. třetího odboje – část prvá a druhá. Osudy
Ladislava Feierabenda a Josefa Nováka se protnuly v dubnu roku 1948. Hradecké noviny, 17. a 25. 11. 1997.
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Podobenka Josefa Nováka
Foto: archiv rodiny Slávišových

odvodní povinnosti, mohou se oženiti
jen výjimečně, prokáží-li okolnosti
zvláštního zřetele hodné a udělí-li jim
k tomu svolení příslušný politický úřad
druhé stolice. 4
V polovině září 1938 nastoupil
k Československé plavební akciové
společnosti Labské (ČPSL), u níž postupně prožil odstoupení pohraničního území vynucené mnichovskou
dohodou, následnou okupaci zbytku
Československé republiky a zřízení
Protektorátu Čechy a Morava, obnoven í Československé republ i k y
v květnu 1945 a posléze i únorové
události roku 1948 s důsledky, které
nakonec vedly k jeho rozhodnutí
opustit ČSR.
Na počátku svého působení v ČPSL
musel Josef Novák absolvovat plavecký kurz. Dokumenty dokládají, že
ČPSL od samého počátku organizování kurzů, tedy od roku 1924, ochotně zaměstnávala bývalé vojáky ženisty, uvyklé disciplíně a těžké práci. Ve
jmenných seznamech absolventů
kurzu se často vyskytuje poznámka:
vysl. žen. voj.5 Adepti plaveckého umění nejprve podstoupili výcvik na jed-

4
5

Plavecký patent Josefa Nováka (respektive Průkaz o plavecké způsobilosti na Labi)
Zdroj: archiv rodiny Slávišových

notlivých lodích, nejčastěji vlečných
člunech. Ve výuce teoretických předmětů, která probíhala převážně
v zimě, se odlišovalo, zda šlo o nováč-

ky z prvních ročníků, seznamující se
s počty, měřičstvím, naukou o plavidlech, plavebním zeměpisem, zdravotním minimem, plováním, vařením,

Viz http://www.gotisek.estranky.cz/clanky/pravo-a-vojsko/zakon-c_-193_1920-sb__-branny-zakon-- (citováno k 22. 3. 2011).
Státní oblastní archiv (dále jen SOA) Litoměřice, pobočka Most, fond (dále jen f.) Československá akc. spol. Labská (dále jen ČPSL), krabice (dále jen k.) 28, inventární jednotka (dále jen inv. j.) 513, časový rozsah 1937–1938, Vyúčtování nákladů výchovy plavčíků.
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německým jazykem (alespoň v letech
okupace, můžeme však předpokládat,
že i v předchozím období) a praktickým cvičením. Osnovy druhého ročníku prohlubovaly znalosti získané
v minulém roce, rozšiřovaly je navíc
o nauku o strojích, hospodářské znalosti, stylistiku, pracovní právo. Poslední, třetí ročník, byl zaměřen na
praktické a teoretické znalosti nutné ke
zkouškám pro vůdce plavidel.6 Předpisy umožňovaly bývalým ženistům,
tedy i Josefu Novákovi, zkrátit školení v kurzech o jeden ročník.7
Druhou světovou válku prožil Josef
Novák na plavidlech ČPSL, přejmenované již 7. dubna 1939 na Českomoravskou plavební akciovou společnost
labskou (dále jen ČMPSL).8 Neplavil
se pouze na Labi, ale i na dalších řekách a kanálech v Německu. Čeští
plavci na nich nedobrovolně nahrazovali německé kolegy odvedené
k Wehrmachtu. Konec války ho zastihl
na vlečném člunu nedaleko Berlína,
v nebezpečné blízkosti poslední velké
bitvy druhé světové války.9 Nebyl
zdaleka jediný z ČMPSL, kdo zažil
zhroucení přepravy na vodních cestách střední Evropy. Tragédie milionů
obyvatel Evropy se nutně dotkla i posádek plavidel. Během války, zvláště
v jejím posledním období, se potopilo
a shořelo 25 plavidel plujících pod
vlajkou ČPSL (respektive ČMPSL),
17 jich vykazovalo vážné poškození
a na 131 z nich bylo evidováno menší
poškození.10 Ukázalo se, že těžkosti
teprve začaly, neboť plavební cesty už
nebyly udržovány plně splavné jako
během války.
V poválečné době se začínají protínat osudy Josefa Nováka a Ladisla-

Plavecký průkaz (legitimace) s podobenkou Josefa Nováka a jeho ženy Štěpánky
Zdroj: archiv rodiny Slávišových

va Karla Feierabenda. Okolnosti
útěku L. K. Feierabenda jsou dostatečně známy.11 Cesta čtyřčlenné rodiny Feierabendových začala 8. dubna 1948 noční jízdou z Prahy do
přístavu v Ústí nad Labem, kde se
měli nalodit na Novákův vlečný člun
č. 346. Nikdo na ně však v prázdném
přístavu nečekal. Zoufalá rodina
musela v přetíženém voze přetrpět
další cestu do Děčína, kam vlečný
člun č. 346 na základě podnikového
příkazu odplul. Zde v pátek 9. dubna
1948 brzy ráno začalo naloďování.
Byla to první cesta Josef Nováka,
doprovázeného manželkou, při níž
byli převáženi černí pasažéři – exulanti. Dva úkryty L. K. Feierabend

popsal bez bližších podrobností jako
dva nevelké prostory. Nacházely se
v lodníkově pokoji mezi stěnou šatníku a trupem lodi na jedné straně
a stěnou kuchyňské skříně a trupem
lodi na druhé.12
K přesnější charakteristice úkrytu
je t řeba a lespoň v názna ku popsat konstrukci plavidla: Vlečný člun
č. 346 byl smíšené stavby, s ocelovým
trupem a dřevěným dnem. Mezi dnem
člunu a podlahou, na niž se ukládalo
zboží, se nacházel prostor, kterému
se říká nádní. Vymezovaly jej dřevěné pražce o přibližné výšce 50 centimetrů. Pamětníci vzpomínají na využívání nádní osádkami vlečných
člunu k ukrývání osob.13

6
7
8

Tamtéž, k. 28, inv. j. 514, časový rozsah 1940–1943, Plavecký kurs 1942 s osnovami.
Tamtéž.
Böhmisch-Mährische Elbeschiﬀahrtsaktiengesellschaft. Srovnej ŠVARC, Bohumil: Sedmdesát pět let Československé plavby labské. Československá plavba labská, Děčín 1997, s. 45.
9 Poslední období druhé světové války velmi dobře popsal HASTINGS, Max: Armageddon – bitva o Německo 1944–1945. Academia, Praha
2008.
10 SOA Litoměřice, pobočka Most, f. ČPSL, k. 22, inv. j. 354, časový rozsah 1945, Zjištění plavebních poměrů na německém úseku Labe.
Srovnej ŠVARC, Bohumil: Sedmdesát pět let Československé plavby labské, s. 51 a zejména 67–70.
11 FEIERABEND, Ladislav, Karel: Politické vzpomínky III, s. 386–401.
12 Tamtéž, s. 398–399.
13 Jak vzpomínají pamětníci, nejčastěji se zde ukrývaly dívky ze sovětského okupačního pásma, plavící se s mužskými posádkami do
Hamburku. Za cestu do západní zóny udržovaly černé pasažérky na člunech malou domácnost, vařily a v neposlední řadě využívaly
mladých, poměrně dobře ﬁ nančně zaopatřených mužů. Naprostá většina dívek se podle vzpomínek pamětníků vracela domů.
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Vlečný (nákladní) člun č. 346. Fotograﬁe pochází z 60. let 20. století. Rundek (kryt) nákladního prostoru byl v té době natrvalo odstraněn, neboť
člun převážel pouze sypké materiály.
Foto: archiv Oblastního muzea Děčín
Vlečný člun č. 604 na mostě Strombrücke. Ukázka nezdaru otočení (tzv. sakování) vlečného člunu v korytu Labe při plavbě samotíží.
Foto: archiv Pavla Křesťana
Do nádní vedl tajný vstup z prostoru lodnické nebo kormidelnické kajuty. Předtím odtud byla ruční pumpou
vyčerpána voda a pro přepravu osob
upravené nádní bylo co nejlépe vysušeno. Jednalo se o rutinní úkon. Dřevěná dna příliš netěsnila, zejména při
nakládání a vykládání zboží, při příčném a podélném namáhání trupu, kdy
byla konstrukce člunu vystavena
značné zátěži. Trup dobře naloženého
a zatíženého člunu se po naložení
stabilizoval a srovnal do konstrukční
polohy. Dřevěné plaňky dna se zatáhly a do nádní přestala takřka úplně
prosakovat voda. Následně mohl být
prostor vymezený pro přepravu osob
vysušen. Uvědomme si, že nádní sloužilo k úkrytu v místech celních a hraničních kontrol. Pobyt v něm tedy
netrval dlouho. Nejčastěji několik
desítek minut, výjimečně hodin, nikoliv dnů. Československé celní a pohraniční orgány tento úkryt zprvu
neznaly, nebyl příhodný pro pašování
zboží. A právě zde se prchající rodina
bývalého ministra při plavbě čas od
času ukrývala.
Věnujme nyní pozornost plavbě
vlečného člunu č. 346 kormidelníka
Josefa Nováka, na němž se z vlasti do

exilu plavil K. L. Feierabend s rodinou.
Hranice propluli bez problémů, snad
i díky častování sovětských kontrolorů koňakem na začátku sovětské
okupační zóny. Horší už to bylo v Žandavě (Bad Schandau), kde se v přístavišti nabízela podle svého zvyku německá děvčata. Zakročila sovětská
policie a odvedla dva lodníky. Situaci
musel řešit kormidelník Josef Novák,
a to opět lahvemi alkoholu. Již první
den po vyplutí (10. dubna 1948) si vystrašený L. K. Feierabend začal klást
otázku, zda udělal dobře, když zvolil
k útěku doposud prý nevyzkoušenou
cestu po Labi.
Druhý den (11. dubna) proplouval
vlečný člun Drážďanami. Proplutí
městem je dodnes náročné i pro lodě
s motorovým pohonem, tím spíše pro
nákladní vlečné čluny, které v minulosti pluly vpřed tzv. samotíží, tj. bez
motorového pohonu. Plavbu starobylým, na konci druhé světové války
navíc vybombardováním městem ztěžovaly staré klenuté kamenné mosty
a časté zákruty Labe. Proto vzal vlečný člun č. 346 do vleku parní remorkér.
Situaci Josef Novák nepodceňoval,
o čemž svědčí skutečnost, že osobně
kormidloval člun a neponechal jeho

řízení jinému členu osádky, jak to bylo
možné na klidných úsecích řeky. Potvrzuje to Feierabendovo líčení plavby.
Přesto prý došlo k následující události: Za městem nás vlečný člun (správně
parní remorkér, jak vyplývá z popisu
– pozn. aut.) odhodil tak nešťastně, že
jsme narazili na nábřeží.14 L. K. Feierabend z toho Josefa Nováka nevinil, ten
ale v devadesátých letech minulého
století náraz člunu do nábřeží popřel:
„On psal věci, co nejsou pravda. Chtěl
asi, aby je lidé litovali, co všechno prodělali.“ […] Tuto příhodu Novák odmítá
a tvrdí, že to není pravda.15
Co se tedy ve skutečnosti stalo?
Pohyb samotíží klade zvýšený nárok
na ovládání plavidla, jehož osádka
musí při manévrování nejen využívat
proud řeky, ale hlavně se mu podřizovat, což nebylo vždy možné bez řízených kolizí. „Škrtnutí“ lodi o pilíř
mostu, méně často o nábřeží, nebylo
podle vykladu zkušených praktiků
neobvyklým – byť ne každodenním
– jevem. Za jistých okolností mohlo
být dokonce využito k usměrnění
plavby. Lze se domýšlet, že jinak vnímal popsaný manévr zkušený kormidelník s osádkou, jinak prvně se
plavící suchozemec.16 Navíc, pravdě-

14 FEIERABEND, Ladislav, Karel: Politické vzpomínky III, s. 399. Pravděpodobně se jednalo o jednoho lodníka a plavčíka.
15 PTÁČEK, Josef: Z dosud málo známých letopisů tzv. třetího odboje – část druhá. Hradecké noviny, 25. 11. 1997.
16 Zvuk při doteku ocelové obšívky s kamennými kvádry masivních pilířů či nábřeží (dochází i ke chvění člunu), je, jak mi potvrdili pamětníci, těžko s něčím srovnatelný.
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podobně jako L. K. Feierabend s rodinou, ukrytý v nádní.
L. K. Feierabend si však jako laik
nevšiml jiných manévrů, daleko více
ohrožujících bezpečnost plavby. Cesta samotíží vyžadovala zkušenou
osádku, spoléhající se na dobrý technický stav vlečného člunu a vlastní
um. Po celé délce trasy vyžadovala
pouze dvě místa tzv. protažení rizikovými úseky parní vlečnou lodí. V již
uvedených Drážďanech a dále ve
vybombardovaném Magdeburku, kde
trosky zničených mostů nedovolovaly volnou plavbu. Tudy vlečný člun
č. 346 proplouval 13. dubna. Před
St rombr ücke, jedn ím z pobořených mostů, mohly vlečné čluny buď
využít pomoci vlečné služby (remorkérů), nebo provést obrat o 180 stupňů a splavávat řeku „přes kormidlo“,
tedy zádí napřed po proudu, takzvaně
sakovat. Byl to jeden z nejnáročnějších
manévrů vůbec, posádka ho přesto
musela zvolit. Přibližně dva kilometry za Strombrücke opět otočila loď
přídí po proudu a takto pokračovala
v další plavbě s nutnými nočními
přestávkami až do Hamburku.
Vraťme se od toho, co v knize není,
k tomu, co se v ní můžeme dočíst
a s čím Josef Novák opět nesouhlasil.
L. K. Feierabend ve svých pamětech
píše o plavbě v noci. Při dobrém stavu
vodní hodiny, za ideálních plavebních
podmínek, při rychlosti plavby samotíží cca 5,5 kilometru za hodinu trvala
cesta do Hamburku přibližně osm až
deset dní. Denně nemohl vlečný člun
urazit o mnoho víc než 75 kilometrů,
spíše o něco méně. Plavba v první polovině dubna byla omezena denním
světlem přibližně na 12 hodin denně.
Noční plavbu vlečného člunu, o níž ve
svých vzpomínkách L. K. Feierebend

píše, všichni kapitáni, kormidelníci
a odborníci na říční plavbu, s nimiž
jsem hovořil, vylučují.
Ostatně Feierabend na jiném místě uvádí, že na dalším úseku plavby
strávili noc v kotvišti v (nebo u) Magdeburku. Neexistovala jiná možnost,
než na noc plavbu přerušit a uvázat
loď na kotvišti. Dělo se tak na příhodných, většinou klidných a rovných
úsecích Labe, aniž bylo nutné dorazit
do města. Výběr kotviště se neřídil
dosaženou vzdáleností, nýbrž jeho
dostupností ještě za denního světla.
Plulo se tzv. na jistotu.
Pro osazenstvo člunu č. 346 nebylo
ani tak důležité proplout sovětskou
okupační zónou rychle, jako spíš bezpečně. Zdánlivě jednoduchý úkon,
který však nemusel být korunován
úspěchem. Nezdar se nedal vyloučit,
neboť od konce druhé světové války,
přesněji od převzetí kontroly nad labskou plavební cestou sovětskými
pohraničními hlídkami, měla ČPSL
a její zaměstnanci opakující se potíže
s propustkami opravňujícími ke vstupu do sovětské zóny a k jejímu opuštění. Bez propustky nebyl do zóny
vpuštěn absolutně nikdo, jedno, na
jakém plavidle sloužil.17
Propustky vydával generální konzulát SSSR v Praze. 18 ČPSL musela
v žádosti uvést jméno plavidla, číslo
člunu, jméno a příjmení kapitána či
kormidelníka, počet a jména příslušníků posádky. Potíž dělala národnost
německých plavců (nebo i jen německy znějící příjmení), jimž bylo vydávání propustek ztěžováno. Žádosti
podávané přes československé ministerstvo zahraničí musel generální
konzul postoupit do Berlína (v dokumentech se uvádí: sovětské vojenské
administrativě, případně sovětským

K. L. Feierabend

Foto: ČTK

úřadům v Berlíně19), takže celá byrokratická procedura samozřejmě chvíli trvala. Podmínky pro vydávání
propustek se navíc neustále měnily.
Jednou vydané propustky ztrácely po
určité době platnost. Tyto problémy
přetrvávaly ještě na počátku druhé
poloviny 20. století.
Nevyhnuly se ani Novákově člunu.
Dne 15. dubna 1948 mu u Wittenberge
nechtěli příslušní pracovníci povolit
opustit sovětské okupační pásmo.20
Josef Novák musel nepříjemnou událost řešit. Jakým způsobem, zda pomocí úplatku, což je víc než pravděpodobné, nevíme. Dokonce odjel
s několika dalšími zaměstnanci ČPSL
do Berlína. Na člunu všichni včetně
zděšeného Feierabenda s rodinou
a Novákovy manželky čekali, jak to
skončí. Jednání naštěstí dopadlo dobře a cesta po vodě ku svobodě byla
i díky Novákovu zásahu volná.21

17

Poměrně běžné byly situace, kdy došlo k zadržení nikoliv jednoho člena posádky, ale všech přítomných zaměstnanců ČPSL, k odstavení plně naloženého plavidla, které i několik týdnů stálo bez ohledu na to, co vezlo. Nikoho nezajímalo, kde vezme osádka nejzákladnější potraviny, jichž se v poválečném Německu nedostávalo.
18 SOA Litoměřice, pobočka Most, f. ČPSL, k. 22, inv. j. 362, časový rozsah 1945–1949, Povolení okupačních sil k plavbě na Labi.
19 Tamtéž.
20 Problémů se však mohlo vyskytnout víc. Například koncem srpna 1946 došlo k případům vícečetné střelby sovětských vojáků na plavidla ČPSL a ke zranění plavců. Při naprosté absenci lékařské péče bylo štěstí, že se nejednalo o příliš závažná zranění. Více tamtéž,
Střílení na naše plavidla v sovětském okupačním pásmu Německa 28. srpna 1946 a Protokol sepsaný s Františkem Penglem.
21 FEIERABEND, Ladislav Karel: Politické vzpomínky III, s. 400: …Sověti zavedli kontrolu dopravy ze spojenecké části Berlína do sovětského
pásma a vyžadují nové formality.
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Nákladní prostor vlečného člunu (raum), pod
nímž se nacházelo nádní
Foto: archiv Oblastního muzea Děčín

L. K. Feierabend a jeho rodinní
příslušníci vystoupili na břeh, do
svobodného světa, ještě před Hamburkem, a to ze dvou praktických
důvodů. Jednak z obavy z prozrazení
a dále z příčiny čistě fyzikální – hladinu Labe až 50 kilometrů do vnitrozemí ovlivňoval v pravidelném
rytmu příliv a odliv Severního moře.
Do hamburského přístavu mohly lodě
a zejména vlečné čluny plující samotíží pokračovat jen za odlivu, aby
mohly podplout poměrně nízké mosty spojující břehy. Cesta Ladislava
Karla Feierabenda za svobodou skončila po osmi dnech, 17. dubna 1948.
Mnozí jí nikdy nedosáhli.
Josef Novák tuto pouť absolvoval
ještě několikrát. Je víc než pravděpodobné, že při svých cestách ukrýval
a převážel další utečence. Přesný
počet neznáme. Jeho činnost však
neunikla pozornosti StB. Bylo ostatně pouze otázkou času, kdy se zjistí,
že to byl právě on, kdo umožnil bývalému vysoce postavenému politikovi a jeho rodině odchod do exilu.
Svým odchodem z Československa
se Josef Novák vyhnul zatčení. Jeho
poslední plavba započala takřka na
den přesně rok poté, co se na vlečný
člun č. 346 nalodil L. K. Feierabend
s rodinou. Můžeme ji spolu s příslušnými náležitostmi popsat na základě archivních dokumentů.
V polovině července 1949 byl Velitelství oddílu StB Prahy 13 doručen
urgentní rozkaz vyšetřit Josefa Nováka. V pravém horním rohu stojí
velkým a silně obtaženým tiskacím
písmem červenou inkoustovou tužkou: IHNED. Odpověď, zpráva ze dne
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Plavba na vlečném člunu měla pravidelný řád. Život na něm se přizpůsoboval potřebám plavby. Posádka člunu se
musela spokojit s malým, podle dnešních hledisek nedostatečným zázemím. Kajuta posádky, tedy plavčíka a lodníka,
se nacházela na přídi, za druhou vodotěsnou přepážkou. Byla vybavena velmi jednoduše. Jednalo se o místnost
o přibližné výměře 30 metrů čtverečních (délka 3 m x šířka 10 m), podélně přepaženou příčkou, která ji rozdělovala
na dvě stejné části. V jedné polovině kajuty se nacházel stůl, kredenc, jednoduché otopné zařízení, sloužící i jako
sporák. Nad touto části kajuty byl vstupní otvor se šikmým ocelovým žebříkem, pod nějž se do vymezeného ohradníku
vhazovalo uhlí. V druhé části kajuty, za přepážkou s dveřmi, byla dvoupatrová palanda a skříň na osobní věcí.
V chladných měsících se přitápělo uhlím v otopném zařízení. Teprve později byly i tyto části kajut vybaveny kamínky.
Zásoby uhlí tak musely být větší, takže se ukládalo na horní palubě, blízko přídě. Komín(y) byl(y) vyveden(y) poměrně
vysoko nad horní palubu, nad kryt „raumů“ (prostor určených k uskladnění a převozu zboží), tzv. rundeků. Kajuta
kormidelníka byla jen o něco málo vybavenější.
V prostoru mezi příďovým vazem a první vodotěsnou přepážkou, tedy před kajutou posádky, se nacházel prostor,
do něhož se vstupovalo z venkovní (horní) paluby otvorem (v šífáckém žargonu „eingangem“) a dále po úzkém
ocelovém žebříku na dno paluby (podlahu), vlastně nad nádní, kde se nacházela toaleta. Nejednalo se o nic jiného
než o litinový kýbl, který musel být po zalití pokaždé vynesen a vylit nejlépe na závětrné straně lodi.
Na člunech se často s muži plavily ženy. Nejčastěji v letních měsících, nezřídka však po celý rok. Udržovaly na
plavidlech čistotu a obstarávaly teplé jídlo. Posádka kupovala čerstvé potraviny z místních zdrojů, s sebou si vezla
pouze ty trvanlivé, přičemž je jasné, že po válce byly čerstvé potraviny nejvzácnější. Potravinové lístky, přesněji to,
co za ně bylo k dostání, naprosto nedostačovaly k nasycení. Situace se sice postupně zlepšovala, ale i později si
posádky ČPSL nemohly nevšimnout dětí žebrajících na břehu a sbírajících zbytky jídla včetně bramborových slupek.
Tyto výjevy přetrvávaly v sovětské okupační zóně déle než v britské, kde poměrně brzy odezněly.
Trvalými průvodci posádek, stejně jako námořníků, byli nezvaní hosté – všelijaká havěť, myši a jiní hlodavci.
Zbavit se jich nebylo možné. Přibývali s každým novým nákladem cukru a jiných potravin. Antonín Štekr, který
osobně znal Josefa Nováka, dodnes vzpomíná na takřka soﬁstikovaný boj s velkou krysou. Zvítězila.
V chladných dnech sloužila k základní hygieně voda nabraná ráno z Labe do ocelového vědra, v němž se přes
den usadila. Poté se slila, někdy i převařila, teprve pak sloužila k očistě těla. Za teplých dnů osádka poté, co
uvázala vlečný člun na kotvišti, využívala ke koupeli řeku. V podobných otevřených nádobách se uchovávala
i pitná voda, s níž se šetřilo. Stolitrové soudky na pitnou vodu se objevily až na počátku 60. let 20. století. Plavba
na vlečných člunech nebyla tedy snadná, nešlo o žádné romantické dobrodružství, žádala si nejenom stoprocentní
muže, ale i stoprocentní ženy.

Vlečné čluny taženy parním remorkérem

26. července, uvádí řadu informací.
Některé z nich nebyly při povaze
Novákova povolání nijak překvapující, jako například skutečnost, že
se v místě bydliště většinou nezdržoval. Zajímavější je profil osoby
Josefa Nováka a jeho manželky:
manželé prý neměli na činži, avšak
podle nákladného vystupování, přepychového zařízení a jejich garderoby

Foto: archiv Oblastního muzea Děčín

musel míti mimořádné příjmy, což
vedlo k podezření na získávání ﬁ nančních prostředků nelegálním
způsobem. Podle zprávy byl Josef
Novák mazaný člověk, mizerného
charakteru. Uvedenou charakteristiku měla potvrdit utajovaná a popíraná znalost německého jazyka
obou manželů, deklarované sympatie k Němcům. Zprávu podali domácí
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p. Šára a pí. Poupová, bytem dtto. Jiných zpráv se nepodařilo zjistit.22
Informacím domovníků (domácích)
se nelze divit. Pravděpodobně byli
ovlivněni v té době všeobecně zastávaným názorem, že většina zaměstnanců ČPSL pašuje různé zboží.
Zejména po druhé světové válce
osádky lodí opravdu využívaly možnost obstarat si mimo mzdu další
peníze nebo cennosti prodejem nedostatkového zboží, a to na obou
stranách státních hranic. Převažoval
prodej raﬁnovaného cukru na černém
trhu v okupačních zónách poválečného Německa, zejména v sovětské.
Od Mělníka, kde byl cukrovar, směřovaly vlečné čluny plně naložené
touto velmi žádanou komoditou do
zahraničí. Jeden vlečný člun byl schopen přepravit až několik tisíc přibližně stokilových pytlů s cukrem.23 Při
přepravě se počítalo s tzv. odpisem
nákladu zničeného cestou (např.
vlivem vlhkosti), jehož hodnota byla
započtena do celkové ceny zásilky.
Poučená posádka dokázala jistě z uvedených odpisů proﬁtovat. Odepisování neporušených pytlů potvrzují
bez jakýchkoliv skrupulí pamětníci.
Označili přitom tento způsob za poměrně běžný až samozřejmý.24 Předesílám v dané souvislosti zajímavou
skutečnost: poslední cesta Josefa
Nováka započala nakládkou cukru
v Mělníku.
Potírání pašování věnovala ČPSL
nemalou pozornost. Jistě právem.
Zvláště když tento problém začal čím
dál více zajímat i veřejnost,25 a to díky
zprávám v dobovém tisku (například
Lidová demokracie ze dne 22. září
1948, Mladá fronta ze dne 6. října
1948), který neváhal zjištěné případy

pašování komentovat. Nedostatek
zboží na oﬁciálním trhu činil z odhalených případů snadno zneužitelné,
často nadsazené kauzy. V jednom
případě (podezření z pravděpodobně
neprokázaného pašování) byl vyšetřován zaměstnanec ČPSL Václav
Novák, lodník na vlečném člunu
č. 603. Nikoliv kormidelník vlečného
člunu č. 346 Josef Novák.26 V poměrně rozsáhlém materiálu, který dokumentuje pašování zboží zaměstnanci ČPSL, není kormidelník Josef Novák
nikde uveden. Lze předpokládat, že
obecnou povědomost o pašování
zboží zaměstnanci ČPSL získali dotyční informátoři StB z dobového tisku, nikoliv na základě hodnověrných
skutečností hovoř ících v neprospěch Josefa Nováka.
Problematiku pašování nešlo v souvislosti s jeho případem pominout ze
dvou důvodů. Jednak přibližuje potíže spojené s převozem prchajících
osob – časté kontroly ﬁ nanční stráže
totiž činily tyto plavby značně nebezpečnými. Druhý důvod tkví v jednoznačném tvrzení spisového materiálu
StB, podle něhož se Josef Novák nelegálním způsobem obohacoval. Jiné
archivní dokumenty však tuto skutečnost nepotvrzují.
Vraťme se k popisovanému případu.
Na základě předchozího vyšetřování
obdržela v polovině října 1949 Okresní prokuratura v Praze trestní oznámení na pachatele Josefa Nováka,
obviněného z neoprávněného opuštění
území republiky československé.27 Druhá část dokumentu vymezuje datum
překročení hranice Československa
na období mezi 16. březnem a 15. dubnem 1949.28 Nepřesně uvádí, že se tak
stalo na neznámém místě: Josef Novák

opustil území ČSR na státních hranicích mezi Československem a sovětskou okupační zónou (všechny potřebné informace měla v té době StB
přesně zjištěné a ověřené). Nelogicky
také označuje přechod hranic jako
nelegální: Josef Novák jakožto kormidelník ČPSL opustil území ČSR naprosto legálně. Třetí část shrnuje
získané poznatky o odstěhování se
z původního bydliště do Ústí nad Labem krátce před posledním odplutím
z ČSR a pobyt Josefa Nováka s manželkou ve sběrném táboře v Hamburku. Tyto informace se zakládaly na
ověřených skutečnostech.
Poslední věty trestního oznámení
v podstatě opakují udání o nákladném
životě manželů Novákových. Jejich
autor vystupňoval věty z předchozího
šetření o sympatiích a pomoci manželů Novákových Němcům k daleko
závažnějšímu obvinění, a sice, že měli
kladný postoj k nacistickému zřízení.
Trestní oznámení završilo vyšetřování okolností odchodu Josefa Nováka
do exilu. Příslušníci Obvodního velitelství Národní bezpečnosti (dále jen
NB) Prahy 13 dokázali nakonec poměrně přesně dokumentovat podstatná fakta, osvětlující okolnosti odchodu Josefa Nová k a s ma n žel kou
i metody práce bezpečnostních složek.
Šetření přineslo poznatek, na jehož
základě lze usoudit, že se Josef Novák
na svou poslední cestu do Hamburku
důkladně připravil. Z místa trvalého
bydliště se odhlásil 16. března 1949.
V Praze při vyřizování potřebných
formalit uvedl novou adresu pobytu:
Koněvova ul. čp. 56 v Ústí nad Labem,
kam se však již nenahlásil. Pokud
postupoval s úmyslem zmást přísluš-

22 Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. Vyšetřovací spisy – Centrála (dále jen MV-V), vyšetřovací spis a. č. V-2893 MV. Operativní
podsvazek Hnulík Jaroslav a spol., Zpráva, v Praze dne 27. července 1949.
23 Na člun č. 436, jemuž velel kormidelník Josef Novák, o nosnosti 900 tun se mohlo naložit cca 9000 pytlů.
24 Pašovalo se i jiné zboží, například kožichy, látky, cigarety, nedostatkové strojní součásti.
25 SOA Litoměřice, pobočka Most, f. ČPSL, k. 47, inv. j. 838, časový rozsah 1948–1949, Pašování zboží posádkami plavidel.
26 Tamtéž, Přechody plavců přes hranice. Děčín, dne 9. 4. 1949.
27 ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2893 MV, Operativní podsvazek Hnulík Jaroslav a spol., Trestní oznámení Obvodního velitelství
NB-13-II-Praha 13-Vršovice ze dne 12. října 1949.
28 16. března 1949 se Josef Novák odhlásil z trvalého místa pobytu v Praze (viz níže), 15. dubna doplul a opustil vlečný člun č. 346 (viz níže).
Ve skutečnosti opustil území ČSR – dle dobového záznamu překročil illegálně hranice – 4. dubna 1949, což bylo příslušným orgánům StB
již delší dobu známo.
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Novák svému kolegovi, kormidelníku
člunu č. 554, sdělil, že v důsledku
piklů, které se proti jeho osobě kují ve
stanici Děčín, podá po svém návratu
u ČPSL výpověď. Teprve po proplutí
sovětské okupační zóny přiznal Josef
Novák svůj skutečný úmysl zůstat
trvale v zahraničí.
Později vyšlo najevo, že i při své
poslední cestě přepravoval z Československa uprchlíky: Když uvazoval
čluny k pilotům v místě „Durchstich“,
nasedlo do přívěsného člunku u Novákova plavidla 6 osob, z nich pouze
1 žena (ostatní muži) a všichni měli
s sebou zavazadla. Tito lidé z přívěsného člunku byli vysazeni u loděnice
fy. Ottensek-Eisenwerk a odešli. V 9.00
hodin večer se opět vrátili, pravděpodobně přenocovali na člunu S-346,
který patřil Novákovi, neboť po celý
Velký pátek se pohybovali na uvedeném plavidle a odešli teprve večer.
Podle úryvků, které byly zaslechnuty,
se jedná o české příslušníky, kteří illegálně opustili ČSR, při čemž jim byl
nápomocen Novák.31
Koho Josef Novák převážel? Jednalo se o Jaroslava Hnulíka, narozeného 1. dubna 1913, propuštěného pro
údajnou nespolehlivost ze Sboru
národní bezpečnosti, dále o Václava
Rezka, narozeného 5. srpna 1910,
bývalého autodopravce, Bohumila
Trčku, narozeného 28. listopadu 1914,
řidiče ministerstva zahraničí, a Josefa Chalupu (datum narození neuvedeno), patrně také autodopravce.
Výše jmenovaní odjeli 1. dubna 1949
z Prahy-Florence autobusem do Mělníka, kde nastoupili na vlečný člun

č. 346. Spolu s Josefem Novákem
a jeho chotí pak odpluli do Hamburku, kde 14., resp. 15. března 1949
vystoupili na břeh.32 Z vlečného člunu odešel do exilu kromě Nováka
ještě další člen osádky, lodník Vlastimil Kopitko, jehož další osudy nejsou známy.
StB se zajímala o Josefa Nováka
ještě dlouho po jeho odchodu z ČSR.
V Archivu bezpečnostních složek se
ve fondu svazků kontrarozvědného
rozpracování nachází operativně
pátrací svazek a. č. 22746 MV,33 z něhož je patrné, že se StB o Nováka
zajímala až do poloviny padesátých
let 20. století. Informace obsažené
v uvedeném svazku je třeba podrobit
kritice. Nejen z toho důvodu, že si
jednotlivé dokumenty a zprávy v nich
obsažené vzájemně odporují, nýbrž
proto, že jsou v naprostém rozporu
s jinými prameny, případně vzpomínkami pamětníků.
List A č. 4 ze dne 23. května 1949
dokládá pobyt Josefa Nováka s chotí
a dalšími jím přivezenými exulanty
v táboře International Refugee Organization (IRO) 34 v Hamburku – potud se jedná o údaje ověřitelné i v jiných dokumentech. Další však už
vzbuzují pochybnosti. Skutečnosti
odporuje označení exulantů, které
Josef Novák na poslední cestě přivezl
do Hamburku, za prominenty, což,
jak víme z předchozího líčení, se
nezakládalo na pravdě. Stejně mylné
bylo i tvrzení o tom, že by oni a Novákovi pokračovali do Austrálie.
Jaroslav Hnulík se spolu s dalšími
vrátil do ČSR, kde byl zatčen.

Ve zmíněném svazku se nachází
dokument Novák Josef – kormidelník
ČSPL útěk do zahraničí, vyhotovený
původně Oddílem pasové kontroly
Děčín, který byl předán Krajskému
velitelství StB v Ústí nad Labem
(a poté vložen do operativně pátracího svazku). Považuji jej za jeden
z nejdůležitějších dokumentů vztahujících se k danému případu. Jsou
v něm obsaženy poznatky získané od
nahodilého informátora. Lze je rozdělit na relevantní a irelevantní. Za
relevantní informaci v tomto případě
považuji tu, již jsem mohl ověřit na
základě jiného zdroje. V dokumentu
je taková pouze jedna; týká se sdělení, že Josef Novák s manželkou
zůstal v Hamburku déle, než původně zamýšlel. Zapříčinila to jednak
nemoc jeho choti,35 dále pak infekční onemocnění jeho samotného. 36
Zamýšlená cesta do Austrálie byla
navždy odložena.
Výše uvedené a nezávisle prověřené důvody nahodilý informátor v dokumentu rozšířil: ... druhý důvod, proč
nebylo Novákovi povoleno z lágru odcestovat, byl ten, že Novák v poslední
době měl v Německu v Hamburku provésti nějakou velkou šmelinu, při čemž
byl přistižen a políčkován a byl dán do
lágru.37 Zda je uvedené tvrzení pravdivé, nemohu s deﬁ nitivní platností
posoudit. O jeho věrohodnosti však
nejsem přesvědčen. Vede mne k tomu
následující údaj (považuji jej za jeden
z nejdůležitějších v celém příběhu):
Novák v lágru prý prohlásil, že převážel lidi přes hranice z národnostních
důvodů […] Mezi těmito lidmi byl též

31 ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2893 MV, Operativní podsvazek Hnulík Jaroslav a spol.
32 Dodejme, že Jaroslav Hnulík a Václav Rezek se ještě s jedním uprchlíkem, Zdeňkem Kociánem, do Československa vrátili jako tzv.
agenti-chodci (kurýři). Byli však záhy zadrženi. Václav Rezek z vazební věznice (pravděpodobně z Karlových Varů) uprchl. Státní soud
v Praze odsoudil dne 16. března 1950 Jaroslava Hnulíka na 18 let odnětí svobody, jeho ženu Marii, narozenou 8. prosince 1912, a Aloisii
Rezkovou, narozenou 7. června 1916, na jeden rok. K jakému trestu byl odsouzen Zdeněk Kocián a zda vůbec, nelze z daných dokumentů zjistit. Více viz tamtéž, Vyhodnocení, arch. sv. V-2893 MV. Srovnej TICHÝ, Martin – BEZDĚKOVÁ, Olga: „Protistátní činnost v kostce“.
Příprava kartotéky Akce 48 k badatelskému využití. Paměť a dějiny, 2008, r. II, č. 4, s. 51–56.
33 ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (dále jen MV-KR), operativně pátrací svazek a. č. 22746 MV.
34 Více JUDT, Tony: Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945. Slovart, Praha 2008, s. 28–32.
35 Srovnej PTÁČEK, Josef: Z dosud málo známých letopisů tzv. třetího odboje – část druhá. Hradecké noviny, 25. října 1997. …Uchylují se do
utečeneckého lágru, zřízeného v místní zoo. Zde Štěpánka Nováková onemocněla a do konce roku je hospitalizována v místní nemocnici.
36 Opírám se zde o sdělení rodiny Slávišových z 21. 3. 2011.
37 ABS, f. MV-KR, operativně pátrací svazek a. č. 22746 MV. Novák Josef – kormidelník ČSPL útěk do zahraničí – poznatky. Děčín IV., dne
30. srpna 1949.

paměť a dějiny 2011/03

Treti odboj_Novak.indd 105

105

9/19/11 2:54:21 PM

třetí odboj

býv. ministr Fairábend (sic!), který mu
za převezení přes hranice měl zaplatiti 500.000 Kčs.38
Citované věty stojí za pozornost,
neboť pokud by byly pravdivé, mohly
by vést ke změně názoru na charakter Josefa Nováka. Pak by byla na
místě otázka: Co si myslet o člověku,
který za pomoc bližnímu požaduje
500 000 korun, pokud se ještě vůbec
jednalo o pomoc? Před posuzováním
hodnověrnosti vět si zopakujme, že
jako zdroj zde ﬁguruje nahodilý informátor. Jak tedy posoudit pravdivost
citovaného tvrzení?
Naštěstí je můžeme konfrontovat
s pamětmi L. K. Feierabenda: V Tondově přítomnosti jsem hned zaplatil
Novákovi 100 000 korun jako odměnu
za převezení, jak bylo smluveno. Sazba
25 000 korun za osobu byla přiměřená
riziku, které Novák na sebe bral. Řekl
nám, že jsme jeho první zákazníci a že
naše odměna je základ kapitálku, který si chtějí našetřit, aby sami mohli
odejít do exilu.39 O částce 100 000
korun hovořil později i Josef Novák,
jenž na události vzpomínal po svém
návratu do Československa.40 Nedůvěryhodnost informace o cestě do
exilu za 500 000 korun je tak, myslím, potvrzena více než dostatečně.
Pro úplnost podotýkám, že jiný
dokument svazku obsahuje ještě
jednu informaci o ﬁ nanční odměně,
zde uvedená částka je podstatně
nižší: 300 000 korun. Mimo tohoto
rozporu stojí za povšimnutí dikce
tvrzení: ... hodnotil Nováka jako špatného člověka. Konkrétně k němu uvedl,
že Novák vymámil na Feierabendovi
300.000 Kčs za převoz a že stejným
způsobem je vydíravý i vůči ostatním
osobám. Nedůvěryhodnost informace navíc zvyšuje skutečnost, že byla

38
39
40
41
42
43
44
45
46

zaznamenána až v roce 1953 (tedy
čtyři roky po popisovaných událostech), stejně jako v této souvislosti
užitý přítomný čas (je vydíravý i vůči
ostatním), nikoliv čas minulý. 41
Mám tedy za prokázané, že Josef
Novák za převoz čtyřčlenné rodiny
L. K. Feierabenda vyinkasoval částku 100 000 korun. Zbývá se tázat,
zda to nebylo příliš a zda to bylo vůbec vhodné a v rámci dané situace
správné. Můžeme však dnes tuto
skutečnost posoudit v kontex tu
všech, nebo alespoň většiny tehdejších souvislostí?
Za podstatné a směrodatné považuji v tomto směru samo již citované
Feierabendovo v yjádření: Sazba
25 000 korun za osobu byla přiměřená
riziku, které Novák na sebe bral. Tento názor vyslovil v době, kdy celou
událost posuzoval s odstupem času.
Na tomto místě je třeba připomenout,
že počátky jeho pobytu v exilu nebyly nikterak snadné. Psal o nich otevřeně, bez sentimentu a nepříjemných
osobních reminiscencí, aniž by se
jakkoliv negativně zmínil o částce
vyplacené za převoz. Vzpomínal i na
Josefa Nováka a jeho choť, oba označil za velmi příjemné lidi. Z textu je
možné usoudit, že sympatie byly
vzájemné: Poděkovali jsme Novákovým
za všechnu jejich péči a vyslovili naději, že se někde v exilu setkáme. To se
vyplnilo. Novákovi nás byli navštívit
ve Washingtonu. Přijeli z Clevelandu,
kde v práci spokojeně a šťastně žijí.42
Tolik pohled toho, jenž měl největší
právo posuzovat jednotlivé momenty
své cesty za svobodou.
Je jen třeba se ptát, co vedlo Josefa
Nováka k určení částky. Jde o těžko
zodpověditelnou otázku. Můžeme jen
vyjádřit určitou domněnku. Připomí-

nám, že se jednalo o Novákovu první
cestu, při níž převážel uprchlíky.
Předpokládám proto, že mu byla nabídnuta zprostředkovatelem Feierabendova útěku. V pamětech je tento
neznámý muž jmenován jako Tonda:
Staral se o bezpečnou cestu […] a jednoho dne přišel, že ji našel.43 Z pamětí
je patrné, že Tonda několik týdnů
pomáhal Feierabendovi ukrývat se
před hrozícím zatčením 44 a že se těšil jeho naprosté důvěře. Můžeme
také předpokládat nikoliv nepodstatnou skutečnost, že se patrně jednalo
o člověka se zkušeností z protinacistického odboje. 45 Soudím tedy, že to
byl on, kdo jako muž obeznámený
s praxí nabídl Josefovi Novákovi peníze; z čehož se dají vyvodit další
dílčí závěry, byť hypotetické. Jednak
to, že „Tonda“ považoval za samozřejmé, že se za převádění platí. Dále že
znal cenu takové služby. Nepředpokládám totiž, že by doporučil zaplatit
částku vyšší, než bylo v té době obvyklé, nebo naopak podezřele nízkou.
Lze tedy konstatovat, že částka
100 000 korun byla považována za
přiměřenou. Nezapomeňme, že s Josefem Novákem na vlečném člunu
sloužili další dva členové posádky.
Nedokážu si představit, že by z částky nedostali poměrný díl. Nevíme ani,
kolik z uvedeného obnosu bylo určeno na nutné úplatky.
Můžeme tedy na základě toho, co
dosud víme, tvrdit, že se Josef Novák
obohacoval na československých
exulantech? Nemyslím. Ještě jednou
cituji z dokumentu, v němž se nachází údaj o částce 500 000 korun: Novák
v lágru prý prohlásil, že převážel lidi
přes hranice z národnostních důvodů.46
Finanční odměna za převoz, již by
měla zaplatit prchající osoba, je zmí-

Tamtéž.
FEIERABEND, Ladislav Karel: Politické vzpomínky III, s. 398.
Opět zde vycházím ze sdělení rodiny Slávišových z 21. 3. 2011.
ABS, f. MV-KR, operativně pátrací svazek a. č. 22746 MV. List A č. 42, ze dne 26. února 1953.
FEIERABEND, Ladislav Karel: Politické vzpomínky III, s. 400–401.
Tamtéž, s. 396.
Srovnej tamtéž, s. 390–397.
Tamtéž, s. 390. Patrně kvůli utajení jeho identity Feierabend nenapsal více než: Za Němců byl velmi odvážný.
ABS, f. MV-KR, operativně pátrací svazek a. č. 22746 MV. Novák Josef – kormidelník ČSPL útěk do zahraničí – poznatky. Děčín IV., dne
30. srpna 1949.
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Po vodě ku svobodě

něna pouze jednou, a to ve Feierabendově př ípadě. Pro uvedenou
skutečnost, přesněji domněnku,
svědčí minimálně ještě jeden dokument. Jedná se o dopis určený Josefu
Novákovi, v němž si pisatel, československý uprchlík, stěžuje na nelehký život v Hamburku. Tento neznámý
muž, jemuž Josef Novák pomohl utéct
z ČSR, poslal, patrně jako poděkování za převoz, Štěpánce Novákové do
Československa nylonové punčochy.
Balíček s nimi se mu však vrátil s tím,
že jej nelze doručit; manželé Novákovi v té době již několik měsíců
pobývali v Hamburku. 47 Dopis není
pro posouzení konkrétní situace
bezpředmětný. Potvrzuje totiž nejen
to, že Josef Novák pomohl nám neznámému uprchlíkovi, ale také to, že
se tento exulant snažil s Josef Novákem udržovat přátelské kontakty,
o čemž svědčí tyto věty dopisu: Vážený kapitáne. Budete se jistě zlobit, že
jsem Vám nepsal, ale při nejlepší vůli
to nešlo. […] Těším se na Vaši brzkou
zprávu a lituji jen, že jsem se s Vámi
nemohl již setkat v prosinci minulého
roku. Se srdečným pozdravem K. 48
Stěží by to napsal, kdyby po něm
Josef Novák žádal za převoz nepřiměřenou finanční odměnu, pokud
vůbec nějakou.
Na základě výše citovaného tvrzení, že Josef Novák převážel lidi přes
hranice z národnostních důvodů, a tíživé situace neznámého autora, tak
jak ji popisuje v další části svého
dopisu, jenž přesto přátelsky kontaktoval kormidelníka vlečného člunu
č. 346 (nazývá ho nepřesně kapitánem), je na místě otázka: Žádal Josef
Novák odměnu/ny za převoz, a to
nejenom po neznámém muži, ale i po
dalších exulantech – mimo L. K. Feierabenda, jemuž cestu zprostředkovával prostředník, který patrně nabízel
peníze jako první? Přesná odpověď
ve smyslu: a) žádal a nepřiměřenou,

Příkaz „vyšetřit“ Josefa Nováka

b) žádal, ale přiměřenou riziku, c)
mimo jeden převoz nežádal vůbec,
není možná. Záleží na mínění (chceme-li porozumění) jednoho každého
z nás, jenž budeme uvedenou činnost
posuzovat.
Pro úplnost dodejme, že se ve svazku nachází ještě jeden dokument,
který naznačuje možné Novákovo
inkasování peněžních odměn za převoz, tentokrát ale od angloamerických
úřadů. Josef Novák, který dle sdělení
při poslední cestě do Německa převezl
s sebou svoji rodinu a dalších šest osob
[…] Za tento čin měl v Hamburku obdržet od anglo-amerických úřadů jako
odměnu 2.000.--$.49 Uvedenou informaci opět nepovažuji za hodnověrnou.
Vede mne k tomu jednak podmiňující
sloveso měl a také naprosto chybný
údaj o počtu osob, neboť exulantů –
mimo Josefa Nováka s chotí – nebylo
šest, nýbrž čtyři (sic!). Avšak ani další údaje obsažené v dokumentu se
neopírají o již ověřené skutečnosti.

Zdroj: ABS

Například popis úkrytu určeného pro
prchající je naprosto mylný: ... dovnitř
člunu se dá celkem snadno [vlézti] větracími okénky ve střeše člunu.50 Ve
skutečnosti víme, že osoby při vylodění v Hamburku vycházely z Novákovy kajuty (přesněji z nádní), což
velmi přesně popsal očitý svědek
události Štěpán Koutenka, vyslýchaný v dané věci po svém návratu do
ČSR na Krajském velitelství StB v Ústí
nad Labem, jehož výpověď byla zaprotokolována.51 Co pravdivého tedy
vlastně dokument obsahuje?
V dané souvislosti je však možné
položit si další otázky: Lze činnost
Josefa Nováka posuzovat v kontextu
československého protikomunistického odboje? Jednalo se přímo o odbojovou aktivitu nebo o činnost, již
bychom mohli označit jako odpor vůči
režimu panujícímu v ČSR? Na tuto
otázku opět nelze jednoznačně odpovědět. Postrádáme totiž jednoznačně,
přitom však kriticky pojatou deﬁnici

47 ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2893 MV, Operativní podsvazek Hnulík Jaroslav a spol. List A č. 3 ze dne 19. října 1949.
48 Tamtéž.
49 Tamtéž, Věc Josef Novák – útěk do ciziny, poznatky. Dne 11. srpna 1949. Sloveso měl je tu užito pravděpodobně ve smyslu patrně nebo
možná.
50 Tamtéž.
51 Tamtéž, Úřední záznam ze dne 7. července 1949.
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pojmu protikomunistický odboj. Ostatně mám za to, že taková deﬁ nice se
rodí z diskusí a kritiky pojmu. Tedy
že se jedná o nikdy nekončící proces
přemýšlení o zkoumaném předmětu.
V součastné době je převaděčství,
přesněji organizované převádění prchajících osob, převážně považováno
za jednu z forem protikomunistického odboje.52 Bylo by tedy na místě se
ptát, kdo a jakým způsobem kontaktoval jednotlivé osoby a naopak Josefa Nováka. Nebyl útěk tak významné
osobnosti, jakou Ladislav Karel Feierabend bezesporu byl, přímo enšpíglovským kouskem nemalého významu,
při němž šlo o život?53 A z pohledu
bezpečnostních složek, které Feierabenda sledovaly, blamáží?
Omezovala se činnost Josefa Nováka „pouze“ na pomoc prchajícím osobám? 54 Podle čeho by posuzovali
činnost Josefa Nováka vyšetřovatelé
StB, na základě jakých paragrafů by
byl odsouzen a jak dlouho vězněn?
A jak budeme hodnotit skutečnost,
že někteří z těch, jimž Novák pomohl,
se po čase do Československa vrátili
jako kurýři, tedy tzv. agenti-chodci?
Osobně soudím, že se Josef Novák
do československého protikomunistického odboje zapojil. Zda vnímal
svoji činnost v uvedeném kontextu
s plným vědomím možných důsledků,
si nejsem jist. Na smyslu a důsledcích
jeho konání to však jistě nic nemění.
Věnujme ještě krátce pozornost
operativně pátracímu svazku a. č.
22746 MV. Upozornil jsem na nepřesnosti, které jsou v jeho jednotlivých
dokumentech obsaženy. Dalo by se
dokonce konstatovat, že provázejí
celý případ Josefa Nováka. Například
závěrečné hodnocení, vypracované
II. správou ministerstva vnitra dne
19. listopadu 1956 k jeho případu
s tím, aby jeho svazek byl „dočasně“
uložen do archivu, je jistě správné:

Momentka z klidného průběhu plavby. Nákladový prostor zakrýval tzv. rundek.
Foto: archiv Oblastního muzea Děčín

Provedeným šetřením bylo zjištěno, že
jmenovaný odcestoval z Hamburku do
zámoří.55 Omylu se přesto pracovníci
ministerstva vnitra dopustili, když
předpokládali, že pobývá s chotí
v Austrálii. Tam nikdy neodcestoval.56
Co víme o života Josefa Nováka
v cizině? Manželé Novákovi odjeli
v první polovině 20. století do Ameriky, kde našli druhý domov. Spoléhali se na pomoc známých a doufali,
že jim pomohou překonat první, nejtěžší období života v nové zemi. To
se však nestalo. Ne z neochoty, ale
pro všeobecně těžké podmínky (nejenom) československých exulantů
v těchto letech. Zklamaly i naděje
upínané k osobě Karla Ladislava
Feierabenda. Ani on nemohl pomoci.
Ve svých pamětech píše o chudobě,
již musel s rodinou po určité období
exilu snášet. Činil tak s důrazem na
pevný charakter, ve víře ve šťastnou
budoucnost a tvořivou práci.57 Z počátku to vyvolalo napjatý vztah mezi
ním a Josefem Novákem. Pravděpodobně pouze dočasně, neboť Feierabend uvádí, že manželé Novákovi

pobývají v Clevelandu, kde v práci
spokojeně a šťastně žijí.
Po značně těžkém začátku, kdy
pracovali oba manželé, zabezpečil
Josef Novák svoji ženu natolik, že
mohla zůstat v domácnosti a šetřit tak
své zdraví. Na život v USA Josef Novák
vzpomínal jako na období náročné
práce, ale také možností zajistit si
dobrý a spokojený život podle vlastních schopností a svobodné vůle, což
zdůrazňoval i po návratu do Československa 12. srpna 1992. Jeho žena
Štěpánka se těšila z návratu jen málo
přes rok – zemřela 13. prosince 1993.
Josef Novák pak 13. února 1999.
S pohledem Josefa Nováka na vlastní příběh cesty ke svobodě seznámil
čtenáře historik Josef Ptáček již v roce
1997. To, že se poněkud liší od pohledu Karla Ladislava Feierabenda, mu
neubírá na hodnověrnosti. Naopak,
ukazuje na různorodost života, rozdílné zdroje zkušeností. Ale i na to,
že ani výklad historie by neměl být
v popisu těchto a podobných situací
černobílý, tak jako není černobílá
naše minulost.

52 Aby to nebylo tak jednoduché, zdůrazňuji, že ne všemi historiky a badateli protikomunistického odboje.
53 Josef Novák žil v přesvědčení, že byl v Československu v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti. Tuto domněnku se mi nepodařilo
prokázat. Pravděpodobně (možno konstatovat, že takřka jistě) se nezakládala na pravdě.
54 Při rozhovoru s pamětníkem Antonínem Štekrem mi byla naznačena možnost převážení zpravodajských zpráv Josefem Novákem za
hranice ČSR. Nepodařilo se mi však tuto skutečnost nikde ověřit, tedy ji nepovažuji za relevantní.
55 ABS, f. MV-KR, operativně pátrací svazek a. č. 22746 MV. Závěrečné vyhodnocení ze dne 19. listopadu 1956.
56 Tamtéž, 2. oddělení, Návrh ze dne 15. 2. 1962. Dočasnost zde byla změněna na 15 let.
57 Srovnej FEIERABEND, Ladislav Karel: Politické vzpomínky III, s. 402n.
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