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Akce „Profesor“
Ladislav Vaněk a Státní bezpečnost: pokus o rekonstrukci

Pave l Ž áček

Jedním z nejkontroverznějších životních příběhů odvíjejících se od příprav
atentátu na Reinharda Heydricha, a to i ve vztahu k poválečné rekonstrukci
jeho průběhu, zůstává osud Ladislava Vaňka (1906–1993), funkcionáře Čs. obce
sokolské, organizátora sokolského odboje a posléze vězně Gestapa. Jako jeden
z mála přeživších přímých aktérů se logicky stal obtížně přehlédnutelným zdro
jem informací o jedné z nejdůležitějších akcí československého zahraničního
i domácího odboje. Řada jeho problematických tvrzení, prezentovaných
v různých verzích v podstatě až do pádu komunistického režimu, by nemohla být
publikována bez pomoci totalitní propagandistické mašinerie, případně Státní
bezpečnosti. Jaký byl vztah politické policie k Ladislavu Vaňkovi?
1

2

VÁZÁNÍ AGENTA „HORSKÉHO“
Dne 19. června 1953 zaslal náčelník
sekretariátu Hlavní správy Státní bezpečnosti npor. Josef Hozák sekretariátu ministra národní bezpečnosti zprávu k osobě Ladislava Vaňka, předvá-
lečného profesora na středních školách
v Brně a Slavkově. Již v té době byl aktivním funkcionářem a vyznavačem národně socialistické strany.3 V době oku-

pace byl nadále velmi činný v illegálních
sokolských organisacích a byl pokládán
za význačného illegálního činitele. V illegalitě vystupoval pod krycím jménem
„JINDRA“ […]. Při zatčení byl u něho nalezen telegram, ve kterém žádal Londýn
o odvolání atentátu na HEYDRICHA.4
VANĚK byl odsouzen pro spojení s parašutisty a atentátníky na HEYDRICHA
k trestu smrti, k jehož výkonu však nedošlo, neboť VANĚK byl již mezitím získán

Gestapem ke spolupráci. Tuto skutečnost
měly mj. potvrzovat výpovědi bývalých
příslušníků či agentů Gestapa Karla
Wochiána, Karla Panenky, Miloše Krejčího a Vladimíra Slezáka. VANĚK nebyl
Gestapem předán ani do koncentračního
tábora a zůstal po celou dobu okupace
v Pečkově paláci v Praze, kde jej Gestapo
výhodně umístilo jako kantýnského.5 Dne
9. května 1945 se dokonce stal „správcem“ Petschkova paláce.

1	Srov. DREJS, Jan (vlastním jménem Jaroslav Andrejs): Za Heydrichem stín. Naše vojsko, Praha 1947, s. 20–23 ad.; IVANOV, Miroslav: Nejen
černé uniformy. Monology o atentátu na Reinharda Heydricha. Naše vojsko – Svaz protifašistických bojovníků, Praha 1964, s. 26–32, 89–93,
125–133, 202–207, 261–263; VANĚK, Ladislav: Počátky sokolského odboje. In: JANEČEK, Oldřich (ed.): Z počátků odboje 1938–1941. Naše
vojsko, Praha 1969; VARSIK, Milan J.: Kto ste, Jozef Gabčík. Mladé letá, Bratislava 1973, s. 88–92, 95–98, 107–108, 113–124, 186; IVANOV,
Miroslav: Atentát na Reinharda Heydricha. Panorama, Praha 1979, s. 26–32, 92–95, 138–143, 222–225; BERTON, Stanislav: První zpráva
o „Jindrovi“. Nákladem vlastním, Roseville 1987; BERTON, Stanislav: Depeše na přání Jindry. Nákladem vlastním, Roseville 1987; IVANOV,
Miroslav: Atentát na Reinharda Heydricha. Panorama, Praha 1987, s. 30–36, 104–108, 159–167, 251–254; JELÍNEK, Zdeněk: Operace Silver A.
Naše vojsko, Praha 1992, s. 51–52, 94–98, 100; ANDREJS, Jaroslav: Smrt boha smrti. Legendy a skutečnost kolem atentátu na Heydricha.
JOTA, Brno 1997; UHLÍŘ, Jan B.: Sokolská odbojová organizace Jindra. Závěrečná zpráva gestapa. Soudobé dějiny, 2001, č. 4, s. 791–811.
2	JELÍNEK, Zdeněk: Operace Silver A, s. 6; KOKOŠKA, Stanislav: K osudům vzkazu prezidenta Beneše do vlasti z 26. 11. 1941. Výpověď
Ladislava Vaňka na brněnském gestapu. Historie a vojenství, 1996, č. 5, s. 116; BERTON, Stanislav: K případu Ladislava Vaňka-Jindry,
15. 8. 2011, rkp; KOKOŠKA, Stanislav: Jak byl proveden atentát na Heydricha? In: KOCIAN, Jiří – OTÁHAL, Milan – VANĚK, Miroslav:
Historie prožité minulosti. K šedesátinám Oldřicha Tůmy. ÚSD AV ČR – FSV UK, Praha 2010, s. 106.
3	Podle vlastního vyjádření L. Vaňka byl před 30. 9. 1938 příslušný k sociální demokracii, později k Národní straně práce. Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Výpovědi zaměstnanců Gestapa a SD (dále jen 52), signatura (dále jen sign.) 52-1-500,
Dotazník II o činnosti osob internovaných z politických důvodů v koncentračních táborech, 14. 12. 1945.
4	Srov. BERTON, Stanislav (ed.): Pannwitzova zpráva o atentátu na Heydricha. Nakladatelství BVD, Praha 2011, s. 102.
5	Podle vlastního Vaňkova vyjádření byl vězněn v Praze, Brně, Berlíně a opět v Praze. ABS, f. 52, sign. 52-1-500, Dotazník II o činnosti osob
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Výše zmiňovaný Miloš Krejčí měl
dle vlastní výpovědi využít informací
o Vaňkově spolupráci s Gestapem
a po válce se od něj, coby od přednosty odboru ministerstva školství a osvěty, nechat jmenovat jeho tajemníkem.
Za svého působení u profesora VAŇKA
zjistil KREJČÍ, že VANĚK se za pomoci
své tehdejší sekretářky a jistého býv.
protektorátního policisty a tlumočníka
Gestapa zabývá vyhledáváním tajných
spisů Gestapa v Pečkově paláci. Konkrétně mělo jít o materiál zachycující
jednání Karla Hermana Franka s Vladimírem Krajinou, poválečným generálním tajemníkem národně socialistické strany. V informaci dále stálo,
že Zdeňka Kellerová, jejíhož manžela
přímou vinou VAŇKA Gestapo zatklo
a následně nechalo odsoudit k trestu
smrti, byla po osvobození zavázána
náčelníkem SOKOLA HŘEBÍKEM čestným slovem k mlčenlivosti o činnosti
VAŇKA v okupaci. Hlavní správa Státní bezpečnosti závěrem ujišťovala:
Rozpracování VAŇKA jest v závěrečném
stavu a v současné době je námi připravována operativní akce k úplnému vytěžení VAŇKA k jeho činnosti. 6 Tato
formulace zjevně znamenala, že se
příslušný útvar centrály Státní bezpečnosti snažil po soustředění veškeré dokumentace zavázat Ladislava
Vaňka ke spolupráci. Není vyloučeno,
že neúplný evidenční záznam z protokolu map vlastnoručních zpráv
spolupracovníků 3. odboru Hlavní
správy Státní bezpečnosti (HS-StB)
k 30. září 1953 se týká právě spolupracovníka „Horského“ (reg. č. 4863).7
Po vydání rozkazu ministra vnitra
Rudolfa Baráka o vytvoření standardizovaných agenturně-operativních
evidenčních pomůcek byl 8. června
1954 svazek spolupracovníka s krycím
jménem „Horský“ anonymně přeevidován pro 1. oddělení IV. odboru (pro-

Profesor Ladislav Vaněk v 60. letech
blematika: západní Německo a Rakousko) II. správy MV na nové číslo
540, dne 26. února 1964 doplněno
jméno, příjmení a datum narození
(VANĚK Ladislav, nar. 19. 6. 1906).
Záznam v registračním protokolu dále
prozrazuje, že agenturní svazek byl
5. března 1965 předán na 1. oddělení
VII. odboru (problematika: ČSAV,
společenské vědy, chemické a přírodní, technické a biologické vědy, zdravotnictví, mezinárodní reakční vědecká centra) kontrarozvědné správy MV,
1. září 1967 na 2. oddělení V. odboru
(zastupitelské úřady arabských a jihoamerických států, reprezentace
letecké společnosti SAR, arabští stu-

Foto: archiv Jaroslava Čvančary
denti, vojenští gážisté) II. správy
Hlavní správy Státní bezpečnosti
a 8. května 1968 odeslán do operativního archivu.8
Statisticko-evidenční odbor Hlavní
správy Státní bezpečnosti převzal
agenturní svazek „Horský“, který sestával ze čtyř dílů, jednoho finančního
svazku a sedmi svazků vlastnoručních
zpráv (každý z nich – kromě posledního – obsahoval cca 300 listů), k archivaci bezprostředně poté, konkrétně
12. května 1968. Archivovaný svazek
a. č. 623489 byl bohužel 29. ledna 1985
příslušníky statisticko-evidenčního
odboru sekretariátu Federálního ministerstva vnitra po uplynutí doby

internovaných z politických důvodů v koncentračních táborech, 14. 12. 1945.
6	
ABS, f. Sekretariát ministra vnitra I. díl 1948–1959 (dále jen A 2/1), inventární jednotka (dále jen inv. j.) 1559, Zpráva k osobě profesora
Ladislava VAŇKA, čj. A-565/01-taj-53, 19. 6. 1953.
7	Byť je v záznamu uvedeno jméno „Hostovský“. Srov. protokol map vlastnoručních zpráv spolupracovníků in: http://www.abscr.cz/cs/
vyhledavani-archivni-pomucky.
8	Srov. protokol registrace svazků spolupracovníků 1. zvláštního odboru MV in: http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky.
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úlože zničen.9 Z tohoto důvodu je velmi
obtížné, ne-li nemožné, v úplnosti rekonstruovat rozsah činnosti tajného
spolupracovníka Státní bezpečnosti
s krycím jménem „Horský“, a to nejen
ve vztahu k tak citlivému tématu, jakým byla jeho předchozí činnost během
2. světové války. Z lustrace Ladislava
Vaňka v evidenci někdejšího Studijního ústavu MV (tzv. dvoumilionka)
a průzkumu archivních jednotek vztahujících se k jeho osobě navíc vyplývá,
že Správa kontrarozvědky zjevně vyjmula některé poznatky z válečného
i poválečného období z jednotlivých
archivních fondů a zařadila je ve formě
dokumentace do agenturního svazku,
v jehož rámci se v lednu 1985 bohužel
dočkaly fyzické likvidace. V archivním
fondu č. 325 zůstal nicméně zachován
konvolut agenturních zpráv 6. oddělení II/A odboru Krajské správy Sboru
národní bezpečnosti (KS-SNB) Praha
a VIII., resp. V. odboru II. správy HS-StB
(včetně dvou zpráv agenta „Horského“),
ze kterých lze alespoň rekonstruovat
operativní zájem centrály Státní bezpečnosti v letech 1967–1968.10

ROZPRACOVÁNÍ AKCE „PROFESOR“

Ladislav Vaněk s prezidentem ČSSR Ludvíkem Svobodou v Lánech, 1968
Foto: archiv Jaroslava Čvančary

Dne 2. listopadu 1962 zavedla II. správa MV skupinový svazek „Karel“ s reg.
č. 21975 a osobní svazek s reg. č. 21976
k osobě bývalého spolupracovníka
řídící úřadovny Gestapa v Praze Jaroslava Nachtmanna (nar. 1. 11. 1915),
který byl po předání ze Sovětského
svazu 10. června 1963 zatčen a vyšetřován pro svoji činnost během nacistické okupace.11 Oba svazky byly postupně převedeny do objektového
svazku s reg. č. 23951 (z osobního
svazku se stal podsvazek 23951/46).12
Objektový svazek „Blaník“ s reg. č.
23951 byl 23. listopadu 1964 zaveden
pro 4. oddělení IV. odboru II. správy

MV a posléze převzat 2. oddělením
VIII. odboru (problematika: pátrání
po válečných zločincích) II. správy
HS-StB k soustřeďování agenturně-operativní dokumentace osob rozpracovávaných a vyšetřovaných Správou
vyšetřování MV pro spolupráci s německými bezpečnostními složkami
během války.13
Jak vyplyne z následujících řádků,
situace okolo Ladislava Vaňka byla
koncem šedesátých let poměrně složitá. Jako tajný spolupracovník „Horský“,
řízený od 1. září 1967 2. oddělením
V. odboru II. správy HS-StB, byl agen-

turně využíván do akce 2. oddělení VIII.
odboru II. správy s krycím jménem
„Karel“ (rozpracování a vyšetřování
J. Nachtmanna), což bylo před podřízenými složkami – zejména správou Státní bezpečnosti v Praze – maskováno
jako jeho vlastní rozpracování za spolupráci s Gestapem v akci „Profesor“.
Počátkem září 1967 zaznamenal
starší referent 1. oddělení VIII. odboru
(problematika: protistátní recidiva,
bývalé fašistické a aktivistické organizace, starosokolové, býv. buržoazní
státní aparát aj.) Správy kontrarozvědky Hlavní správy Státní bezpečnosti

9	Srov. archivní protokol agenturních svazků a spisů spolupracovníků in: http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky.
10	Srov. ABS, f. Stíhání nacistických válečných zločinců (dále jen 325), sign. 325-41-2.
11	V září 1964 byl J. Nachtman obvodním soudem v Praze 2 odsouzen ke 14 letům vězení, do této doby trestu mu byl však započítán trest
vykonaný v SSSR. NVÚ Valdice opustil 22. 11. 1966.
12	Srov. skupinový svazek „Karel“ reg. č. 21975 a osobní svazek reg. č. 21976 in: ABS, f. Historický fond MV (dále jen MV-H), sign. H-676.
13	Objektový svazek 12. 3. 1969 převzala Správa vyšetřování Státní bezpečnosti; 18. 8. 1969 přeregistrován na reg. č. 212.
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Jaroslav Nachtmann po návratu ze SSSR
Foto: archiv Jaroslava Čvančary
mjr. Josef Kohlíček zprávu o návštěvě
důvěrníka s krycím jménem „Alfred“14
v bydlišti bývalé sekretářky starosty
Čs. obce sokolské (ČOS) Slavomíry Čechové v Praze 5, Pecháčkově ulici č. 3,
která proběhla dne 14. července 1967.
Pramen se mj. dozvěděl, že se u ní v bytě
schází skupina asi pěti bývalých odbojářů – sokolů, mezi nimi také redaktor
a spisovatel Miroslav Ivanov. ČECHOVÁ
poznamenala, že IVANOVA pozvali proto
mezi sebe, aby tam byl alespoň jeden
komunista. […] Byl to právě IVANOV,
který upozornil ČECHOVOU, že Pramen
uvedl závadovou činnost VAŇKA v okupaci gen. SVOBODOVI. Při této příležitosti řekl Pramen ČECHOVÉ, že dostal od
VAŇKA pohled z Jugoslávie. ČECHOVÁ se
velmi podivila, jak VANĚK, podle jejích
slov zrádce, mohl dostat povolení k výjezdu do Jugoslávie. ČECHOVÁ kritizovala
ostře tu skutečnost, že VANĚK byl v Jugoslávii a mohl podniknout kroky k zahlazení stop své činnosti ve vězeních
gestapa.

Mjr. Kohlíček navrhl předat agenturní záznam 2. oddělení VIII. odboru,
které na Vaňka soustřeďovalo dokumenty o jeho závadové okupační činnosti. Zároveň konstatoval: Schůzky
v bytě ČECHOVÉ budou agenturně
kontrolovány 1. oddělením s cílem zjištění, zda se nejedná o schůzky NO [nepřátelských osob].
Náčelník 1. oddělení VIII. odboru mjr.
Ludvík Hrnčárek zároveň informoval
náčelníka VIII. odboru: skupinu vezmeme pod kontrolu, k VAŇKOVI poznatky
dáváme 2. oddělení. Pplk. Otakar Pospíšil tento postup odsouhlasil 13. září
1967, včetně další spolupráce s 2. oddělením mjr. Ladislava Ereta.15
Dne 20. září 1967 zpracoval referent
6. oddělení II/A odboru KS-SNB Praha stržm. Jaroslav Zvěřina agenturní
záznam informátora s krycím jménem
„Adne“ (Miroslav Ivanov, nar. 1929),
ve kterém zachytil reakci některých
pamětníků na první vydání reportáží o atentátu na Reinharda Heydricha
(1963)16, v nichž autor využil vzpomínek učitele Střední zdravotnické
školy Ladislava Vaňka, rozpracovávaného podle II/A odboru KS-SNB
Praha pro podezření ze spolupráce
s Gestapem 2. oddělením VIII. odboru
II. správy HS-StB v akci „Profesor“.
Po vydání této knihy vyhledalo Pramene několik osob, které ho upozornily na
některé skutečnosti k činnosti prof.
VAŇKA za okupace, které Pramena
zarazily a později dovedly k přesvědčení, že VANĚK zrazoval účastníky čsl.
odboje Gestapu. Jako první autora
vyhledal maskér Národního divadla
Koza, který ho upozornil, že Vaňkova fotografie údajně z období ilegální
činnosti byla zhotovena až po skončení okupace. Po osvobození přišel za
KOZOU VANĚK a žádal ho o maskérské
upravení obličeje. Po zhotovení masky
se nechal VANĚK vyfotografovat. Tuto

fotografii pak dal VANĚK Pramenu jako
fotografii ze své ilegality. […] Od této
chvíle neměl Pramen k Vaňkovi důvěru.
Někdy v průběhu roku 1965 vyhledala autora Alice Horová, dcera starosty ČOS JUDr. Jana V. Kellera, zem ř elého v r o ce 19 4 3 v B erl í ně,
a předala mu kopii dopisu, který její
matka zaslala po skončení 2. světové
války starostovi Sokola Dr. Antonínu
Hřebíkovi. V dopise je uvedeno, že
KELLEROVÁ při svém posledním rozhovoru se svým manželem před jeho popravou se od svého manžela dozvěděla,
že prof. VANĚK je zrádce, a žádal ji, aby
po skončení okupace se zrádcovskou
činností VAŇKA seznámila Sokolstvo.17
Kellerová požádala Hřebíka, aby proti Vaňkovi vystoupil; když se tak nestalo, odešla na protest ze Sokola.
„Adne“ v archivu Svazu protifašistických bojovníků nalezl výpovědi
bývalého generálního sekretáře Ministerstva zahraničních věcí Dr. Arnošta Heidricha a MUDr. Kavalíra ze

Manželé Kellerovi
Foto: archiv Jaroslava Čvančary

14	S největší pravděpodobností šlo o uloženého spolupracovníka 2. odd. VIII. odb. II. spr. HS-StB s reg. č. 12258 (Ladislav Bedřich, nar. 1901),
jehož svazek byl archivován 15. 11. 1965 pod a. č. 601505.
15	
ABS, f. 325, sign. 325-41-2, agenturní záznam ALFRED č. 37 „VANĚK Ladislav, býv. spolupracovník gestapa z Prahy – zpráva“, ze schůzky
7. 9. 1967 v PB KLINIKA.
16	IVANOV, Miroslav: Nejen černé uniformy. Monology o atentátu na Reinharda Heydricha. Naše vojsko, Praha 1963.
17	Srov. BERTON, Stanislav: První zpráva o „Jindrovi“, s. 54–56.

paměť a dějiny 2012/02

S_Vanek.indd 63

63

6/18/12 10:16 AM

studie a články

Arnošt Heidrich
Foto: archiv Jaroslava Čvančary
7. a 8. ledna 1946, ve kterých byl VANĚK jmenovanými označen jako konfident Gestapa, který má na svědomí životy desítek lidí. Záznam dále obsáhle
citoval z těchto dokumentů.18
Podle záznamu hovořil informátor
mj. i s vdovou po odbojáři Karlu Nejedlém („kapitán Nemo“). Zdena Nejedlá,
kterou vyhledal v jejím bytě v Dejvicích, s ním nejprve nechtěla vůbec
mluvit, neboť se obávala, že je orgánem
Státní bezpečnosti a přišel ji vyslýchat,
jako tomu již bylo několikrát předtím.
Když se mu ji podařilo upokojit, půjčil
si dokumenty, které se zachovaly po
jejím manželovi. Mezi těmito materiály
je dopis, v kterém je označen jako zrádce
jejího manžela prof. Ladislav VANĚK.
Dopis není podepsán a NEJEDLÁ si již
nepamatuje, od koho dopis získala. Pramen také od jednoho ze svých čtenářů
dostal motáky zasílané z vězení Alžbětou Šenoldovou (přáteli nazývanou
Eržika), jednou z mnoha osob zatčených pro „účast na atentátu na HEYNDRICHA“ (sic!). Moták obsahuje varování před prof. VAŇKEM, který je zde
konkrétně označen jako zrádce. Tyto

motáky má Pramen mezi svými písemnostmi a najde-li je, dá je k dispozici.
Informátor uvedl, že je ve styku
i s členkou ilegální skupiny Jindra
Slavomírou Čechovou ze Smíchova.
ČECHOVÁ je taktéž přesvědčena o zrádcovství Vaňka a je rozhodnuta přispět
k jeho odhalení. Již v roce 1966 svolala
schůzku několika bývalých ilegálních
pracovníků, během níž se domlouvali, jakým způsobem proti Vaňkovi
vystoupit. Čechová měla nejprve navrhnout zaslat různým institucím
a redakcím dopis, v němž by upozornili na své podezření. Na této schůzce
se rozhodli zatím tento dopis nepsat
a požádat Pramene, aby jim zajistil materiály z procesu proti NEJEDLÉMU,
které se mají nacházet v Berlíně. Doufali, že v těchto materiálech budou konkrétní důkazy proti VAŇKOVI. Pramen
o tyto materiály žádal, ale bylo mu
sděleno z min. vnitra, že tyto materiály
nejsou k disposici.
Informátor na základě těchto i dalších upozornění došel k závěru, že
VANĚK s největší pravděpodobností
skutečně zradil účastníky čsl. odboje.
Vzhledem k tomu, že neměl žádné
faktické právní důkazy, rozhodl se
v periodiku ústředního výboru Svazu
bojovníků za svobodu Hlas revoluce
zveřejnit článek Kapitán NEMO 19, ve
kterém označil osobu, jež zradila Karla Nejedlého jako jistého „V“. Vaněk
se skutečně za měsíc ozval. Nejprve měl
protestovat proti svému očerňování
u místopředsedy ÚV SPB gen. Ludvíka Svobody. Pak se někdy v dubnu 1967
informátor zúčastnil jednání v Hlasu
revoluce. VANĚK protestoval proti urážkám jeho osoby a vyhrožoval Pramenu
soudním stíháním. Když Pramen uvedl,
že v článku je pouze zkratka jména „V“
a pod touto zkratkou se může skrývat
tisíce lidí, VANĚK chtěl, aby mu Pramen
potvrdil, že se jedná skutečně o něho
[…]. Pramen mu odmítl odpovědět a sdělil, že jména a materiály předá pouze
oficiální vyšetřovací komisi. Šéfredaktor

Hlasu revoluce navrhoval, aby se vytvořila komise SPB, která by celou záležitost
přešetřila.
Informátor dále uvedl, že hovořil
s gen. Svobodou, jehož seznámil se
svým podezřením proti Vaňkovi, sdělil další zjištěné skutečnosti a předal
mu originál konceptu dopisu Zdenky
Kellerové určený Dr. Hřebíkovi. Místopředseda ÚV SPB slíbil, že dá vše
přešetřit. Pramenu není známo, že by
SVOBODA v této záležitosti již něco
podnikl.
Nakonec nstržm. Zvěřina uvedl, že
zprávu získal od seriosního spolupracovníka. Většinu údajů považoval za
prověřitelnou výslechy jednotlivých
osob, jejichž ztotožnění ovšem ponechal na II. správě HS-StB. Mjr. František Hovorka, náčelník 6. oddělení
II/A odbor u, odsouhlasil potřebu
konzultace s př íslušníky Správ y
kontrarozvědky, rozpracovávajících
akci „Profesor“, před dalším úkolováním informátora. S těmito bude také
dohodnut další postup rozpracování,

Karel Nejedlý – krycí jméno „kapitán Nemo“
Foto: archiv Jaroslava Čvančary

18	Jejich opisy se nacházejí také in: ABS, f. A 2/1, inv. j. 1559, opis přípisu OÚ StB v Praze z 18. 12. 1948, čj. 84968/47 odd. H – Lo.
19	Opis článku Kapitán NEMO Miroslava Ivanova z Hlasu revoluce, 3. 2. 1967, pořízený mjr. Kratochvílem do akce „Profesor“, se nachází
in: ABS, f. 325, sign. 325-41-2.
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aby nedošlo k dekonspiraci spolupracovníka. 20
V následující agenturní zprávě
z 19. října 1967 informátora „Adne“ se
nstržm. Zvěřina vrátil ke schůzce
u Slavomíry Čechové. Účastníci této
schůzky jsou všichni přesvědčeni, že
prof. VANĚK býv. vedoucí ilegální skupiny JINDRA při výslechu na Gestapu
zradil a zavinil smrt členů své skupiny.
[…] ČECHOVÁ stále Pramenu telefonuje
a dotazuje se, zda se s tou záležitostí
něco dělá […]. Očekává, že v případě,
dá-li SVOBODA celou záležitost přešetřit, bude také vyslechnuta.
Pramen si ještě vybavil, že v loňském roce vedl ve střešovické nemocnici rozhovor s bývalým funkcionářem
Sokola Evženem Pennigerem, který
mu nejprve odmítl poskytnout informace k Vaňkovi, že se jedná o staré
záležitosti, se kterými nechce nic mít
a podobně. Až později vypovídal své
zkušenosti, které získal s VAŇKEM za
okupace ve vězení. Byly to věci hovořící
v neprospěch VAŇKA.
V závěru zprávy řídící orgán opět
zdůraznil serióznost spolupracovníka.
Upozorňuje na podezření bývalých členů
ilegální skupiny JINDRA proti Ladislavu
VAŇKOVI. Jedná se o další osoby, které
podezřívají VAŇKA ze spolupráce s Gestapem. […] Skutečnost, že ČECHOVÁ
a další členové skupiny JINDRA jsou rozhodnuti proti VAŇKOVI vystoupit a vypovídat proti němu, je možno využít. Nstržm.
Zvěřina doporučoval provést nejprve
výslech Horové, u níž předpokládal
ochotu vypovídat a označit další svědky. Celou záležitost by bylo vhodné připravit tak, aby působila dojmem, že impuls
přešetření VAŇKOVY činnosti přišel od
generála SVOBODY. Zprávu navrhl předat VIII. odboru II. správy, kde byla akce

„Profesor“ rozpracována ve svazku
číslo 23951/V-M-68.21
Na stejné schůzce se informátor
„Adne“ zmínil o besedě, po níž mu
jedna z posluchaček sdělila, že profesor Ladislav Vaněk, o kterém se hovoří
jako o hrdinovi, je zrádce. Jako důkaz
svého tvrzení předložila opis motáků
Alžběty Šenoldové z vězení, ve kterých
označila VAŇKA jako zrádce. […] Ve
svých poznámkách nalezl Pramen v těchto dnech zápis tohoto textu: „Eržika
ŠENOLDOVÁ, posílala motáky Marii
TOMÁNKOVÉ Praha Vinohrady tř. Krále Jiřího 12. Více než 5 kusů – zajímavé.
Jsou ověřeny svědky Františkem TOMÁNKEM a J. OLIVOU psány na stroji,
že souhlasí s originály, které byly na
plátěných proužcích.“
Nstržm. Zvěřina obsah agenturního
záznamu hodnotil jako zajímavý. Zpráva zesilovala podezření ze spolupráce
s Gestapem, kvůli němuž byl prof.
Vaněk rozpracováván. V případě, že
budou získány motáky od ŠENOLDOVÉ
a budou svědecky ověřené, budou tím
získány důkazy proti VAŇKOVI. Další
úkoly měl informátor obdržet až po
konzultaci s příslušníky 7. odboru
II. správy, kteří akci rozpracovávají.22
Nicméně: Zpráva bude předána HS Stb
II. správa 8. odbor.23
V polovině října 1967 předložilo vedení VIII. odboru II. správy HS-StB
návrh hlavních úkolů na nadcházející
rok, který potvrzuje dvojaký přístup
centrály Státní bezpečnosti k minulosti. Agenturně-operativní činnost
měla být orientována – v souladu se
zaměřením Komise pro stíhání válečných zločinců a za spolupráce se Správou vyšetřování Státní bezpečnosti –
na vyhledávání a shromažďování
dokumentace k páchání válečných

Alžběta Šenoldová
Foto: archiv Jaroslava Čvančary
zločinů na území Československa v letech 1939–1945, zejména k osobám
žijícím ve Spolkové republice Německo. Nadále operativní činnost zaměřit
k objasnění a postihu osob působících
v době tzv. Heydrichiády na persekucích
osob české národnosti. Jde především
o postižení těch osob, které zodpovídaly
za provádění různých akcí, jako např.
dopadení a likvidaci parašutistů, stanné
soudy, Lidice, Ležáky apod.24
Starší referent 6. oddělení II/A odboru KS-SNB Praha kpt. Stanislav
Podrazský zpracoval 2. listopadu 1967
agenturní záznam č. 66 informátora
s krycím jménem „Lípa“ (Tomáš Jirák,
nar. 1913): Pramen, který je v občasných
stycích s prof. Ladislavem VAŇKEM informoval, že VANĚK mu vyprávěl o následujících zajímavých věcech. Asi před
třemi roky jej měla navštívit jistá
ošetřovatelka z Obvodního ústavu
národního zdraví ve Vysočanech, po-

20	
ABS, f. 325, sign. 325-41-2, agenturní záznam ADNE „Prof. Ladislav VANĚK – poznatky k okupační činnosti“ z 20. 9. 1967, čj. OS-002771/6067; předán 21. 9. 1967 II. spr. HS-StB pod čj. OS-00365/82-67.
21	Tamtéž, agenturní záznam ADNE č. 4 „Prof. Ladislav VANĚK – poznatky“ z 19. 10. 1967; postoupen 2. 11. 1967 pod čj. OS-003225/4-60-67,
příjmové razítko II. spr. HS-StB z 7. XI. 1967, čj. OS-00428/82-67.
22	Není vyloučeno, že šlo o opožděný odkaz na 1. odd. VII. odb. II. spr. HS-StB, tj. oddělení, které do konce srpna 1967 řídilo spolupracovníka „Horského“.
23	
ABS, f. 325, sign. 325-41-2, agenturní záznam ADNE č. 1 „Prof. Ladislav VANĚK – poznatky k činnosti za okupace“ z 19. 10. 1967.
24	
ABS, f. Sekretariát náměstka ministra vnitra plk. Jaroslava Klímy (A 7), inv. j. 282, Návrh hlavních úkolů pro plán práce po linii 8. odboru II. správy HS-StB na r. 1968, čj. OS-00397/80-67, 17. 10. 1967.

paměť a dějiny 2012/02

S_Vanek.indd 65

65

6/18/12 10:16 AM

studie a články

sléze zdravotní sestra Psychiatrického
ústavu v Praze-Bohnicích. VANĚK se
vyjádřil, že uvedená Pavla mu sdělovala,
že byla v rukách Stb a je ve finanční tísni a chtěla na VAŇKOVI půjčit 500,- Kčs.
VANĚK prý ji odmítl a udělal si závěr, že
se jedná o nějaký podvod. Uvedená PAVLA jej pak začala vyhledávat soustavně,
navštěvovala jej v bytě i ve škole a snažila se zjistit, jak se dostal z koncentráku
a některé detaily jeho činnosti za okupace. VANĚK nabyl domnění, že se jedná
o spolupracovnici Stb a řekl prý to přímo
do očí. Prý jí tehdy řekl, že si naší Stb
váží, ale lituje orgána, který ji k němu
posílá, jelikož to dělá krajně blbě.
Informátor dále nahlásil podrobnosti o svém rozhovoru s redaktorem Čs.
televize Jindřichem Trylčem. TRYLČ se
vyjádřil, že VANĚK je starý konfident
Gestapa a jedině proto prý přežil Heidrichiádu (sic!) a koncentrační tábory. Vaněk
posléze před Pramenem komentoval
situaci kolem svých pamětí, že se nenechá od každého uličníka podtrhovat, čímž
narážel na TRYLČE a spisovatele IVANOVA, které pokládá za hlavní viníky, že
zatím nebyly vydány jeho paměti. Vaněk
vyslovil přesvědčení, že mu jednou určitě vyjdou, třeba po jeho smrti; na nakladatelstvích prý má dost známých. Pramen
si ještě vzpomněl, jak před delší dobou
hovořil s Vaňkem, který mu vyprávěl,
že byl sice odsouzen k trestu smrti, ale
s velikým štěstím se zachránil. Prý byl
odvezen do koncentračního tábora a několikráte přemísťován do jiných táborů,
než se přišlo na to, že měl být popraven.
Přesto prý s ním bylo zacházeno slušně.
VANĚK se domnívá, že Němci si zřejmě
mysleli, že je význačným agentem IS a proto jej ušetřili. Domnívá se též, že mohlo jít
o domluvu mezi zpravodajskými službami.
Podle kpt. Podrazského pocházela
zpráva od prověřeného spolupracovníka, jenž se nepravidelně na svém
pracovišti stýkal s některými členy
bývalé odbojové organizace Jindra

(omezeně i s Vaňkem), a hodnotil ji
jako seriózní. Spolupracovník nebyl dále
k VAŇKOVI úkolován, sám zatím odmítá blíže VAŇKA vytěžovat a prohlašuje,
že VANĚK je v poslední době velmi podezíravý. Po dohodě s mjr. Kratochvílem byla zpráva zaslána na 2. oddělení VIII. odbor II. správy HS-StB.25

NACHTMANN V AKCI
Propuštěný Jaroslav Nachtmann, označený jako důvěrník (D) „Jaroslav“, později „Míla“, se po předchozí úmluvě počátkem listopadu 1967 prostřednictvím
Jiřího Hojera snažil napojit na „Dra
Vaňka“. Během rozhovoru jsem H. poděkoval za kladný postoj, který měl ke mně
v době mého procesu, když byl předvolán
jako svědek. […] Dále se mě H. ptal, jak
vypovídali druzí svědkové. Jmenoval jsem
Karla Hájka, fotografa, trenéra boxu od
býv. policie, i Dra Vaňka. Rovněž jsem
uvedl, že bych velice rád i jim poděkoval.
[…] Zároveň jsem se zeptal co je Vaněk
dnes vůbec za člověka. H. odpověděl, že
je silným nacionalistou a odpůrcem dnešního režimu.26
Dne 3. prosince 1967 Nachtmann
opět navštívil Hojera, neboť ke schůzce s Vaňkem stále nedocházelo. Teprve nyní jsem se dověděl, že Vaněk si
velice přeje schůzky se mnou, ale na
druhé straně jedná velmi konspiratývně
(sic!) a má obavy se setkati v bytě H.
Proto bylo H. navrhnuto, abychom se
sešli ve sportovní bývalé Hojerově škole na Václavském nám.27
O šest dní později došlo ve sportovní
škole situované v zadním traktu pasáže hotelu Zlatá Husa ke schůzce. Když
se Vaněk posadil, zeptal se H., není-li tam
náhodou zamontováno odposlouchávací
zařízení. […] Mému pozorování neušlo,
že V. zrakem důkladně prohlédl stěny
i možná místa, kde by se mohl instalovat
mikrofon. […] V. se mě zeptal, jak dlouho
jsem na svobodě i proč jsem dříve jej ne-

vyhledal. […] Dále Vaněk pokračoval, že
když jsem byl u soudu, byl varován Amortem známým historikem, skupinou bývalých zpravodajců i některými vedoucími
členy KSČ, aby nemluvil v moje dobro,
jelikož budu zcela určitě pověšen a taková výpověď by V. rozhodně neprospěla.
Vaněk s úsměvem doplnil, že během
Nachtmannova vyšetřování i odsouzení měla celá řada lidí, včetně komunistických funkcionářů, špatný sen, neboť
se obávali, že spolupracuje se Státní bezpečností – taková fáma kolovala
v některých kruzích, např. ve Svazu
protifašistických bojovníků. Dále se mě
zeptal V., co jsem o jeho osobě vypovídal
v době mých výslechů, jelikož je mu dobře známo, že za ním bezpečnost stále
slídí. Dále říkal, že chtěli komunisté pošpiniti sokolský odboj, zejména v souvislosti s heydrichiádou, to se prý nepodařilo, proto chtějí před veřejností diskreditovat vedoucí hlavně jeho, tj. Dra Vaňka. Odpověděl jsem, že při výslechu jsem
vypověděl ohledně jeho osoby jen to, že
o jeho existenci jsem se dověděl po jeho
zatčení v souvislosti s atentátem na Heydricha a později že jsem s ním přišel do
styku v suterénu Pečkárny, kde pracoval
ještě s celou řadou zatčených bývalých
důstojníků čsl. armády. […] Dále letmo
V. vyprávěl o jeho úloze v této době, že byl
vlastně znepřátelen s Benešem, jelikož měl
tu odvahu postaviti se proti provedení
atentátu. […] Vaňka prý zatýkal Fleischer
s dalším gestapákem Freilachem. Po zatčení prý byl od Fleischera mlácen, seděl
v úzkém mělkém křesle i Fleischer křičel,
že nebude-li Vaněk mluvit, smísí se jeho
krev s krví i močí Eliáše, který byl jeho
spolupracovník i ještě s jedním důstojníkem […], myslím, že se jednalo o Mašína.
Ze spárů Fleischera jej vytáhl gestapák
rada Panvic [Pannwitz], který se ukázal
ohromným člověkem a s kterým by se
Vaněk i dnes rád setkal. […] Po jeho zatčení prý byl V. na gestapu váženým tím,
že byl proti atentátu na Heydricha, do-

25	
ABS, f. 325, sign. 325-41-2, agenturní záznam LÍPA č. 66 „VANĚK Ladislav – býv. člen okupační ilegální organisace JINDRA – poznatky“
z 2. 11. 1967; postoupen II. spr. HS-StB 15. 12. 1967, pod čj. OS-003726/M-60-67.
26	
ABS, f. MV-H, sign. H-676, podsvazek 1, strojopisné hlášení nadepsané D – Jaroslav, 12. 11. 1967.
27	Tamtéž, strojopisné hlášení D – Jaroslav, předáno 10. 12. 1967.
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konce v tajnopisu v RSHA šla do Berlína
zpráva, že V. byl proti atentátu na Heydricha i z důvodu, že v té době pí H. se
nacházela v jiném stavu. Toto se prý
tehdy ohromně zamlouvalo Frankovi a V.
podotýká, že to byl také jeden důvod, proč
nebyl popraven. […]28

„NARUŠENÍ ROZPRACOVÁNÍ“
Podle kpt. Podrazského sdělil 22. listopadu 1967 informátor „Lípa“ podrobnosti o názorech prof. Vaňka vztahujících se k vydání jeho pamětí. VANĚK
si stěžoval, že je spisovatelem IVANOVEM
a spisovatelem HAMŠÍKEM29 napadán
ohledně koncepce svých vzpomínek na
atentát na Heidricha (sic!). VANĚK se cítí
dotčen, že jako člen odbojové skupiny
JINDRA, která se na atentátu podílela,
nebyl přizván k besedě, která se konala
v září 1967 v domě spojů na Vinohradech.
Pozván prý nebyl ani spisovatel Čestmír Amort, který se problematikou
atentátu taktéž zabýval.30 VANĚK tvrdí,
že spisovatel IVANOV získal materiály
ke zpracování Heidrichiády (sic!) z Vojenského historického ústavu prostřednictvím jistého TRYLČE, nyní zaměstnaného v Čs. televizi. Není pravda, že
IVANOV materiály přivezl z Londýna.
Materiály mu poskytl TRYLČ za úplatek
5.000,- Kčs. VANĚK se dále vyjádřil, že
je v něm ještě dost zpravodajské krve,
aby si podobných věcí všímal.
Zprávu kpt. Podrazský pokládal za
seriózní, přičemž opět argumentoval,
že spolupracovník měl nepravidelný
styk jak s Vaňkem, tak i s Ivanovem.
Spor prof. VAŇKA se spisovatelem IVANOVEM je staršího data, a pramení z nesrovnalostí hodnocení londýnského odboje za okupace. Diskuse IVANOV kontra

VANĚK byly svého času uveřejněny i ve
Večerní Praze. Zpráva byla zaslána k rukám mjr. Kratochvíla s komentářem:
Spolupracovník má k uvedeným osobám
omezené možnosti a nebyl k nim již dále
v tomto směru úkolován.31
V dalším agenturním záznamu
nstržm. Zvěřina uvedl, že informátorovi „Adne“ se začátkem listopadu 1967
ozvala Slavomíra Čechová s tím, že mu
chce osobně sdělit závažné poznatky.
Při osobním setkání se ČECHOVÁ zeptala Pramene, zda se již koná nějaké šetření proti Ladislavu VAŇKOVI, kterého
podezřívají ze spolupráce s gestapem.
Pramen jí odpověděl, že s podezřením
proti VAŇKOVI byl, jak je již známo, seznámen generál Ludvík SVOBODA a tajemník Svazu protifašistických bojovníků
a proto se Pramen o věc již déle nezajímá.
Čechová mu doporučila vyhledat Dr.
Františka Bláhu, vedoucího katedry
hygieny nemocnice v Praze-Vršovicích.
Po představení a oznámení důvodu návštěvy BLÁHA ochotně Pramenu sdělil,
že se nedávno náhodně sešel s Ing. Janem
VANŽUROU z Polné, s kterým byl v r. 1943
vězněn v koncentračním táboře v Dachau.
Mimo jiné hovořili i o profesoru Ladislavu
VAŇKOVI. VANŽURA o Vaňkovi prohlásil, že za okupace spolupracoval s Dr.
PANGRATZEM [Pannwitzem] z pražského gestapa a tím si VANĚK zachránil
život. Heinz Pannwitz žijící v Ludwigsburgu byl prý na Vaňka velmi rozezlen,
neboť se domníval, že poskytl informace o atentátu na Heydricha anglickému
spisovateli Alanu Burgessovi, který je
použil ve své knize Sedm mužů v mlze.32
Vaněk prý tím nedodržel dohodu, kterou
měli spolu. Od BLÁHY se Pramen nedozvěděl, odkud má VANŽURA tyto informace. Informátor, který citovanou

Starší referent 2. oddělení VIII. odboru II. správy
HS-StB mjr. Jaroslav Kratochvíl administrativně
vedl rozpracování akce „Profesor“ a zároveň
kryl agenta „Horského“
Foto: ABS
knihu znal, se domníval, že Vaněk
nemusel poskytnout své vzpomínky,
nýbrž je autor mohl získat přenesením
z jiných publikací.
Nstržm. Zvěřina na základě získané
informace nalezl v operativním archivu
agenturní svazek Jana Vanžury (nar.
1903), z něhož zjistil, že v roce 1939
jmenovaný získal německou státní
příslušnost a vstoupil do NSDAP. V letech 1941–1942 byl z nejasného důvodu
umístěn do koncentračního tábora
v Dachau. Po propuštění se stal technickým vedoucím podniku RESTAV
Praha. V květnu 1945 byl zatčen, delší
dobu vyslýchán NKVD a po šest týdnů
vězněn na Pankráci. Dvakrát byl souzen
dle malého dekretu a pokaždé osvobozen. Teprve v červenci 1948 – po zatčení za spoluúčast na vytvoření protistátní
skupiny – měl přiznat, že byl agentem
německé vojenské zpravodajské služby
Abwehr. V březnu 1955 byl pod krycím
jménem „Wirth“ získán k agenturní

28	Tamtéž, Důvěrník Míla, předáno 13. 12. 1967. Agent „Horský“ události z 9. 12. 1967 nahlásil až na schůzce 5. 2. 1968: Po formálních větách
na začátku rozhovoru mně nejprve NACHTMAN poděkoval za příznivé svědectví při přelíčení na Karlově náměstí. ABS, f. 325, sign. 325-41-2,
záznam HORSKÝ (výpis z ag. zprávy), 12. 2. 1968, čj. OS-0146/52-68.
29	Šlo o spoluautora publikace HAMŠÍK, Dušan – PRAŽÁK, Jiří: Bomba pro Heydricha. Mladá fronta, Praha 1963. Srov. ABS, f. Sbírka různých
písemnosti (S), sign. S-437-8, záznam o schůzce s prof. Lad. Vaňkem, 21. 3. 1963.
30	Čestmír Amort (nar. 1922), autor publikace Heydrichiáda (Naše vojsko, Praha 1965), byl od 10. 10. 1961 rozpracováván v osobním svazku
„Mirek“ (posléze „Zrádce“ a „Milena“) s reg. č. 21025, 11. 8. 1964 svazek fingovaně zničen; obnoven 1. 7. 1966 pod reg. č. 25058 pro
1. odd. VII. odb. II. spr. HS-StB, archivován 25. 1. 1968.
31	
ABS, f. 325, sign. 325-41-2, agenturní záznam LÍPA č. 63 „IVANOV Miroslav, spisovatel – spory s profesorem VAŇKEM“ z 22. 11. 1967.
32	Srov. BURGESS, Alan: Seven Men at Daybreak. Evans Brothers, London 1960.
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spolupráci s II. správou MV, jejíž 4. odbor ho o devět let později úkoloval
kontaktovat Pannwitze v Ludwigsburgu.33 Na PANWITZE se měl obrátit s dopisem od VAŇKA.34 Ve svazku je uvedeno,
že VANĚK za okupace spolupracoval
s PANWITZEM. Výsledek tohoto napojení není ve svazku uveden.
Kopie agenturní zprávy byla opět
předána VIII. odboru II. správy HS-StB, kde byl Vaněk rozpracováván pro
podezření ze spolupráce s gestapem. […]
Spolupracovník nebude k BLÁHOVI, ani
k VANŽUROVI zatím úkolován. Úkoly
mu budou dány až po konsultaci a požadavku II. správy 8. odb.35
Náčelník II. odboru správy Státní
bezpečnosti Brno mjr. Alois Šenkeřík
postoupil 12. ledna 1968, s odkazem
na ústní dožádání mjr. Kratochvíla
u příležitosti porady v centrále, fotokopii protokolu příslušníka brněnského Gestapa Kurta Leischkeho k osobě
bývalého zemského vedoucího sokolské odbojové organizace prof. Vaňka,
rozpracovávaného pro důvodné podezření z konfidentské činnosti. Podle této
výpovědi měl Vaněk řídící úřadovně
Gestapa v Brně vyzradit celou organizační strukturu sokolského odboje
včetně jmen vedoucích funkcionářů.
Svoji výpověď na Gestapu přímo diktoval
do stroje a zároveň vyhotovil organizační schema tohoto odboje. Na základě jeho
výpovědí Gestapo usvědčovalo zatčené
vedoucí členy […]. VANĚK rovněž vyzradil způsob spojení této organizace na
Londýn a do kruhů protektorátní vlády.36
V polovině ledna 1968 „Adne“ opět
informoval, že byl od začátku roku
několikrát volán Čechovou kvůli šetření proti Vaňkovi. Při posledním roz-

Tereza Kasprová a Slavomíra Čechová
Foto: archiv Jaroslava Čvančary
hovoru dne 10. 1. 68 prohlásila ČECHOVÁ,
že jí již dochází trpělivost a proto bude
jednat sama. Měla zájem o setkání s tajemníkem Svazu protifašistických bojovníků s. Huškem, ale ten jí nepřijal. Čechová se rozhodla počkat ještě asi
měsíc s tím, že když do té doby nebude
šetření zahájeno, svolá schůzku členů
bývalého sokolského odboje (Jindra),
na níž připraví prohlášení o svém podezření. Od VAŇKA se hodlají veřejně
distancovat. Prohlášení hodlají zveřejnit
v tisku.37
O den později převzal kpt. Podrazský
od informátora „Lípy“ zprávu s podrobnějšími údaji o Vaňkově snaze prodat
své paměti přes DILIi západní vydavatelské agentuře. […] VANĚK je znechucen
neúspěchy v nakladatelství „Naše vojsko“,
které odmítlo jeho paměti vydat. Tento

neúspěch přičítá jednání redaktorky
z „Obrany lidu“, kterou pokládá za „člověka“ spisovatelů HAMŠÍKA a IVANOVA,
své konkurenty. Informátor uvedl, že
projevoval určité obavy, zda jeho knihu
schválí ideologická komise ÚV KSČ.
VANĚK se vyjádřil, že honorář dostane
v bonových poukázkách, čímž náš stát
získá valuty. Paměti vyjdou v zahraničí
v německé, francouzské, anglické a španělské řeči. Vaněk se dále zmínil, že kniha
bude mít kromě textu též obrazovou část.
Prof. Vaněk měl také poskytnout asi
šedesát fotografií ze své sbírky.
VANĚK je ve svém jednání dosti opatrný, pokračoval záznam, má obavy,
aby se o jeho jednání nedozvěděli
M. IVANOV a Č. AMORT. Jedná se mu prý
o některé pasáže pamětí, které ještě
nebyly nikde uveřejněny a o které se bojí,
aby mu nebyly odcizeny. VANĚK v rozhovoru s Pramenem tomuto slíbil, že
jakmile jednání o vydání jeho pamětí
úspěšně skončí zejména schválení ideologickou komisí ÚV-KSČ, zapůjčí mu celý
rukopis (je psán strojem) pod čestným
slovem, že jej nikomu dále nepůjčí. O bývalých odbojářích z organizace Jindra
se měl Vaněk vyjadřovat jako o „poserech“, kteří se ani nebyli schopni legálně scházet. VANĚK byl při jednání
s Pramenem velmi srdečný, klidný, kandiduje na poslance NV [národní výbor]
ve svém obvodu na příští volební období.
Je ochoten se opět s Pramenem setkat.
O předání agenturní zprávy byl předem informován mjr. Kratochvíl; 6. oddělení II/A odboru KS SNB Praha zároveň
centrále nabídlo možnost ověřit poznatky vztahující se k jednání prof. Vaňka
a DILIE. Pramenu nejsou známy podrobnosti, o jakou západní agenturu se jedná.38

33	Agenturní svazek „Wirth“, zavedený 4. 3. 1955 pro 3. odd. IV. odb. II. správy MV, byl 7. 12. 1965 archivován 1. odd. IV. odb. II. spr. MV pod
a. č. 601883; zničen 19. 12. 1984.
34	Srov. faksimilii dopisu L. Vaňka – Jindry z 27. 8. 1964 publikovanou in: BERTON, Stanislav: První zpráva o „Jindrovi“, s. 47.
35	
A BS, f. 325, sign. 325-41-2, agenturní zpráva ADNE „Profesor Ladislav VANĚK – poznatky“ z 28. 11. 1967; odeslána 22. 12. 1967 pod
čj. OS-003796, příjmové razítko II. spr. HS-StB z 2. 1. 1968, čj. OS-002/82-68.
36	Tamtéž, přípis II. odboru S-StB Brno „Prof. VANĚK, zaslání dokumentačního materiálu“, čj. OS-0069/06-68, 12. 1. 1968. Srov. KOKOŠKA,
Stanislav: K osudům vzkazu prezidenta Beneše do vlasti z 26. 11. 1941. Výpověď Ladislava Vaňka na brněnském gestapu, s. 111–130.
37	
A BS, f. 325, sign. 325-41-2, agenturní zpráva ADNE č. 10 „Prof. Ladislav VANĚK – poznatky“ z 23. 1. 1968; odeslána 30. 1. 1968 pod
čj. OS-00317/4-60-68; příjmové razítko II. spr. HS-StB z 5. II. 1968, čj. OS-0080/82-68. K dalšímu vývoji na půdě SPB srov. BERTON, Stanislav: První zpráva o „Jindrovi“, s. 48.
38	
A BS, f. 325, sign. 325-41-2, agenturní zpráva LÍPA č. 69 „Prof. Ladislav VANĚK – prodej pamětí do zahraničí“ z 24. 1. 1968; odeslána
20. 2. 1968 pod čj. OS-00510/M-60-68.
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Akce „Profesor“

Zástupce náčelníka 6. oddělení
II/A odboru KS SNB Praha kpt. Jaroslav Hiřman získal 5. února 1968
agenturní zprávu spolupracovníka
s krycím jménem „Skalák“ (JUDr. Otto
Jelínek, nar. 1913), ověřující a konkretizující poznatky získané od „Lípy“
o jednání mezi prof. Vaňkem a zástupcem agentury OPERA MUNDI z Paříže Charlesem Romsacem na půdě
DILIE. K uzavření smlouvy však nedošlo,
jelikož VANĚK svoji práci neměl přeloženou, takže ji pan ROMSAC nemohl
posoudit a také proto, že tato práce je
zatím připravena jen v suchých faktech
a není literárně zpracována. Na literární zpracování a na překlad prý VANĚK
nemá potřebné finanční prostředky.
[…]39
Dne 19. února 1968 zaznamenal
nstržm. Zvěřina další zprávu „Adne“,
který měl asi před dvěma lety hovořit
s evangelickým duchovním K ristianem Lanštiagem o atentátu na
Heydricha. LANŠTIAG sdělil Pramenu,
že parašutisté, kteří provedli atentát,
měli být původně po atentátu schováni
v kostele LANŠTIAGA na Žižkově. Úkryt
byl pro ně malý, a proto použili kostela
v Reslově ulici. Během rozhovor u
vznášel výhrady proti Vaňkovi, vydávajícího se za jednoho z hlavních
organizátorů atentátu. LANŠTIAG prý
zjistil, že VANĚK věděl o atentátu po
skončení okupace velmi málo. Od některých svědků, účastnících se příprav atentátu, se dozvěděl, že je
Vaněk po skončení války obcházel

a získával od nich informace. LANŠTIAG jmenoval pouze jednu osobu,
kterou měl VANĚK vyhledat, jistého
Petra FAFKA, který měl připravovat
úkryt parašutistů. […] LANŠTIAGA
zaráží, že VANĚK, který se prohlašuje
za jednoho z hlavních organizátorů
atentátu, nevěděl některé zásadní věci.
Vyjádřil se, že VANĚK je přinejmenším
podvodník. 40

UKONČENÍ SPOLUPRÁCE?
Důvodem, proč centrála StB držela nad
spolupracovníkem „Horským“ ochrannou ruku a spolupráci ukončila až před
8. květnem 1968, mohla být jeho předchozí intenzivní spolupráce s 1. oddělením VII. odboru II. správy HS-StB,
před pražským jarem pro vedení komunistické strany jedním z nejdůležitějších pracovišť politické policie.41 Ve
zvláštní části operativního archivu
byly uloženy průvodní dopisy a kopie
agenturních zpráv z let 1964–1967,
které sekretariát ministra vnitra pravidelně zasílal k informaci 1. tajemníkovi ústředního výboru Komunistické
strany Československa Antonínu
Novotnému.42
Z neznámého důvodu přistoupilo
1. oddělení XI. odboru Hlavní správy
kontrarozvědky (II. správa FM V)
19. května 1972 k obnovení spolupráce s důvěrníkem „Horským“ (reg. č.
3495). Spis byl nejprve předán 1. oddělení, 23. července 1973 pak na 2. oddělení IX. odboru, jeho archivaci proved-

Posledním řídícím orgánem agenta s krycím
jménem „Horský“ byl starší referent 2. oddělení
V. odboru II. správy HS-StB kpt. Václav Pohan
Foto: ABS
lo po reorganizace kontrarozvědného
aparátu Státní bezpečnosti 2. března
1976 1. oddělení III. odboru Správy
kontrarozvědky pro boj s vnějším nepřítelem (II. správa FMV) opět pod
a. č. 623489 MV.43 Spis tak byl 3. ledna
1976 uložen k agenturnímu svazku pod
identické archivní číslo.44
Veřejný diskurs o atentátu na Heydricha – byť pod kuratelou komunistické cenzur y – dále pokračoval.
Přestože spolupráce Ladislava Vaňka
se Státní bezpečností skončila v polovině sedmdesátých let, postavilo se
Federální ministerstvo vnitra ještě
koncem osmdesátých let na jeho stranu proti útoku Miroslava Ivanova. 45
Obsahová analýza tohoto sporu si však
zaslouží samostatný rozbor.

39	Tamtéž, agenturní zpráva SKALÁKA č. 42 „Prof. Ladislav VANĚK – jednání o prodeji pamětí do zahraničí“ z 5. 2. 1968; odeslána
20. 2. 1968 pod čj. OS-00527/M-60-68; příjmové razítko II. spr. HS-StB z 26. II. 1968, čj. OS-00128/82-68.
40	Tamtéž, agenturní zpráva ADNE č. 9 „Akce PROFESOR – Ladislav VANĚK – poznatky“ z 19. 2. 1968; odeslána 1. 3. 1968 pod
čj. OS-00632/M-60-68.
41	Srov. KOUDELKA, František: Státní bezpečnost 1954–1968. Základní údaje. ÚSD AV ČR, Praha 1993, s. 129–147; ŽÁČEK, Pavel: Akce
„Tomis III“ a ideologická diverze. Václav Havel v dokumentech Státní bezpečnosti, 1965–1968. Paměť a dějiny, 2012, č. 1, s. 78–83.
42	Např. 5. 7. 1966 zaslal ministr vnitra plk. Josef Kudrna A. Novotnému informaci: Vážený soudruhu, v příloze zasílám zprávu spolupracovníka „HORSKÉHO“ o situaci na Slovensku, odkud se nedávno vrátil. Současně Tě upozorňuji, že slovenští soudruzi z ÚV KSS ani soudruzi
z KS SNB Bratislava nejsou se zprávou seznámeni. Přílohy 3/10. Národní archiv, f. Gustav Husák, nezpracováno, Zpráva o výsledku prověrky u KS SNB Bratislava, nařízené I. NMV čj. N/Ka-0066/1-1968 ze dne 5. 8. 1968. Příloha č. 13, záznam o studiu materiálů ve zvláštním
archivu ministra vnitra z let 1964–1967.
43	Srov. protokol registrace svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování in: http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky.
44	Srov. archivní protokol agenturních svazků a spisů spolupracovníků in: http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky.
45	Srov. MARGOLIUS, Jiří: Sto minut čekání na Heydricha. Signál, 1987, č. 23, s. 3, 8–9; MINAŘÍK, Pavel: Lhůta pro pravdu nevypršela.
Signál, 1988, č. 48, s. 12–13; VANĚK, Ladislav: „Antimemorandum“. Signál, 1987, č. 49 a 50, s. 28–29.
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