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třetí odboj

Po obsazení zbytku českých zemí dne 
15. března 1939 a vzniku Protektorá-
tu se české a moravské obyvatelstvo 
ocitlo uprostřed nepřátelského pro-
storu, obklopeno územím třetí říše, 
okupovanými oblastmi a Hitlerovými 
satelity. Spojení domácího odboje 
s exilovou vládou v Londýně a její 
zpravodajskou službou bylo možné 
udržovat především pomocí ra-
diových vln a výsadků parašutistů. 
Výcvik československých výsadkářů 
ve Velké Británii začal roku 1941. 
Původní idea, dlužno podotknout 
nereálná, počítala s jejich podporou 
celonárodního povstání, které však 
ze zřejmých důvodů nemohlo upro-
střed války propuknout. Parašutisté 
byli ve skutečnosti využíváni k udr-
žování spojení s domácí rezistencí, 
získávání zpravodajských informací, 
ale i organizování sabotáží a přímé-
ho odboje. Pouze ve dvou případech 
bylo jejich úkolem provedení atentá-
tu – skupina Anthropoid usmrtila 
Reinharda Heydricha, skupině Tin se 
předního kolaboranta, ministra Ema-
nuela Moravce, zlikvidovat nepoda-
řilo. 

Působení paravýsadků z Anglie 
patří k nejvýznamnějším kapitolám 
druhého odboje. Přes vysoké procen-
to ztrát bylo mimořádně úspěšné. 
V průběhu druhé světové války bylo 
londýnským vedením československé-
ho odboje vysláno do německého týlu 
ze Západu 31 výsadkových skupin 
celkem o 88 mužích. Více než polovi-
na (konkrétně 46) z nich zahynula, 
nacisté však popravili i řadu jejich 
rodinných příslušníků a dobrovolníků, 
kteří jim poskytovali pomoc, potravi-
ny a úkryt.1

Po komunistickém převratu v únoru 
1948 se situace do jisté míry opakova-
la. Československé území opět přechá-
zí na režim uzavřených hranic, který 
znemožňoval volný pohyb mezi přísluš-
níky jednotlivých států středoevrop-
ského prostoru. Podobně jako okupa-
ce v  roce 1939 vyvolal Únor vlnu 
odchodů ze země a formování prvních 
exilových skupin v západní Evropě. 
Mezi uprchlíky byli stejně jako v roce 
1939 i příslušníci československé ar-
mády, někteří dokonce odcházeli 
z vlasti podruhé, aby se znovu zapoji-
li do boje za její osvobození. Před de-

seti lety stáli proti jasně vymezenému 
nepříteli, proti cizí mocnosti, která 
brutální vojenskou silou přepadla jejich 
vlast, a navíc měli za sebou morální 
podporu drtivé většiny českého oby-
vatelstva. Po únoru 1948 se však pro-
tivníkem stali spoluobčané spjatí 
s novým totalitním režimem, a společ-
nost byla navíc v poválečných letech 
na základě nedávných zkušeností 
značně diverzifikovaná. Přesto začaly 
krátce po převzetí moci komunisty 
vznikat zpravodajské skupiny, jež si 
vzaly za cíl udržovat spojení s domá-
cími odpůrci režimu a organizovat 
v Československu operativní průzkum, 
zaměřený na branněbezpečnostní 
oblast, hospodářství a monitorování 
nálad ve společnosti. Vzhledem k tomu, 
že československé území sousedilo 
přímo s americkou okupační zónou 
v Německu a její dosažení v Rakousku 
bylo s určitým rizikem rovněž možné, 
odpadala nutnost vytvářet spojení 
pomocí technicky i finančně náročných 
paravýsadků.2

Z dobrovolníků odhodlaných tajně 
přejít z Německa či Rakouska zpět do 
Československa a plnit zde úkoly zá-
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V současné době jsou moderní historiografii kladeny otázky po smyslu 
a podobách protikomunistického odboje, dokonce po jeho samotné existenci, 
diskutuje se rovněž o propojení protikomunistického (třetího) a protinacistického 
(druhého) odboje a jeho ideové i personální kontinuitě. Při srovnání obou období 
si nelze nepovšimnout určitých příbuzných rysů. A to i na poměrně složitém 
životním osudu Ignáce Naye.

Ivo Pejčoch

1  ŠOLC, Jiří: Bylo málo mužů. Českoslovenští parašutisté na západní frontě za druhé světové války. Merkur, Praha 1991.
2  PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop: Agenti-chodci na popravišti. Kurýři západních zpravodajských služeb, popravení v letech 1949–1958. Svět 

křídel, Cheb 2010.
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padních resp. exilových zpravodaj-
ských služeb se formovaly skupiny 
kurýrů, označovaných komunistickou 
propagandou jako agenti-chodci. 
Vzhledem k tomu, že přecházeli zpo-
čátku nijak důsledně chráněnou hra-
nici, nepotřebovali speciální vybave-
ní ani příliš náročný výcvik. Z tohoto 
důvodu se zpravodajcům dařilo na-
cházet mezi obyvateli uprchlických 
táborů dostatečné množství dobrovol-
níků ochotných provést kurýrní ope-
raci v československém vnitrozemí. 
Jejich činnost ovšem byla značně 
riskantní, již při přechodu hranice se 
vystavovali hrozbě zastřelení hlídka-
mi Pohraniční stráže, v průběhu ope-
race pak zatčení příslušníky Státní 
bezpečnosti. 

Vzhledem ke zdokonalující se ope-
rativě československé tajné policie, 
která získávala řadu informací z pro-
středí utečeneckých táborů i brutál-
ními výslechy zatčených agentů-chod-
ců, ztráty kurýrů narůstaly. Situaci 
ještě zhoršilo budování dvou- a tří-
stěnných drátěných pohraničních 

zátarasů, od roku 1952 navíc zajiště-
ných položením minových polí mezi 
stěnami a elektrickými vodiči s vyso-
kým napětím smrtící hodnoty.3 Vysí-
lání kurýrů západními zpravodajský-
mi službami zcela ustalo v průběhu 
let 1955–1956.

Podle dosavadních poznatků se zdá 
pravděpodobné, že kurýrů, kteří se 
účastnili minimálně jedné operace, 
byly nejméně 2000. Z nich bylo 500 
zatčeno, celkové ztráty tedy činily 
kolem 25 procent. Komunistická jus-
tice byla k dopadeným kurýrům ne-
milosrdná, ve většině případů byli 
odsouzeni k mnohaletým trestům 
vězení, 42 z nich bylo dokonce popra-
veno. Statisticky tedy byl přibližně 
každý pátý člověk popravený v Čes-
koslovensku po roce 1948 z politických 
důvodů kurýrem západní zpravodajské 
služby.

V řadách kurýrů nacházíme i býva-
lé příslušníky SNB a československé 
armády. Tito muži se vystavovali 
hrozbě exemplárního potrestání, ne-
boť režim se snažil drakonickými 

tres ty zastrašit další potencionální 
odpůrce v řadách ozbrojených sborů.

Právě u vojenských osob je jasně 
doložitelná přímá kontinuita mezi 
druhým a třetím odbojem. Organizá-
tory zpravodajských operací jak pro 
britské, americké a francouzské zpra-
vodajské služby, tak pro českosloven-
ský exil byli v mnoha případech býva-
lí důstojníci československé armády, 
představující nesporné hrdiny boje 
proti nacismu. Za všechny jmenujme 
generála Františka Moravce, majora 
Františka Bogataje, majora Rudolfa 
Drbohlava nebo bratry Aloise a Ferdi-
nanda Šedovy. V jejich činnosti bylo 
hlavní těžiště vojenské části třetího 
odboje. Veteráni druhého zahraniční-
ho odboje však nebyli pouze organizá-
tory, někteří bývalí příslušníci vojska 
na Západě se dokonce přímo účastni-
li i kurýrních operací.

Jedním z mužů, na jehož složitém 
osudu lze prokázat personální propo-
jení uvědomělého protinacistického 
a protikomunistického odboje, byl 
Ignác Nay, který byl až dosud pouze 

3  PULEC, Martin: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945–1989. ÚDVZK 
PČR, Praha 2006.

Ignác Nay jako příslušník československého 
vojska ve Francii (na snímku vlevo stojí 
uprostřed)  Foto: archiv rodiny
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stručně zmíněn na jedné z konferen-
cí Vojenského historického ústavu.4 

Aktivní účastník druhého i třetího 
odboje Ignác Nay se narodil 27. prosin-
ce 1920 ve slovenské obci Cajla v okre-
se Modra do rodiny Františka Naye 
a  jeho manželky Kataríny, rozené 
Kankové. Domovské právo měl v Pe-
zinku. Byl slovenské národnosti, řím-
skokatolického vyznání. Absolvoval 
pět tříd obecné a čtyři třídy měšťanské 
školy, všechny v Pezinku. Potom po-
kračoval na tříleté vyšší strojírenské 
škole v Bratislavě, z níž však podle 
některých materiálů vychodil jen dva 
ročníky, nedokončil ji a našel si raději 
zaměstnání. Nejdříve působil v rozhla-
sovém Radiožurnálu, měl však tak 
nízký plat, že po pouhých třech měsí-
cích změnil zaměstnavatele. Začal 
pracovat jako radiotelegrafista na 
poštovním radiotelegrafním úřadě 
v Bratislavě. V oficiálních dokumentech 
jej později řadili do kategorie technic-
ký úředník. Radiotelegrafistou byl až 
do listopadu 1939, kdy společně s ka-
marádem Michailem Maslavičem 

odešel ze Slovenské republiky, aby 
vstoupili do exilové československé 
armády. Za dramatických okolností  
překročili v noci potají maďarskou 
hranici a chtěli se nepozorovaně dostat 
až do Jugoslávie (SHS). Doufali, že přes 
ni, Řecko, Turecko a Egypt doputují až 
do francouzského Agde. Těsně před 
maďarsko-jugoslávskou hranicí je však 
zastavila hlídka maďarských četníků 
a jako nelegální imigranty je zatkla. 
Následoval transport do věznice v Bu-
dapešti. Po odpykání dvouměsíčního 
trestu za nedovolený vstup na maďar-
ské území měli být deportováni zpět 
na Slovensko. V Galantě je četníci 
předali příslušníkům maďarské armá-
dy, kteří je měli na hranici předat 
slovenské policii společně s několika 
slovenskými Židy, rovněž zatčenými 
při pokusu o útěk do Jugoslávie. Když 
je ale vojáci v noci odváděli k hranici, 
bez ostychu jim nabídli, že je za menší 
úplatek nechají jít, kam budou chtít. 
Nay jim dal stříbrnou tabatěrku a stří-
brné psací pero, jeho kamarád hodin-
ky a Židé vyplatili určitou částku 

v tehdejším maďarském platidle pengö. 
Maďaři je pak skutečně nechali zmizet. 
Rozradostnění Židé dali oběma mladí-
kům několik pengö a ti se vypravili do 
Nových Zámků k Maslovičově tetě, kde 
se asi na týden ubytovali. Příbuzná jim 
potom dala nějaké peníze, která sta-
čily na to, aby dojeli do Budapešti. Zde 
navštívili francouzskou ambasádu, 
odkud je poslali do sídla Českosloven-
ské ligy. Tady jim poskytli na týden 
ubytování. Se skupinou deseti Čecho-
slováků se pak vypravili k jugoslávské 
hranici, kde se ohlásili u určeného 
sedláka. Ten jim přivedl převaděče, 
který je však udal maďarskému čet-
nictvu. Četníci je zatkli a hodlali odvézt 
do budapešťského vězení, oba mladí 
Slováci však za předchozí internace 
zjistili, že nedaleko místa, kde se prá-
vě nacházeli, je tábor pro polské bě-
žence. Začali se tedy vydávat za Polá-
ky a četnická hlídka je skutečně do 
tábora odvedla. Jeho veliteli přiznali, 
že nejsou polské národnosti, a součas-
ně ho požádali o pomoc se slibem, že 
se dlouho nezdrží a znovu se pokusí 
o přechod do Jugoslávie. Polský důstoj-
ník dvojici přijal a mladíci se již násle-
dující noci pokusili na vlastní pěst 
najít cestu přes hranici. Tentokrát již 
byli úspěšní a dostali se na jugoslávské 
území. Tady je po chvíli zastavila srb-
ská hlídka finanční stráže a odvedla 
je na svou stanici. Když její velitel 
zjistil, že jsou z Československa, cho-
val se k nim velmi přátelsky a pohos-
tinně, stejně jako jeho podřízení. Dali 
oběma mužům najíst a nechali je od-
počinout. Druhý den jim velitel dokon-
ce přidělil jednoho srbského strážníka, 
který je doprovodil až do Bělehradu, 
aby neměli po cestě potíže. Ten je od-
vedl do ubytovny pro české uprchlíky, 
kde zůstali několik dnů. Potom byli se 
skupinou čtyřiceti mužů posláni na 
společný vystěhovalecký pas do Řecka, 
odtud do Turecka a pak do Sýrie. Dále 
pokračovali do libanonského Bejrútu, 
kde nastoupili na francouzskou loď 
mířící do Alexandrie. Po jednodenním 

4  PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop a kol.: Od svobody k nesvobodě 1945–1956. Ministerstvo obrany ČR – Odbor komunikace a propagace MO, 
Praha 2011, s. 113.

Skupinový snímek československých vojáků z Británie, Ignác Nay stojící druhý zleva
Foto: archiv rodiny
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kotvení ve zdejším přístavu loď opět 
vyplula, tentokrát již do Francie. Při-
stáli v Marseille, kde je ubytovali 
v kasárnách St. Jeanne.

Ignác Nay stále hodlal vstoupit do 
československých vojenských jedno-
tek.5 Absolvoval lékařskou prohlídku 
a po třech dnech jej 30. března 1940 
poslali z Marseille k odvodu do česko-
slovenského tábora v Agde. Vyhověl 
podmínkám a  ještě téhož dne byl 
v hodnosti vojína zařazen k jezdecké 
eskadroně Smíšeného přezvědného 
oddílu v Rockfortu. Tehdy také dostal 
evidenční číslo F-2653. Absolvoval 
základní výcvik a 5. dubna jej přeloži-
li ke kulometné četě. S ní absolvoval 
ústup před útočícími německými voj-
sky. Stejně jako mnoho jeho spolubo-
jovníků se rozhodl armádu neopustit 
a nevyužil možnosti demobilizace.6 Po 
pádu Francie odplul s ostatními pří-
slušníky jednotky na lodi Mohamed 
Ali el Kebir do Velké Británie. 

Dopravní loď připlula k britským 
břehům 7. července 1940 a přistála 
v Liverpoolu. Ignác Nay se pak na celou 
dobu druhé světové války stal přísluš-
níkem československého vojska ve 
Velké Británii. Spolu s ostatními byl 
nejdříve ubytován ve stanovém táboře 

v Cholmondeley a zařazen do stavu  
1. pěšího praporu 1. československé 
brigády. Zde se 28. října téhož roku 
dočkal při příležitosti státního svátku 
povýšení do hodnosti svobodníka. Se 
začátkem nového roku jej přemístili 
k jiné jednotce: 1. ledna 1941 se stal 
příslušníkem 2. roty 1. pěšího praporu. 
Dalšího povýšení se dočkal opět při 
příležitosti státního svátku: 28. října 
1942 dostal hodnost desátníka. Násle-
dujícího roku došlo k reorganizaci 
československých pozemních sil  
ve Velké Británii, v jejímž rámci se  
z dosavadního 1. pěšího praporu stal  
1. tan kový prapor. Ignác Nay pak jako 
příslušník Československé samostatné 
tankové brigády absolvoval výcvik na 
řidiče středního tanku Cromwell. 

Po vylodění spojeneckých vojsk 
v Normandii a postupu Francií byla 
Československá samostatná tanková 
brigáda 30. srpna 1944 vyslána na 
kontinent. První muži připluli téhož 
dne, transport brigády pokračoval až 
do 8. září. Jednotka mířila do oblasti 

přístavu Dunkerque, který německá 
posádka pod velením admirála Frid-
richa Frisia proměnila v pevnost, jejíž 
obranné linie by bylo možné jen těžko 
prorazit. Českoslovenští vojáci plnili 
až do konce války úlohu obléhatelů, 
kteří nepřítele v pevnosti zablokova-
li. Obléhání však nebylo statickou 
záležitostí, naopak je provázely ur-
putné boje, které si na obou stranách 
vyžádaly stovky padlých a zraněných. 

Desátník Ignác Nay na bojišti půso-
bil až do kapitulace německé posádky. 
Dne 20. dubna 1945 byl povýšen na 
četaře, za statečné nasazení ve fron-
tové linii také dostal Československou 
vojenskou pamětní medaili se štítkem 
F-VB a Československou vojenskou 
medaili Za zásluhy II. stupně.7 

Po válce se vrátil se svou jednotkou 
do Československa, 1. června 1945 byl 
jeho prapor reorganizován na 11. tan-
kovou brigádu. Nay ještě v prvních 
poválečných měsících dále sloužil,  
31. srpna byl převelen k 14. tankové 
brigádě, kde později, 4. října 1945, 

5  Vojenský historický archiv (dále jen VHA) Bratislava, fond (dále jen f.) Kmenové listy, Kmenový list Ignác Nay.
6  Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv (dále jen VÚA – VHA) Praha, f. 24, Ignác Nay.
7  VHA Bratislava, f. Kmenové listy, Kmenový list Ignác Nay, Záznamy o udělení vyznamenání.

Českoslovenští vojáci v Británii pomáhali se zemědělskými pracemi (Nay označen křížkem)
  Foto: archiv rodiny

Ignác Nay na průkazové fotografii z tábora 
v Cholmondeley  Foto: VA-CR Trnava
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demobilizoval.8 Jeho charakteristiky 
v osobním spise jsou výhradně kladné, 
popisují jej jako veselého kamarád-
ského muže, současně ale spolehlivé-
ho, svědomitého, pracovitého a pře-
devším odvážného. O jeho morálním 
profilu svědčí i mizivé množství zápi-
sů v listu udělených trestů. Za celá 
dlouhá léta války se jednou jedinkrát 
vrátil později z vycházky, jinak se 
nedopustil vůbec žádného kázeňské-
ho prohřešku a  i zmíněný pozdní 
návrat mu byl ze seznamu trestů vy-
mazán. Z dokumentů vychází jako 
odhodlaný a naprosto bezproblémový 
voják.9 

Po odchodu do civilu se Ignác Nay 
vrátil na rodné Slovensko. Zprvu se 
usadil v Turčianském Svätém Martinu 
a našel si tady civilní zaměstnání.10 
Již v listopadu 1945 se ale odstěhoval 
do Pezinku, kde bydlel nejdříve u ro-
dičů, potom ve vlastním bytě v Tehel-
né ulici. Živil se jako hostinský. Na 
konci roku 1945 totiž jako aktivní 
účastník protinacistického odboje 
dostal do národní správy hotel Jeleň 
v Pezinku, v březnu 1947 ho však sprá-
vy zbavili. Roztrpčený Nay za tím viděl 
intriky: údajně proti němu byla vykon-
struována pomluva, že je nervově 
nemocný a na funkci vedoucího ne-
stačí, což ovšem neodpovídalo skuteč-
nosti. Podle vlastní výpovědi vstoupil 
krátce po osvobození do Komunistic-
ké strany Slovenska (KSS), což v eu-
forii z nově nabyté svobody učinila 
i řada dalších občanů, kteří si nedo-
kázali představit, kam bude strana 
zemi směrovat. Sám Nay ostatně za-
nedlouho proti komunistické straně 
velmi aktivně bojoval. 

Bývalého příslušníka západní ar-
mády Naye stále více frustrovala po-
válečná realita, proto se nakonec 
rozhodl odejít ze země a vrátit se do 
Velké Británie. Podle svých slov ho 
motivovala i skutečnost, že na něj 
v Manchesteru čekala jeho anglická 
snoubenka. Na Silvestra 1947 tedy 

odjel do Bratislavy, kam dorazil ve 
22.00 hod. Nastoupil na tramvaj 
a u mostu přes Dunaj přesedl na au-
tobus do Petržalky. Vystoupil na před-
poslední zastávce a sedl si do místní 
krčmy. Tady zůstal do jedné hodiny 
po půlnoci, potom se pěšky vydal ko-
lem nedaleké továrny k rakouské 
hranici. Nepozorován ji překročil 
poblíž Kittsee a pěšky pokračoval do 
Bergu. Nesl si kufr s nejnutnějším 
ošacením – rezervním oblekem, čtyř-
mi košilemi, dvěma kravatami, prá-
dlem a párem bot. V Bergu se před 
restaurací zeptal jednoho z hostů, zda 
je skutečně v Rakousku, a když ne-
známý přitakal, pokračoval do Wolf-
stahlu. Po příchodu kolem páté ranní 
zde potkal místního občana, jemuž 
prodal krabičku cigaret, a za utržený 
obnos si koupil jízdenku na vlak do 
Vídně, kam přijel v 8.00. Měl v úmy-
slu navštívit přátele, kteří v rakouské 
metropoli bydleli, cestou si však  
všiml kanceláře britské vojenské po-
licie, vystoupil z tramvaje a šel se na 
úřadovnu přihlásit. K jeho údivu však 
na stanici byli pouze Rakušané, pro-
to odešel ke svým přátelům a násle-
dujícího dne oslovil na ulici prvního 
britského vojáka. Dal se s ním do řeči, 
vyprávěl mu, že rovněž sloužil pod 
britskou vlajkou, a požádal ho, aby mu 
ukázal cestu na nejbližší úřadovnu 
britských vojenských orgánů. 

Podle jeho rady se přihlásil v kan-
celáři vojenské kontrarozvědky Field 
Security Service (FSS), sídlící na Se-
bastianplatz ve III. okrsku. Tady jej 
vyslechl vojenský úředník v hodnos-
ti seržanta, jemuž Nay popsal okol-
nosti útěku. Seržant mu obstaral oběd 
a při dalším pohovoru se ptal na situa-
ci v Československu. Zajímal se, zda 
jsou na našem území ruské jednotky 
nebo jaká je ekonomická situace běž-
ného obyvatelstva. Britové mu zajis-
tili prozatímní ubytování ve sběrném 
utečeneckém táboře. Potkal se zde 
s dvojicí Slováků, kteří mu vysvětlili, 

že na transport do Velké Británie bude 
nějakou dobu čekat, odhadovali ji na 
tři až čtyři měsíce. Doporučili mu 
proto odcestovat do britské okupační 
zóny, nejlépe do Grazu, kde prý byly 
výhodnější podmínky pro vycestová-
ní. Nay v táboře rozprodal všechny 
osobní věci, čímž získal tři sta padesát 
šilinků, a vydal se na cestu. Putování 
přes ruskou zónu bylo poměrně dob-
rodružné, při kontrolách hlídek so-
větské armády ale používal ve vlaku 
jednoduchou lest. Cestoval ve střední 
části vagonu a podle toho, kudy hlíd-
ka vešla, pomalu ustupoval na druhou 
stranu. Než se k němu dostala, dojel 
vlak na nádraží, tam vyskočil, oběhl 
vagon a nastoupil z opačné, tedy již 
zkontrolované strany. Dětinská lest 
oklamala všechny patroly a Ignác Nay 
dojel 7. února až do Grazu. Přespal 
v levném hotelu a následujícího dne 
se vydal hledat úřadovnu Military 
Police. Po delším dohadování mu ra-
kouští zaměstnanci přivedli službu 
konajícího britského seržanta, jemuž 
vysvětlil, že uprchl z Československa 
a jako bývalý účastník západního 
odboje by se rád vystěhoval do Velké 
Británie. Poslali jej na místní služeb-
nu Field Security Service, kde dostal 
prakticky stejné otázky jako předtím 
ve vídeňské kanceláři FSS. Potom ho 
poslali do místního uprchlického tá-
bora. Životní podmínky tu nebyly 
nejlepší. Například jídelníček byl 
jednotvárný: ráno černá káva, k obě-
du fazole nebo hrách, k večeři polen-
ta. Denní příděl černého chleba byl 
velmi omezený. Prvních šest dní Nay 
pouze chodil po táboře a snažil se 
zjistit, jak by mohl uspíšit svůj odjezd 
do Británie. Když jej po dalších něko-
lika dnech chtěli poslat na práci 
k místním podnikatelům, odmítl to 
a veliteli tábora řekl, že za války ne-
nasazoval život za osvobození vlasti 
proto, aby mu teď rozkazovali Němci. 

Po šesti týdnech pobytu v táboře 
poznal jistého Josefa Šimona, bývalé-

8  VÚA – VHA Praha, f. 24, Ignác Nay.
9  VHA Bratislava, f. Kmenové listy, Kmenový list Ignác Nay, Osobní charakteristika.
10  Tamtéž, Záznam o demobilizaci.
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ho správce hotelu ve Špindlerově 
Mlýně, jenž ho přemluvil k odchodu 
do americké zóny. Od něj se také do-
zvěděl o povaze převratu, který me-
zitím v Československu proběhl. Ši-
mon jej vzal s sebou do Braunau am 
Inn. Tady ho seznámil s Jozefem Vice-
nem, vystupujícím ovšem pod jménem 
Berger, představitelem slovenské 
exilové organizace Biela légia, která 
působila pod patronací amerických 
zpravodajských orgánů. Ubytoval jej 
v místním hotelu a po několika dnech 
přemluvil ke spolupráci, dokonce ho 
nechal podepsat jakousi přísahu věr-
nosti. Ta měla podle Nayova výslechu 
následující znění: Prehlasujem týmto, 
že vstupujem do hnutia na obnovu Slo-
venského štátu. Zavazujem sa, že túto 
myšlienku nikdy nezradím, že nebudem 
podporovat snahy o obnovu republiky 
československej a že budem vždy smýš-
lenia protikomunistického. Som si ve-
dom, že vedomé nedbanlivé konanie 
príkazov, či zrada, sa trestá smrťou. Tak 
mi Boh pomáhaj. Zůstává otázkou, zda 
podobnou přísahu skutečně složil, či 
zda jí později vyšetřovatelé StB „vy-
šperkovali“ jeho přiznání. Již skuteč-
nost, že se v boji proti komunistům 
spojil s představiteli slovenského 
nacionalistického exilu, není zcela 
obvyklá. Ovšem údajná přísaha hovo-
řící o nepodporování snah o obnovu 
Československé republiky u muže, 
který pro její osvobození obětoval šest 
let života, nepůsobí věrohodně. 

Ignác Nay pak Vicenovi slíbil, že 
uskuteční kurýrní cestu do Českoslo-
venska za jeho příznivci. Během své 
první zpravodajské operace překročil 
po několikadenním pobytu ve Vídni 24. 
března 1948 u Wolfsthalu rakousko-
-československé hranice, aniž by vzbu-
dil nežádoucí pozornost, a dostal se do 
Bratislavy, kde splnil všechny úkoly. 
Navštívil jistého Ladislava Vebera 
a předal mu dopis od Vicena. Údajně 
mu měl předat i gramofonovou desku 
s hymnou bývalé Slovenské republiky. 
Potom se vrátil do Rakouska. Svou misi 
splnil k Vicenově spokojenosti, takže 
organizátor slovenského exilového 
odboje pro něj připravil další.

Na další kurýrní cestu se vydal 
Ignác Nay na základě Vicenových 

instrukcí 5. dubna 1948, tentokrát 
však při něm nestálo štěstí. Krátce 
po přechodu rakousko-československé 
hranice jej v prostoru Petržalka-Kop-
čany zpozorovala dvoučlenná hlídka 
příslušníků Sboru národní bezpečnos-
ti. Policisté mu zkontrolovali doklady 
a konstatovali, že nemá potřebné 
povolení k překročení státní hranice. 
Zajistili jej a odvedli na služebnu, kde 
byl Nay podroben prvnímu výslechu. 
Při osobní prohlídce u něj nalezli 
množství kompromitujícího materiá-

lu. Příslušníky SNB zaujaly zejména 
různé legitimace opatřené falešnými 
razítky, včetně jednoho osobního 
průkazu s fotografií, na níž bylo ra-
zítko Polizeidirektion Wien, kolonky 
dokumentu však nebyly vyplněné 
a podpis pod nimi nečitelný. Kromě 
toho měl Nay u sebe další nevyplněný 
průkaz a celuloidový pásek s imitací 
rakouského úředního razítka. Právě 
to vyslýchající přesvědčilo, že zatčený 
muž je nejspíše zapojen do nějaké 
protistátní činnosti. Pod tlakem dů-

Zpráva o zadržení Ignáce Naye při ilegálním přechodu hranic v roce 1948
Zdroj: Archiv ÚPN
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kazů a velmi pravděpodobně i fyzic-
kého nátlaku nakonec Nay přiznal, 
že přišel ilegálně z rakouského území 
z pověření muže, jehož znal jako Jo-
zefa Bergera. Byl pověřen dojet do 
Prostějova a vyhledat majora čs. ar-
mády jménem Krejčí, jemuž měl předat 
orazítkovaný rakouský osobní průkaz. 
S ním mohl Krejčí odejít za Bergerem 
(Vicenem) do Braunau.

Nastalo vyšetřování, vedené pří-
slušníky pobočky Státní bezpečnosti 
v Bratislavě, kteří sepsali k osobě 
Ignáce Naye trestní oznámení, jež 
odeslali 9. června 1948 Státní proku-
ratuře v Bratislavě.11 

Jeho případ převzal státní prokurá-
tor JUDr. Antonín Rašla a po obvyklých 
administrativních procedurách sesta-
vil na základě materiálu Státní bez-
pečnosti obžalobu, datovanou 5. dub-
na 1949. Odeslal jí Státnímu soudu 
v Bratislavě. Obžaloba obsahuje i shr-
nutí vývoje lidovědemokratické spo-
lečnosti, jak to bylo v období totality 
obvyklé, což tvoří z právního doku-
mentu částečně ideologický pamflet. 
Státní prokurátor zde uvedl: V době, 
kdy lidově demokratické zřízení Česko-
slovenské republiky nebylo ještě dosta-
tečně upevněné a kdy na mezinárodním 
poli docházelo mezi mocnostmi při jejich 
diplomatických jednáních k vážným 
neshodám, projevujícím se v nepřátel-
ském postoji západních mocností k li-
dově demokratickým republikám vý-
chodní Evropy, v zahraničí se utvořily 
z politických odpůrců lidově demokra-
tických režimů skupiny českých a slo-
venských emigrantů, vyvíjející úsilí 
o zničení lidově demokratického zřízení 
a znovuvytvoření Slovenského štátu.12 
Obžaloba vinila Naye z nedovoleného 
překročení státní hranice a kontaktu 
s Bergerem (v tu chvíli ještě státní 
orgány neznaly Vicenovu pravou iden-

titu, respektive jej nedokázaly s oso-
bou smyšleného Bergera ztotožnit), 
s nímž se zavázal spolupracovat, 
přestože se údajně dozvěděl o plánech 
slovenské emigrace na rozpoutání 
války a obnovení samostatného slo-
venského státu. K němu se prý snažil 
přispět přenášením zpráv sympati-
zantům na Slovensku. Podle proku-
ratury se dopustil trestného činu 
přípravy úkladů podle § 2 zákona 
číslo 50/23 sbírky. Případ potom pře-
vzal soud.

Státní soud v Bratislavě zasedl pod 
předsednictvím JUDr. Hanáka 30. 
května 1949. Uznal Naye vinným trest-
ným činem přípravy úkladů podle § 
2 zákona číslo 50/23, tedy zcela v in-
tencích požadavku prokuratury, a od-
soudil k sedmi letům vězení, ztrátě 
občanských práv na pět let a možnos-
ti účastnit se voleb na tři roky.13 Z věz-
nice byl sice propuštěn před oficiálním 
ukončením trestu, přesto si však 
z něho odpykal většinu. Na svobodu 
se totiž dostal až 18. listopadu 1954. 

Státní bezpečnost však propuště-
ného odbojáře nenechala vést normál-
ní život. V rámci rozpracovaných akcí 
s krycími názvy „Drevo“ a „Amnes-
tant“ pojali příslušníci XII. správy MV 
v Bratislavě nápad zavázat Naye ke 
spolupráci. A protože zřejmě nebylo 
pravděpodobné, že by bývalého západ-
ního vojáka, který strávil téměř šest 
let v kriminálu, podobná idea nadchla, 
rozhodli se použít osvědčené metody 
cukru a biče. Pohrozili mu tím, že mají 
k dispozici další kompromitující ma-
teriály k jeho bývalé kurýrní činnos-
ti, za kterou však nebyl odsouzen, 
a naznačovali, že by mohl opět stanout 
před soudem a třeba se vrátit za mří-
že. Na druhé straně navrhovali, že by 
mu sehnali lepší byt na Moravě. Cílem 
bylo získat ho pro sledování kamará-

da, jistého Kvapila z Přerova. Ignác 
Nay pod hrozbou nového stíhání pod-
lehl nátlaku a spolupráci podepsal; 
vedli jej pod krycím jménem „Gustav“. 
Na jeho příkladu lze ilustrovat, že 
podpis spolupráce s tajnou policií 
nelze v řadě případů posuzovat čer-
nobíle. Nay byl k podpisu de facto 
přinucen závažnými hrozbami a zá-
znam z jeho svazku konstatuje, že se 
ke spolupráci ve skutečnosti staví 
negativně a vyhýbá se jí. Nakonec 
odmítl přestěhování na Moravu, čímž 
možnost jeho „nasazení“ proti Kvapi-
lovi v podstatě padla. Orgány StB 
nakonec samy ztratily o kontaktová-
ní neochotného agenta zájem a spo-
lupráci ukončily. Dochovaný svazek 
byl skartován a zbyla z něj jen závě-
rečná zpráva, popisující průběh a mo-
tivy Nayova podpisu spolupráce.14 
Vzhledem k nedostatku dochovaného 
materiálu bohužel není možné toto 
období přesně časově ohraničit.

Ignác Nay bydlel v Pezinku, posléze 
se oženil s o patnáct let mladší učitel-
kou a žil normálním rodinným živo-
tem. Již v kriminále se ale u něj pro-
jevovalo onemocnění zažívacího 
traktu, které se v průběhu let stále 
zhoršovalo. V důsledku chronického 
onemocnění žaludku také odešel z to-
hoto světa v nepříliš vysokém věku. 
Zemřel v Pezinku 5. března 1987 ve 
věku pouhých šedesáti šesti let. Kdy-
by byl naživu o pouhé dva roky déle, 
zažil by zhroucení režimu, proti kte-
rému v mládí odhodlaně bojoval.15 
Hrob Ignáce Naye se nachází na hřbi-
tově v Pezinku.

Velvyslanec Velké Británie na Slo-
vensku vyjádřil jeho vdově 9. prosin-
ce 2009 uznání za Nayovo statečné 
chování, které prokázal v období 
protinacistického i protikomunistic-
kého odboje.16

11  Archív Ústavu pamäti národa (dále jen A ÚPN) Bratislava, f. Vyšetrovacie spisy, vyšetřovací spis archivní číslo (dále jen a. č.) V-1027 
Bratislava, Ignác Nay, Trestní oznámení.

12  Tamtéž, citace je převedena ze slovenštiny do češtiny.
13  A ÚPN Bratislava, f. Vyšetrovacie spisy, vyšetřovací spis a. č. V-1027 Bratislava, Ignác Nay, Protokoly z výslechů a rozsudek.
14  A ÚPN Bratislava, f. Agentúrne zväzky, svazek a. č. A-6194/Sk.
15  Svedectvo, 2010, č. 2, s. 13.
16  PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop a kol.: Od svobody k nesvobodě 1945–1956, s. 113.
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