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Úkoly poradců3 však byly samozřejmě 
širší. Šlo také o prosazování jednotné 
linie a soulad se strukturami a kom
petencemi uvnitř bezpečnostních 
složek Sovětským svazem ovládaných 
států střední a východní Evropy, dále 
o koncentraci maxima poznatků a roz
hodovacích procedur v Moskvě. Ten
to záměr byl pro Sověty v období vy
hrocené studené války na přelomu  
40. a 50. let zásadní. 

Sovětští poradci v československé 
bezpečnosti tak byli zařazeni k jed
notlivým funkcionářům: ministrem 
vnitra (národní bezpečnosti) a jeho 
náměstky počínaje a zařazením do 
struktur jednotlivých správ StB (resp. 
krajských správ) konče. Dohlíželi ne
jen na činnost čs. představitelů, ale 
nezřídka za ně i rozhodovali a dávali 
jim instrukce, jak mají dále postupo
vat. Vznikla tak paralelní „mocenská“ 

struktura s rozsáhlými pravomocemi. 
Jejich počet postupně stoupal. V pro
sinci 1950 jich v československých 
bezpečnostních složkách působilo 27. 
Podle čísel, která zveřejnil František 
Koudelka, jich v letech 1950–1953 po
dle oficiálních údajů „pracovalo“ na MV 
celkem 50.4 Pravděpodobně jich bylo 
ještě více, jejich skutečný počet v „si
lových” resortech v období 1950–1955 
nelze přesně určit. Může za to nejen 

Ve službách sovětských poradců 

Od října 1949 v československých bezpečnostních strukturách oficiálně působili 
sovětští poradci.1 Přišli, aby své československé kolegy mj. „naučili vyrábět“ 
politické procesy.2 Není nutné konkretizovat jejich zkušenosti v tomto směru. 
V SSSR proběhlo ve 30. a 40. letech několik vln stalinského teroru a právě v praxi 
osvědčené metodologické „poznatky“ měly být předány zdejším vyšetřovatelům. 
Zároveň s tím měl být v československých podmínkách vytvořen systematický 
mechanismus represe. 

Tlumočníci Jan (Ivan) Achremenko a Petr Bechyně

jan kalous

1  Sovětská agentura působila v Československu od dob první republiky. Po květnu 1945 se agenturní zájem o dění v ČSR ještě zintenziv
nil. Vedle osob s diplomatickým krytím (někteří badatelé a historici hovoří o stovkách sovětských zpravodajců v ČSR, což je, myslím, 
nadsazené) se Sověti mohli spolehnout na některé věrné komunisty, kteří je pravidelně zásobovali nejrůznějšími zprávami. Na amba
sádu SSSR před únorem 1948 z aparátu KSČ, ministerstva vnitra či obrany pravidelně docházeli nebo se se sovětskými zpravodajci 
stýkali Karel Smíšek, Jaroslav Hošek, Karol Bacílek, Jaroslav Janoušek, Miroslav PichTůma, Štěpán Plaček, Bedřich Pokorný, Jaroslav 
Jerman, Jindřich Veselý, Karel Šváb, Bedřich Reicin a Karel Vaš. Sověti tak ještě před Únorem měli k dispozici řadu zajímavých infor
mací, které jim nepochybně skládaly komplexní obraz o dění v československých silových složkách a ve společnosti jako celku. Příchod 
sovětských poradců souvisel s československou žádostí, kterou koncipoval Rudolf Slánský a v září 1949 podepsal Klement Gottwald. 
Sovětští poradci přišli do Prahy odhalit tzv. československého Rajka, tedy zkonstruovat československý proces se zrádci uvnitř KSČ. 

2  Prvním procesem, který již nesl zřetelné stopy sovětských poradců, se stal případ Milady Horákové a spol. K tomu viz více KAPLAN, 
Karel: Největší politický proces. „M. Horáková a spol.“ ÚSD AV ČR – Archiv hl. m. Prahy – Doplněk, Praha – Brno 1995; KAPLAN, Karel: 
Druhý proces. Milada Horáková a spol. – rehabilitační řízení 1968–1990. Karolinum, Praha 2008; FORMÁNKOVÁ, Pavlína – KOURA, Petr: 
Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol. (historická studie a edice dokumentů). ÚSTR, 
Praha 2008.

3  O sovětských poradcích viz např. KOUDELKA, František: Státní bezpečnost 1954–1968 (základní údaje). ÚSD AV ČR, Praha 1993; KAPLAN, 
Karel: Sovětští poradci v Československu 1949–1956. ÚSD AV ČR, Praha 1993; týž: Nebezpečná bezpečnost. Doplněk, Brno 1999; týž: StB 
o sobě. Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. ÚDV, Praha 2002; FIALA, Jan: Úloha sovětských poradců v čs. bezpečnosti při přípravě 
a provedení politických procesů v letech 1949–1954 (1968). In: VOREL, Jaroslav – ŠIMÁNKOVÁ, Alena a kol.: Československá justice v letech 
1948–1953 v dokumentech I. Sešity ÚDV č. 8. ÚDV, Praha 2003, s. 290–309; DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945–1953. Orga
nizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek. Sešity ÚDV č. 16. ÚDV, Praha 2007. 

4  KOUDELKA, František: Státní bezpečnost 1954–1968 (základní údaje), s. 163. 
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jejich fluktuace, ale také skutečnost, že 
někteří zde pracovali několik let, jiní se 
„koncentrovali“ na jeden dílčí úkol a po 
jeho splnění odcházeli. Československá 
strana často o jejich úkolech a pohybu 
ani neměla přesné informace. 

Zapojení do vyšetřovací praxe na 
počátku 50. let je asi nejlépe doložitel
ným aspektem zdejšího působení so
větských poradců. Za jejich přispění 
se kombinoval systematický fyzický 
a psychický tlak na vyšetřované osoby. 
Neznamená to ovšem, že by k násilí 
(nebo provokacím) během výslechů 
nedocházelo již v období před jejich 
příchodem. Nicméně přítomnost po
radců působila na čs. vyšetřovatele 
povzbudivě. Utvrdili se totiž v tom, že 
jimi používané metody jsou správné,  
nebo od nich začali vyšetřovací meto
dy nekriticky přejímat a praktikovat 
je. Konkrétním přínosem pro konstruk
ci politických procesů byly tzv. otáz
kové protokoly, které se často za jejich 
participace (po konzultacích v Moskvě) 
upravovaly a které se ve finále museli 
vyslýchaní (a posléze souzení) učit 
nazpaměť. 

Sovětští poradci rovněž disponova
li právem účastnit se výslechů vězně
ných osob, čehož také využívali. 
Spíše však kontrolovali a určovali 
směry a cíle vyšetřování. Výslechové 
protokoly se pro tyto účely překláda
ly do ruštiny. Z tohoto důvodu (ale 
nejen z něj) se v okruhu sovětských 
poradců pohybovali dva příslušníci 
StB, kteří posléze vydali svědectví 
o tom, čeho byli při svém zařazení na 
VI. vyšetřovacím sektoru Velitelství 
StB na přelomu 40. a 50. let svědky. 
Byli to překladatelé Jan (Ivan) Achre
menko a Petr Bechyně. 

jan (ivan) achreMenko 

Jan Achremenko5 se narodil 6. srpna 
1925 v Praze. Jeho otec Vasilij (nar. 
1899) pocházel z Petrohradu; v perso
nálních dotaznících o něm Jan Ach
remenko později uváděl, že byl pomoc
ným slévačským dělníkem. Životní 
příběh Vasilije Achremenka má – 
i s přispěním jeho syna – dvě různé 
verze. Podle první z nich během prv
ní světové války padl v Polsku do 
německého zajetí a do ČSR se tak 
pravděpodobně dostal po skončení 
války z Německa. Zde se seznámil 
s Annou Hladíkovou, s níž se posléze 
oženil. Rodinné štěstí však netrvalo 
dlouho – Anna v roce 1928, tedy v ra
ném Janově dětství, tragicky zemřela. 
Jan Achremenko se v dotaznících 
v souvislosti s otcem omezil na kon
statování, že byl nemajetný a neza
městnaný. 

Podle druhé verze, kterou v perso
nálním spise podporuje závěr zvlášt
ní prověrky z 30. června 1953, byl ale 
osud Vasilije Achremenka jiný, než 
jak ho líčil jeho syn. Pro nesouhlas 
s bolševickým režimem opustil v srp
nu 1920 Rusko a do roku 1923 byl 
zaměstnán v redakci ruských novin 
Dni, vydávaných v Berlíně. Po přícho
du do ČSR byl zaměstnancem Ruské
ho zahraničního historického archivu, 
který byl tehdy deponován na minis
terstvu zahraničních věcí. Je logické 
(pokud je tato verze pravdivá), že syn 
se nechtěl z kádrových důvodů „chlu
bit“ otcem, který se názorově vyhranil 
proti bolševikům (v některých dalších 
kádrových materiálech se totiž také 
uvádělo, že se zapojil do činnosti pro
tisovětské organizace).6 

Rodiče nechali malého Jana pokřtít; 
ještě jako příslušník SNB se v prvních 
dotaznících netajil římskokatolickým 
vyznáním (později uváděl, že z církve 
v roce 1948 vystoupil). Po smrti matky 
žil u své babičky Alžběty Chrudimské, 
později u známých svých rodičů, ro
diny Marešových v Modřanech. V osmi 
letech se vrátil zpět k otci a nevlastní 
matce.7 Všichni poté společně žili ve 
Vršovicích. Doma se evidentně mlu
vilo i rusky. Mladý Jan dokonce absol
voval pět tříd ruského gymnázia. 

Jan Achremenko se vyučil strojním 
zámečníkem. Za okupace pracoval 
v dělnických profesích v ČKD, nejdří
ve v Libni, posléze v Karlíně a ve Sla
ném. Konec války ho zastihl v Ivano
vicích na Hané, kde pracoval na 
stavbě trati. Podle svědectví A. Ha
vlíčkové z Ivanovic se od svého pří
chodu do této obce na začátku dubna 
1945 zapojil do protinacistického 
odboje tím, že v domě, ve kterém teh
dy bydlel, ukrýval vysílačku a odesí
lal z ní zprávy Rudé armádě. Při pří
chodu RA do Ivanovic na Hané byl 
Achremenko první, který ruské vojsko 
přivítal a šel s RA do boje, svědčila po
dle zprávy místního národního výbo
ru A. Havlíčková v listopadu 1946.8 

Achremenko ke své tehdejší aktivitě 
později uvedl: V Ivanovicích jsem vyčkal 
příchodu RA, když jsem se před tím spolu 
s několika kamarády pokoušel najít spo
jení s partyzány, a podařilo se mi spolu 
se s. Labským (D. Mokropsy) vstoupit do 
RA. Krátce na to skončila válka a tak se 
zmiňuji o této okolnosti pouze pro úplnost, 
neboť jsem v RA neudělal nic užitečného.9 
Ve skutečnosti se Rudé armádě v pod
statě vnutil. Tak dlouho a tak cílevědo
mě docházel za tamním velitelem Rudé 

5  Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Personální spisy příslušníků MV, personální spis Jan Achremenko,  
nar. 6. 8. 1925, evidenční číslo (dále jen ev. č.) 6151/25. Ve všech dotaznících uvádí jméno Jan Achremenko. Na deskách jeho personální
ho spisu je však uveden jako Ivan Achremenko. Nelze určit, jak a proč k této záměně křestního jména došlo. 

6  Tato verze je reálnější, a to i podle rodného listu Jana Achremenka, v němž je jeho otec zapsán jako zaměstnanec ministerstva zahra
ničních věcí. Současně při prověřování minulosti Vasilije Achremenka osoby, které s ním pracovaly, uvedly, že ačkoli byl ruským emi
grantem, měl vřelý, až vlastenecký vztah k SSSR. Naznačovaná spolupráce s NKVD je však v rovině teorie, není prokazatelná.

7  Růžena Achremenková (roz. Weilová) byla jako osoba židovského původu za okupace vězněna. Po návratu z Terezína se u ní projevily 
zdravotní následky. Zemřela v květnu 1953. 

8  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Jan Achremenko, nar. 6. 8. 1925, ev. č. 6151/25, dotazník, list (dále jen l.) 30.
9  Tamtéž, životopis, l. 35. 
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armády, až ho dotyčný pro svůj vlastní 
klid přijal do stavu.

Jeho otec Vasilij se v roce 1944 za
pojil do ilegálního komunistického 
odboje. Byl zatčen Gestapem a vězněn 
v Malé pevnosti Terezín. Válku sice 
přežil, ale krátce po návratu domů, 
v listopadu 1945, zemřel. 

Jan Achremenko vstoupil krátce po 
osvobození v roce 1945 do KSČ a ve
řejně se angažoval. Byl kulturním 
referentem Československého svazu 
mládeže a členem bezpečnostní ko
mise v Praze na Vinohradech. Aktiv
ní byl rovněž v Dělnické tělovýchovné 
jednotě (do roku 1940), Revolučním 
odborovém hnutí nebo v akčních vý
borech Národní fronty. Jeho motivace 
ke vstupu do KSČ byla spíše emotiv
ního rázu. Jako důvod členství uváděl 
otce jako vzor a zkušenosti z doby 
druhé světové války. Teoretická vý
chodiska marxismuleninismu ale 
neznal a seznamoval se s nimi až po 
vstupu do KSČ, resp. do služeb SNB. 

Konec války znamenal zlom v jeho 
profesním životě. Do Prahy se vrátil 
17. května 1945 a po krátkém působe
ní v ČKD se rozhodl nastoupit službu 
u pohraničního útvaru Pohotovostní
ho pluku 1 NB (stal se příslušníkem 
roty, která byla nasazena v Chebu). 
Dne 4. června 1945 se tak stal přísluš
níkem Sboru národní bezpečnosti. 
Poté absolvoval kurzy na resortních 
školách, včetně politického vzdělává
ní určeného pro osvětové důstojníky. 
Jako osvětář pak působil u různých 
součástí SNB až do roku 1948 (mj. 
uváděl, že byl nasazen na Slovensku 
proti banderovcům; únor 1948 ho 
zastihl na útvaru 9600), kdy byl pře
ložen ke Státní bezpečnosti. 

Podle služebních hodnocení patřil 
k velmi schopným a perspektivním 
operativním příslušníkům. Měl nad
průměrnou inteligenci. I po kádrové 
stránce byl jasně vyhraněný (přestože 
pocházel z neproletářského prostředí, 

pochopil politiku KSČ, uvádělo se v po
sudcích). Drobnou nepříjemnost pro 
něj představovala nehoda služebního 
vozidla v listopadu 1948, jejíž příčinou 
byla nepřiměřená rychlost. 

Od 19. listopadu 1948 byl Achremen
ko dán k dispozici sekretariátu Veli
telství StB. Od prosince 1951 byl za
řazen jako překladatel vyšetřovacího 
sektoru.10 Zde se podle služebních 
posudků velmi osvědčil, hlavně při 
odhalování tzv. protistátního spikle
neckého centra. V souvislosti s přípa
dem Rudolfa Slánského byl povýšen 
do hodnosti nadporučíka. Stal se také 
nositelem Řádu 25. února 1948 3. stup
ně, který mu byl udělen za zásluhy 
při únorových událostech. 

Dne 15. července 1952 se stal zástup
cem náčelníka samostatného odděle
ní I. odboru Hlavní správy StB (oddě
len í se zabý va lo tzv. v ýchodní 
emigrací). Tady se údajně projevily 

jisté nedostatky v jeho práci s podří
zenými. Bylo mu vytýkáno, že není 
důsledný v kontrole a ve vyvozování 
důsledků z neplnění povinností, a dále 
tolerance k jistým kázeňským prohřeš
kům jemu podřízených příslušníků. 
Nicméně byl stále hodnocen pozitivně. 

Od listopadu 1953 byl zařazen na 
pozici staršího překladatele na Vnitřní 
správě MV, od dubna 1954 působil jako 
výkonný příslušník V. zvláštního odbo
ru MV (opět problematika tzv. východ
ní emigrace). Od listopadu 1954 byl 
jmenován zástupcem náčelníka 5. od
boru Krajské správy MV Praha. Zdá se, 
že jeho problémy, pokud jde o koordi
naci práce podřízených a jejich úkolo
vání, nadále přetrvávaly. Dne 2. března 
1956 právě pro tyto důvody požádal 
náčelník 5. odboru Krajské správy MV 
Praha podplukovník Mašek Správu 
kádrů o odvolání svého zástupce Ach
remenka z funkce.11 Ten chtěl tomuto 

10  Podle syna J. Achremenka mu jeho otec vyprávěl tuto příhodu: V této době jednou za blíže neurčených okolností zavezl sovětského 
poradce na neznámé místo a předstíral, že omylem překročili hranici do SRN. Následně sledoval jeho nelíčené obavy a paniku. 

11  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Jan Achremenko, nar. 6. 8. 1925, ev. č. 6151/25, Věc: npor. Jan Achremenko – 
návrh na odvolání z funkce z 2. 3. 1956, l. 95. 

Cestovní pas Jana Achremenka Foto: ABS
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kroku zjevně předejít, protože již o den 
dříve sám požádal o uvolnění z funkce 
a přeložení na Vnitřní správu MV.12 

Jeho žádosti bylo vyhověno a ke dni 
1. května 1956 byl jmenován do funk
ce staršího referenta stížnostního 
oddělení Vnitřní správy MV. Vyřizoval 
písemné stížnosti došlé na MV a osob
ně jednal se stěžovateli. Současně 
studoval Právnickou fakultu Univer
zity Karlovy v Praze (dokončil ji v roce 
1963). Podle služebních hodnocení mu 
byla vytýkána určitá povrchnost při 
vyřizování agendy a doporučovalo se, 
aby byl pod trvalou kontrolou nadří
zených.13 

Dne 28. února 1963 byl major Jan 
Achremenko propuštěn ze služeb 
ministerstva vnitra. Stalo se tak na 
základě vzájemné dohody. Náčelník 
sekretariátu ministra vnitra plukov
ník dr. Karel Komárek vyjádřil ve své 
zprávě o uvolnění Achremenka ze 
služeb MV předpoklad, že nastoupí 
do podniku zahraničního obchodu 
Transakta.14 K tomu také skutečně 
došlo. Achremenko pak mj. sedm let 
pracoval pro Transaktu v Libyi. 

V roce 1989 bedlivě sledoval dyna
mický společenský vývoj, který vedl 
k pádu komunistického režimu ve 
východní Evropě a v Československu. 
Dne 21. listopadu 1989 zaslal ústřed
nímu výboru KSČ a redakci Rudého 
práva své stanovisko k tomuto vývo
ji. Byl kritický: Pociťuji povinnost vy
jádřit své znepokojení v souvislosti se 
současnými událostmi a nesouhlas se 
stanovisky a opatřeními, přijímanými 
vedením naší strany, zejména v posled
ní době. KSČ podle něj ztrácela pozi
ci ve společnosti, reformy se zavádě
ly pomalu nebo v ůbec, vedoucí 
představitelé neoslovovali mladé lidi 
a nereflektovali vývoj v okolních ze
mích (NDR, BLR). Považoval za ne

zbytné provést ve straně výrazné 
kádrové změny (dosadit důvěryhod
né lidi, kteří budou skutečně prosa
zovat reformy), demokratizovat ji 
a následně se zasadit i o demokrati
zaci společnosti. Navrhoval rovněž 
[…] vypořádat se kriticky a sebekritic
ky s minulostí včetně vnitrostranických 
represí, příčin ekonomického zaostá
vání a ekologické situace a formulovat 
odpovědnost za tyto jevy bez ohledu 
na osoby a orgány.15 KSČ toho však 
nebyla schopna, a Achremenko z ní 
proto vystoupil. Zemřel v roce 2003 
v Praze.

Petr Bechyně 

Petr Bechyně se narodil 26. prosince 
1922 v Perečíně na Zakarpatské Ukra
jině, která byla tehdy součástí ČSR.16 
Pocházel z úřednické rodiny, hlásící 
se k pravoslaví. Jeho otec Karel (nar. 
1888) bojoval v první světové válce 
jako legionář v Rusku. Zde se také 
seznámil s Ninou (roz. Rječkalovou), 
s níž se posléze oženil. Po skončení 
první světové války působil ve stát
ních službách ve Velkém Berezném. 
V době okupace pracoval jako úřed
ník v Praze. Za první republiky byl 
členem národně socialistické strany, 
od roku 1947 pak členem KSČ. Zemřel 
v roce 1965. Matka Nina Bechyňová 
byla v domácnosti. I ona byla za prv
ní republiky členkou národně socia
listické strany. Další, bližší údaje její 
syn v personáliích neuváděl. Zemře
la v roce 1954. 

Po obecné a měšťanské škole na
stoupil Petr Bechyně na gymnázium 
v Užhorodě. Zde studoval do listopadu 
1938, maturoval však na ruském re
álném gymnáziu v Praze. Jeho bratr 
Vladimír se během druhé světové 
války zapojil do protinacistického 

odboje. Gestapo ale skupinu rozkrylo 
a mladý Petr Bechyně byl v této sou
vislosti v červnu 1942 zatčen a vyšet
řován. Na rozdíl od bratra mu ale 
Gestapo nic neprokázalo a po deseti 
dnech byl propuštěn na svobodu (poz
ději uváděl, že se na Pankráci údajně 
setkal s Juliem Fučíkem). Jeho bratr 
takové štěstí neměl – ve stejném roce 
ho popravili. 

Petr Bechyně se do konce války 
živil příležitostnými pracemi. Po osvo
bození Československa se zapsal na 
Vysokou školu politickou a sociální, 
ale nedokončil ji. Od dubna 1947 do 
července 1948 pracoval jako překla
datel u pražského Slovanského výbo
ru. Následovala tříměsíční vojenská 
služba u vojenského útvaru č. 2284 
v Žatci. 

Do KSČ vstoupil 1. března 1946. 
Aktivně působil již ve Svazu česko
slovenské mládeže. Krátce před vstu
pem do služeb ministerstva vnitra se 
stal předsedou 57. místní organizace 
KSČ v PrazeStrašnicích. Byl také 
členem ROH (od roku 1948) a Svazu 
československosovětského přátelství 
(od roku 1951). 

Žádost o vstup do Sboru národní 
bezpečnosti podával dvakrát.17 Dne 
10. dubna 1949 byl konečně přijat.18 
V období duben–květen 1949 absolvo
val jednoměsíční kurz StB. Poté byl 
zařazen do studijního sektoru Veli
telství Státní bezpečnosti. V říjnu 
1949, kdy vznikl vyšetřovací sektor, 
byl do něj převeden a stal se překla
datelem. Od července 1951 působil 
současně jako velitel sekretariátu 
vyšetřovacího sektoru VI.A. 

Dne 3. prosince 1949 si však, trochu 
zbytečně, způsobil velký problém. 
Ve dveřích trezoru v jedné z kance
láří v Ruzyni nechal klíč, který se 
dostal do rukou vězňů. V trezoru se 

12  Tamtéž, Věc Jan Achremenko – žádost o přemístění z 1. 3. 1956, číslo listu neuvedeno. 
13  Tamtéž, Řádné služební hodnocení k návrhu na povýšení, l. 103.
14  Tamtéž, Mjr. Jan Achremenko – uvolnění ze služeb MV ze dne 21. 2. 1963, l. 112. 
15  Archiv rodiny J. Achremenka, dopis ÚV KSČ a redakci Rudého práva z 21. 11. 1989. 
16  Po roce 1945 bylo území Zakarpatské Ukrajiny připojeno k SSSR.
17  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Petra Bechyněho, nar. 26. 12. 1922, ev. č. 5834/22, žádost z 31. 12. 1948, l. 36. 
18  Byl přijat k útvaru 9600. Tamtéž, přijímací dekret je datován 5. 5. 1949, l. 41. 

PD_04_2012.indb   79 12/19/12   10:01 AM



80 2012/04 paměť a dějiny  

struktury moci

naštěstí pro Bechyněho nenacházely 
žádné spisy. Náčelník zvláštního vy-
šetřovacího sektoru StB Karel Šváb 
však trval na přísném potrestání. To 
mělo ale nakonec podobu pouhé úst-
ní důtky.19 

V letech 1957–1960 absolvoval Petr 
Bechyně tříletý kurz na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
Zůstával přitom stále na Správě vy-
šetřování jako překladatel, od červen-
ce 1953 jako starší překladatel. V této 
pozici se podílel na klasickém tlumo-
čení, ale zapojil se i do výuky a zdo-
konalování ruského jazyka u přísluš-
níků, kteří byli vybráni ke studiu na 
školách v SSSR. Za to byl kladně 
hodnocen, ovšem byla mu vytýkána 
například malá iniciativnost a poma-
lost při plnění úkolů. 

Dne 1. srpna 1961 byl Bechyně 
přeložen ze Správy vyšetřování do 
funkce staršího referenta specialis-
ty (překladatele) 16. odboru I. správy 
MV. V únoru 1964 se stal překlada-
telem západních jazyků20 5. oddělení  

9. odboru I. správy MV, v říjnu 1964 byl 
jmenován zástupcem náčelníka sekre-
tariátu náčelníka I. správy MV. V jeho 
hodnocení z března 1965 se uvádělo: 
V kolektivu se projevoval jako pomalý 
soudruh, s malými organizačními schop-
nostmi. Po odborné stránce byl na výši.21 
V podstatě stejné formulace se obje-
vily i v jeho hodnocení z dubna 1966. 
Přibylo zde však konstatování vážných 
organizačních a administrativních 
nedostatků v jeho práci. Tehdy však 
už byl Petr Bechyně nemocen (trpěl 
depresivními stavy).22 

V únoru 1965 se objevila další kom-
plikace. Sovětský poradce Ivan Michaj-
lovič Vorobjov si na něj totiž stěžoval 
u jeho nadřízených na I. správě MV. 
Zdá se, že mu ani tak nevadily prodle-
vy ve vypracovávání jím zadaných 
překladů (posléze se prokázalo, že 
Bechyně, aby to zakryl, na dokumen-
tech gumoval data), ale fakt, že se 
pokusil falšovat jeho podpis. Ve své 
stížnosti Vorobjov navrhoval přeřadit 
Bechyněho pro ztrátu důvěry na jiné 
místo.23 V této souvislosti bylo rovněž 
zjištěno, že Bechyně nesprávně zachá-
zel s přísně tajnými materiály a že 
zkoušel napodobovat podpisy svých 
přímých nadřízených.

V roce 1965 na něj vedle těchto 
problémů začaly dopadat „stíny mi-
nulosti“. Stěžoval si na bolesti hlavy, 
na rozostřené vidění, opakovaně 
u něj propukaly depresivní stavy. 
Musel vyhledat lékařskou pomoc. 
Dne 23. října 1965 požádal o propuš-
tění ze služeb MV. Žádost odůvodnil 
depresemi. Obviňoval se přitom mj. 
z toho, že nezabránil smrti svého 
bratra v roce 1942, zmínil ale také 
tuto okolnost: Dále již po r. 1949 jsem 
pracoval na úseku, kde se vyšetřova-

ly politické případy. Nezúčastnil jsem 
se sice vyšetřování osobně, jednotlivé 
případy jsem znal a ztotožňoval jsem 
se s výsledky vyšetřování, i když jsem 
některé osoby znal i osobně a později 
jsem dospěl k závěru, že skutečně byly 
nevinné.24 Nedostatky v práci přizná-
val a odůvodňoval je právě těžkým 
psychickým stavem. 

Během služby byl v roce 1953 oce-
něn Řádem práce, v roce 1955 medai-
lí „Za službu vlasti“ a v roce 1959 
medailí „Za zásluhy o obranu vlasti“. 
Řád práce přitom dostal jako odměnu 
za podíl na přípravě procesů s lidmi, 
kteří byli později rehabilitováni. S tím 
se zřejmě nemohl vyrovnat, a proto 
ho později vrátil. V letech 1953–1964 
byl osmkrát odměněn (dostal mj. 
náramkové hodinky). V komplexním 
hodnocení jeho kariéry však nebylo 
možné nezmínit se o aféře s nevyří-
zenými spisy, falšováním podpisu 
sovětského poradce Vorobjova a na-
podobováním podpisů náčelníků 
jednotlivých odborů.25  

Ve svých písemnostech Bechyně 
uváděl, že se chce nadále věnovat 
práci v dolech. Vedení I. správy MV 
pouze žádal, aby se v jeho posudku 
pro nového zaměstnavatele neobje-
vila formulace, která by naznačovala 
ztrátu důvěry, což mu bylo přislíbeno. 

Na počátku listopadu 1965 se však 
totálně zhroutil. Neúspěšně se poku-
sil o sebevraždu, když požil větší 
množství léků. Zanechal dopis na 
rozloučenou. Byl převezen do nemoc-
nice Na Františku a posléze na psy-
chiatrickou kliniku. Nyní již nebylo 
možné, aby dále pokračoval ve slu-
žebním poměru. 

Dne 30. června 1966 byl major Petr 
Bechyně ze služeb MV propuštěn do 

19  Tamtéž, záznam z 5. 12. 1949, l. 72. 
20  Jeho znalosti tzv. západních jazyků nejsou v jeho personálním spise konkretizovány. Je tedy možné, že se jednalo pouze o tabulkové 

umístění. 
21  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Petra Bechyněho, nar. 26. 12. 1922, ev. č. 5834/22, charakteristika z 11. 3. 1965,  

l. 105. 
22  Tamtéž, kádrový posudek z 1. 4. 1966, l. 106. 
23  Tamtéž, záznam z 9. 2. 1965, l. 107. 
24  Tamtéž, žádost o propuštění z 23. 10. 1965, l. 112.
25  Tamtéž, návrh – Žádost o propuštění ze služebního poměru příslušníka MV z 18. 10. 1965, l. 113–114.

Služební fotografie Petra Bechyněho
Foto: ABS
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invalidního důchodu. Ani archivní 
výzkum nepřinesl poznatky o jeho 
dalších osudech. Lze ale předpokládat, 
že jeho vážné zdravotní problémy 
pokračovaly i nadále.26 

Zprávy pro ministra Baráka 

V souvislosti s vytvořením komise 
ústředního výboru KSČ pro prošetření 
politických procesů (myšleno ovšem 
pouze procesů s komunisty) v polovině 
50. let se její předseda a současně mi-
nistr vnitra Rudolf Barák27 obrátil na 
příslušníky Státní bezpečnosti s výzvou, 
aby popravdě napsali svá svědectví, 
tedy čeho byli svědky a čeho se přímo 
účastnili. Mezi adresáty byli rovněž oba 
překladatelé sovětských poradců – Jan 
Achremenko a Petr Bechyně.28 

Delší „kariéru“ překladatele sovět-
ských poradců měl za sebou Petr Bechy-
ně. Působil v této pozici již za poradců 
Lichačeva a Makarova a pokračoval i za 
Vladimíra Bojarského a Semjona Galki-
na. Achremenko byl služebně mladším 
překladatelem; byl přidělen k sovětským 
poradcům Konstantinu Smirnovovi 
a Georgiji Gromovovi. 

Achremenko a Bechyně na pokyn 
ministra Baráka reagovali a napsali 
své zprávy. Oba se v nich snažili di-
stancovat od tehdy používané meto-
diky vyšetřování. Naznačovali, že 
snad ani nebyli účastni výslechů, 
a když už ojediněle ano, pak při nich 
nebyli svědky používání násilí. V tex-
tu zpráv však často uváděli detaily, 
které by bez své fyzické přítomnosti 
u výslechů neznali. 

Důkaz, že oba překladatelé o použí-
vání násilí při vyšetřování věděli, 
poskytl sám velitel vyšetřovacího 
sektoru VI.A (odpovědného za vyšet-
řování tzv. vnitřního nepřítele uvnitř 
KSČ) Bohumil Doubek. Ve své obsáhlé 
výpovědi (později vydané Karlem Kap-
lanem) mj. uvedl: Ss. Lichačev a Maka-
rov sami při výslechu křičeli, cloumali 
vyšetřovanci, jak jsem viděl u výslechu 
Otty a Florina (byl zatčen rovněž proto, 
aby se od něho získal materiál na Cle-
mentise, jehož byl osobním tajemníkem), 
a jak vím od tlumočníka Petra Bechyně-
ho, i mlátili vyšetřované…29 

Také Petr Bechyně hovořil v souvis-
losti s přešetřováním smrti Milana 
Reimana30 před Inspekcí ministra vni-
tra v prosinci 1956 jednoznačně. V roce 
1949 se účastnil výslechů osob vyšet-
řovaných v Ruzyni. Byl si jist tím, že 
jedním z vyslýchaných byl také Rei man 
(dokonce se domníval, že to bylo jen 
den před jeho sebevraždou). Sovětští 
poradci se po konzultaci s Karlem Švá-
bem rozhodli, že další Reimanův vý-
slech povedou osobně. Bechyně k tomu 
uvedl: Poradci prováděli své výslechy 
formou velmi ostrou, pokud se nejednalo 
o vyšetřovance, který již vypovídal o své 
trestné činnosti. Při výslechu měli úlohy 
v podstatě rozděleny. Makarov volil formu 
jemnější a převážně vyšetřovance pře-
svědčoval o tom, že doznání je významnou 
polehčující okolnost. […] Lichačev byl 
útočný, vyžadoval odpovědi na otázky ke 
konkrétní nepřátelské činnosti, často také 
křičel, někdy volil i často velmi hrubé 
výrazy. Výslech Milana Reimana musel 
probíhat v této formě, při nejmenším ale-

spoň z počátku. Nevzpomínám si, jak byl 
výslech dokončen. Předpokládám však, 
že [se] mohl zakončit mírně, při čemž 
vycházím z toho, že později po jeho sebe-
vraždě poradci rozmlouvali mezi sebou 
v mé přítomnosti o tom, že se soudruzi 
Šrubař a Konrád dopustili chyby tím, že 
nepokračovali v jeho výslechu a nezapsa-
li jeho doznání alespoň stručně a že ho 
naopak hned dali do cely, čímž mu dali 
možnost o všem uvažovat a nakonec se 
rozhodnout spáchat sebevraždu. […] Zde 
musím uvést, že poradci užívali často také 
tento argument: „Jestliže se nedoznáte, 
máme dost důkazů k tomu, abyste byl 
odsouzen k nejvyššímu trestu.“ Tento 
argument používali i v těch případech, kdy 
třeba důkazy nebyly nebo jich bylo málo. 
[…] Chtěl bych ještě celkově dodat, že 
výslech, prováděný poradci, zapůsobil na 
každého vyšetřovance, tedy jistě i na 
Reimana, velmi hlubokým, často i zdrcu-
jícím dojmem.31 

Doubek ve své výpovědi naznačoval 
velmi dobrou orientaci překladatelů 
sovětských poradců v tehdejším dění 
ve vyšetřovacích sektorech. Dokonce 
napsal, že oba mohli být informováni 
ve stejném rozsahu jako on nebo jeho 
tehdejší zástupce ve velení sektoru 
VI.A Karel Košťál.32 To tedy zname-
nalo, že svědectví obou překladatelů 
mohlo být pro pochopení systému 
represe a konstruování politických 
procesů velmi relevantní. 

Jak již bylo zmíněno, Achremenko 
na Barákovu výzvu reagoval 26. října 
1956.33 Psal o výsleších v Kolodějích, 
o rivalitě uvnitř vyšetřovacích sekto-
rů, o nejistotě mezi samotnými vyšet-

26  Autor by proto uvítal, kdyby na tento text reagoval někdo, komu je znám osud Petra Bechyněho po propuštění z MV. 
27  TOMEK, Prokop: Život a doba ministra Rudolfa Baráka. Vyšehrad, Praha 2009; TOMEK, Prokop: Rudolf Barák. In: KALOUS, Jan a kol.: 

Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich náměstci. ÚSTR, Praha 2009, s. 45–48.
28  Národní archiv (dále jen NA), f. Komise II, svazek (dále jen sv.) 1, archivní jednotka (dále jen a. j.) 1, Dopis ministra vnitra R. Baráka  

adresovaný Janu Achremenkovi ze 17. 10. 1956. 
29  KAPLAN, Karel: StB o sobě. Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka, s. 59. 
30  Milan Reiman (1906–1949), ekonomický odborník, od 30. listopadu 1946 do svého zatčení 24. listopadu 1949 vedoucí Kanceláře Úřadu 

předsednictva vlády. Dne 6. prosince 1949 spáchal za zvláštních okolností ve věznici MV v Ruzyni sebevraždu. Více viz KALOUS, Jan: 
Šetření sebevraždy Milana Reimana. Securitas Imperii, 2006, č. 13, s. 108–112.

31  ABS, f. Inspekce ministra vnitra (f. A 8/1), inventární jednotka 1129. Vyjádření k případu sebevraždy M. Reimana v prosinci 1949 v Ruzyni. 
32  KAPLAN, Karel: StB o sobě. Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka, s. 193.
33  NA, f. Komise II, sv. 1, a. j. 1, dopis Jana Achremenka adresovaný ministru vnitra R. Barákovi z 26. 10. 1956. Strojopisný dopis má devět 

stran a v závěru je podpis Jana Achremenka. 
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řovateli a o konstrukci případů (např. 
bylli vyšetřovaný tzv. židovského 
původu, pak musel být sionistou). 
K používání násilí uvedl, že bylo přís
ně zakázáno, a dále to rozvedl: Bití, 
pokud je mně známo, používáno nebylo. 
O fysickém nátlaku lze mluvit pouze ve 
smyslu naprosto nevyhovujícího umís
tění ve studených sklepech, odkud vy
šetřovanci chodili s čepicemi naražený
mi na uši a s nohavicemi převázanými 
na kotnících kapesníky. V souvislosti 
s případem bývalého velitele Státní 
bezpečnosti Osvalda Závodského se 
zmínil o tom, že s ním byla uzavřena 
jakási dohoda o „soudružské pomoci“ 
ve vyšetřování (výměnou za jeho vý
povědi následný mírný trest). Achre
menko konstatoval, že pro potřeby 
poradců překládal všechny protokoly 
Slánského, Gemindera, Clementise, 
Goldstückera, Reicina, Šlinga a příle
žitostně i jiných. O výsleších byly ko
nány denně porady většinou v kancelá
řích poradců, na nichž byl podrobně 
plánován průběh vyšetřování. Byly ur
čeny otázky, jejich formulace a předpo
kládané odpovědi. […] Protokoly se 
mnohokráte přepisovaly, přeformulová
valy a konečné znění se formou opako
vaného výslechu znovu sepisovalo 
s obviněným jako nový protokol. Je sa
mozřejmé, že se všechny otázky konsul
tovaly u s. poradců, neboť nehledě na 
nutnost využití jejich zkušeností to pro 
vedoucí pracovníky znamenalo i snížení 
vlastní zodpovědnosti, vzpomínal  
Achremenko. Poslední fází vyšetřová
ní byla tvorba tzv. soudních protokolů, 
které se následně vyšetřovaní učili 
nazpaměť. Mohuli závěrem vyslovit svůj 
názor, chtěl bych říci, že Slánský, i když 
ne bez odporu, přiznal nakonec všechna 
obvinění, včetně obvinění nesmyslných, 
jednak snad aby získal čas a nemusel 
hovořit o jiných pravdivých věcech a jed
nak v naději, že čas tato obvinění zrevi
duje a vrhne stín pochyb na celý jeho 
případ, uzavřel Achremenko své svě

dectví, určené a adresované ministru 
vnitra Barákovi. 

Odpověď Petra Bechyněho je daleko 
podrobnější a rozsáhlejší. Jde o dva 
dopisy – první z 10. října 1956, druhý 
z 23. října 1956. 

V prvním dopise34 Petr Bechyně 
popsal svůj nástup k bezpečnosti. 
Uvedl, že používání fysického násilí 
operativními pracovníky bylo běžné. 
Ostatně sám jsem viděl hned asi druhý 
nebo třetí den po svém příchodu do bez
pečnosti člověka ztlučeného téměř do 
bezvědomí. S Lichačevem a Makarovem 
se seznámil krátce po jejich příchodu 
do Československa ve vile v pražské 
Troji. Ještě týž den s nimi odjel na vý
slechy do věznice v Mladé Boleslavi. 
K podobě výslechů poznamenal, že byly 
vedeny velmi ostře, pokud se vyšetřova
ní nedoznávali. V opačném případě byly 
mírné. Bechyně neuváděl, o jaké množ
ství výslechů se jednalo, ale lze se 
oprávněně domnívat, že většina jich 
začínala (a často pokračovala) onou 
velmi ostrou metodou. 

Po zprovoznění věznice v Ruzyni 
probíhaly výslechy za účasti sovět

ských poradců i zde. Bechyně v této 
souvislosti zmínil vyšetřované ze 
skupiny Milady Horákové, ale již také 
první uvězněné komunisty (např.  
Viléma Nového, Evžena Löbla, Milana 
Reimana nebo Štěpána Plačka). Pokud 
hovořil o „práci“ sovětských poradců, 
pak jedině v kontextu vyšetřování tzv. 
státněbezpečnostních případů. Použi
tí násilí bylo povoleno jen ve výjimečných 
případech a se souhlasem ministra. 
V Doubkově skupině bylo s prosazením 
tohoto zákazu méně práce, protože tam 
byli většinou noví pracovníci, kteří tyto 
metody neznali a nezvykli si na ně. Sta
ří pracovníci naopak byli většinou zvyk
lí používat násilí, protože dříve byli vy
chováváni v takovém duchu, že je to 
důkaz třídní tvrdosti a nesmiřitelnosti 
vůči nepříteli, napsal 10. října 1956. 
Uváděl také později ve Státní bezpeč
nosti hojně rozšířenou Lichačevovu 
tezi, že vyšetřovatel ani žádný mate
riál k výslechu nepotřebuje, protože 
má v rukou vyšetřovance. 

V polovině roku 1950 došlo k výmě
ně poradců. Podle Bechyněho trvalo 
jistý čas, než se zorientovali v česko

34  Tamtéž, dopis Petra Bechyněho adresovaný ministru vnitra R. Barákovi z 10. 10. 1956. Dopis má 38 stran rukopisu a v závěru je Petrem 
Bechyněm podepsán. 

35  Tamtéž – Bechyně v této souvislosti zachytil jeden zajímavý moment: V listopadu [1950], myslím, že v první polovině, přiběhl jednou Doubek 
k s. Galkinovi a řekl, že Šling právě vypověděl, že udržoval milostné styky s Marií Švermovou. S. Galkin, který zde byl teprve krátkou dobu, tomu 

Jan Achremenko před Stalinovým pomníkem v Praze na Letné, konec 50. let 
Foto: archiv rodiny J. Achremenka
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slovenských poměrech.35 I tito noví 
poradci se přímo podíleli na výsleších 
zadržených komunistů. Například 
Bojarskij se podle Bechyněho nejméně 
třikrát účastnil výslechů Otto Šlinga. 
V období od konce roku 1950 do února 
1951 se sovětští poradci zapojili také 
do vyšetřovacích procedur, které se 
odehrávaly na zámku v Kolodějích. 

Ke kvalitativní proměně v práci po-
radců došlo po zatčení Rudolfa Slán-
ského. Podle Bechyněho se poradci již 
spokojili jen s překlady protokolů, do 
kterých více či méně zasahovali. Já jsem 
pracoval na Frejkovi, Frankovi, Fischlo-
vi, Margoliovi, Hajdů, Simone, někdy také 
Slánském, dále na Goldmanovi, Outra-
tovi, v počátcích na Clementisovi, čás-
tečně na Šlingovi a Švermové (před za-
tčením Slánského),  na Kolárovi , 
Taussigové a na řadě pracovníků hlavně 
hospodářských, konkretizoval Bechy-
ně svou tehdejší pozici. 

Vyšetřování „Slánského protistát-
ního centra“ probíhalo podle něj v zá-
sadě idylicky: Případy, na kterých jsem 
pracoval já, probíhaly v podstatě klidně. 
Tak Frejka se doznával od začátku. […]
Fischl, o němž vím, že po svém zatčení 
vcelku nic nedoznával, po zatčení Slán-
ského začal v krátké době mluvit. Tau-
ssigová hned od začátku se bránila 
tomu, aby mluvila o sobě, a odvolávala 
se na jiné. Clementis se doznal, že byl 
agentem francouzské rozvědky, již dru-
hý den po svém zatčení v Kolodějích, kde 
ho vyslýchal Kohoutek. Pokud si vzpo-
mínám, o sobě mluvil celkem ochotně, 
ale nechtělo se mu mluvit o jiných. Fran-

ka vyšetřoval s. Moučka, který dost 
pravidelně docházel k s. Galkinovi 
a radil se s ním o tomto případě beze 
mě, protože sám mluvil dostatečně rus-
ky. Já jsem jen překládal Frankovy pro-
tokoly. Na pokyn poradců překládal 
Bechyně návrh textu obžaloby. Se 
zaujetím sledoval, jak se obžalovaní 
učili své finální výpovědi pro připra-
vovaný proces. 

V závěru svého prvního vyjádření 
adresovaného ministrovi vnitra Be-
chyně napsal: Rovněž se obávám, že 
moje vylíčení role s. poradců není dosta-
tečné; z mého popisu může vznikat do-
jem, jako kdyby oni o všem rozhodova-
li a také zavinili všechno špatné. Jsem 
však přesvědčen, že pracovali podle 
svého nejlepšího přesvědčení a na zá-
kladě toho, co jim bylo známo. 

Jeho druhý dopis ministru vnitra 
Rudolfu Barákovi z 23. října 1956 kon-
kretizoval některé v prvním dokumen-
tu uvedené a zmíněné body.36 Týkalo 
se to například poměrů při vyšetřová-
ní v zámku v Kolodějích. Bechyně kon-
statoval, že objekt byl pro podobný účel 
naprosto nevhodný z hlediska vězeň-
ských i výslechových prostor a proce-
dur. Vyšetřovatelé se také (byť trochu 
překvapivě) obávali ozbrojeného poku-
su o osvobození zde vězněných osob.37 

Dalším bodem, kterému se Bechyně 
ve svém doplňku k dopisu z 10. října 
1956 věnoval, byla osoba Josefa Von-
dráčka,38 kterého již tehdy v souladu 
s názory československých vyšetřo-
vatelů hodnotil jako osobnost napros-
to nevěrohodnou, a proto nevyužitel-

nou. Psal zde také o sporech uvnitř 
vyšetřovacího sektoru, které se pře-
nášely až k sovětským poradcům. 
Týkaly se například Bohumila Doub-
ka, jenž byl po zatčení Slánského 
obviňován svými konkurenty z toho, 
že patřil k lidem Karla Švába. 

Závěr 

Jan (Ivan) Achremenko a Petr Bechy-
ně, kteří v 50. letech asistovali sovět-
ským poradcům, byli přítomni u jimi 
vedených výslechů, u rozhodovacích 
procedur a často také u konzultací 
„nezkušených“ československých 
vyšetřovatelů. Nejen pro tuto skuteč-
nost patří k důležitým svědkům teh-
dejších událostí. 

Svědectví, která o tom podali, samo-
zřejmě nejsou úplná. Autocenzura jim 
bránila popsat vše, čeho se účastnili 
nebo čeho byli svědky. Nicméně jejich 
líčení tehdejších událostí má svou hod-
notu. Oba se sice cítili vázáni služebním 
tajemstvím, odpovědi pro ministra 
Baráka ale zpracovali s vědomím,  
že nikdy nebudou volně přístupné. 

Sami však před svou minulostí 
neutekli. Jan Achremenko se uzavřel 
do sebe a o „práci“ překladatele ne-
mluvil. Petra Bechyněho pronásledo-
valy události, kterých se stal svěd-
kem, natolik, že přispěly k rozvoji 
vážného psychického onemocnění. 
Jejich další služba u Státní bezpeč-
nosti po skončení překladatelského 
období nebyla bez problémů a pro oba 
skončila v šedesátých letech. 

nejdříve nepřikládal význam a teprve, když mu Doubek na jeho otázku, o koho se jedná, řekl, že Švermová je zástupkyní generálního tajemníka 
strany Slánského, prohlásil, že je to vážná věc a že je nutno informovat o tom okamžitě Švába. Doubek na to odpověděl, že to je vyloučeno, 
protože Švermová je Švábova sestra. S. Galkin to totiž nevěděl a Doubek to znal jako býv. pracovník aparátu ÚV KSČ. Poté mu s. Galkin poradil, 
aby to hlásil přímo s. Kopřivovi.

36  NA, f. Komise II, sv. 1, a. j. 1, dopis Petra Bechyněho adresovaný ministru vnitra R. Barákovi z 23. 10. 1956. Dopis má 18 stran rukopisu 
a v závěru je Petrem Bechyněm podepsán. 

37  Tamtéž – Bechyně zaznamenal následující epizodu: Jednou se totiž stalo, že večer byl vypnut elektrický proud. Nastal ihned poplach, všech-
ny vozy byly použity k osvětlení objektu, celá jednotka P.S. byla uvedena okamžitě do stavu úplné pohotovosti a všichni vyšetřovací pracovníci 
se odebrali okamžitě k celám svých vyšetřovanců. Současně Doubek volal telefonicky s. Kopřivovi do Prahy a zde se zjišťovaly příčiny, proč 
došlo k vypnutí proudu. Teprve po zjištění, že se jedná o náhodu, a po obnovení dodávky proudu nastalo uklidnění. Poplach trval, pokud si  
pamatuji, asi 2 hodiny. 

38  Agent Pospíšil alias mjr. Josef Pospíšil alias Josef Vondráček – agent SD a bývalý aktivistický redaktor, využívaný Plačkem pro své 
vlastní cíle; byl využíván a zneužíván jako tzv. univerzální svědek, vystupoval tak např. v procesech s protektorátní vládou, Rudolfem 
Slánským a spol., Štěpánem Plačkem ad. Počátkem 60. let bylo zjištěno, že trpěl chorobnou lhavostí.
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