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Návštěva federálního ministra vnitra 
R. Kasky byla zahájena 28. února 1973. 
Probíhala podle předem stanoveného 
programu.2 Československou delegaci 
přijal polský ministr vnitra Wiesław 
Ociepka3. Další den měla Kaskova dele-
gace navštívit československý konzulát 
ve Štětíně, pomořanskou pohraniční 
brigádu a přístav ŚwinoujŚcie. Tam 
měla zavítat do rybářského kombinátu 
Odra a na polskou loď Skandinawia, 
která zajišťovala dopravu mezi Świ-
noujŚcie a švédským přístavem Ystadt. 

Brzy ráno 1. března 1973 se zaměst-
nanci československého konzulátu ve 
Štětíně telefonicky dozvěděli z varšav-
ského velvyslanectví, že došlo k le-

tecké nehodě, kterou pravděpodobně 
nikdo nepřežil. Na palubě polského 
vládního letadla měl být i ministr 
Kaska se svým doprovodem. Pro 
úředníky konzulátu byla tato zprá-
va velkým překvapením – původně 
totiž měla delegace do Štětína přijet 
vlakem. Kdo konkrétně do harmo-
nogramu nešťastně zasáhl a rozhodl 
o změně (letadlo místo vlaku), není 
zřejmé. Lze však předpokládat, že 
se tak stalo na základě rozhodnutí 
oficiálních polských míst a snad i za 
souhlasu samotného R. Kasky. 

Nehoda se stala před 23. hodinou 
nedaleko vesnice Mosty, zhruba  
2,5 kilometru od přistávací dráhy 

letiště Goleniów4. Letadlo Antonov 
AN-245 spadlo do vzrostlého borového 
lesa, který pod sebou vrtulemi kosilo 
ve směru trajektorie pádu. Na někte-
rých stromech se také daly rozeznat 
zřetelné stopy modré barvy. Trosky 
letadla byly rozesety v širokém pásu 
– v délce asi 210 metrů a šířce 25 až 30 
metrů. Přední část letadla byla zaryta 
do země. Záchranáři na místě neštěstí 
dohašovali požár. Bylo zřejmé, že ni-
kdo nemohl přežít. Žár totiž dosáhl 
nejméně 600 stupňů Celsia.6 Samotné 
místo havárie bylo zajištěno polským 
vojskem a bezpečností. 

K vyšetření příčiny, resp. okolností 
a průběhu nehody a k určení jejího 

Poslední cesta ministra Kasky 

Měla to být jedna z mnoha „rutinních“ pracovních cest, jakých ministři 
československé vlády absolvovali během roku několik. Návštěva Polské lidové 
republiky však skončila nečekanou tragédií. Pro šest československých občanů se 
čas zastavil 28. února 1973 ve 22.52 hodin. V troskách polského vládního letadla 
Antonov AN-24 zahynuli nedaleko letiště Goleniów všichni pasažéři i členové 
posádky, včetně ministra vnitra ČSSR Radko Kasky.1

JAN KALOUS

1  O této nehodě neexistuje dosud žádná publikace ani studie v českém a slovenském odborném tisku. Jedinou výjimkou je článek Mał-
gorzaty Wojcieszyńské Osudný let ministrov z Varšavy v deníku Sme, který vyšel 28. února 2008 – viz http://zaujimavosti.sme.sk/c/3751923/
osudny-let-ministrov-z-varsavy.html (citováno k 18. 2. 2013). Obsahuje však řadu nepřesností a chyb, například chyby ve jménech čes-
koslovenských obětí nebo tvrzení, že v archivech neexistují fotografie trosek havarovaného letadla, přičemž se v Archivu bezpečnost-
ních složek dochovala závěrečná zpráva vyšetřovací komise včetně fotografické dokumentace. 

2  Návštěva Radko Kasky měla probíhat ve dnech 28. února – 3. března 1973 a mít oficiální (jednání na MV PLR) i neoficiální část (např. 
prohlídka Varšavy). Dne 3. března 1973 ve 12.00 hodin měla být podepsána dohoda o spolupráci mezi MV ČSSR a MV PLR. Viz Archiv 
bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.)  Sekretariát náměstka federálního ministra vnitra ČSSR genmjr. Jána Pješčaka 
a genmjr. Pavola Vaňa (dále jen A 32), inventární jednotka (dále jen inv. j.) 19, Havárie vládního letadla u Štětína v PLR – 28. 2. 1973.
Předmětem rozhovorů bylo nepochybně hodnocení dosavadní spolupráce československého a polského ministerstva vnitra (např. vý-
měna informací o oblastech společného zájmu, tj. zpravodajských aktivitách na Západě,  kontrarozvědné ochraně proti aktivitám za-
hraničních institucí na území ČSSR a PLR, společném postupu proti disidentskému hnutí apod.). Výše zmíněná Dohoda o spolupráci 
mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra PLR byla posléze podepsána v Tatranské Lomnici 21. září 1973. Text 
této dohody viz ABS, f. Sekretariát ministra vnitra III. díl 1966–1975 (dále jen A 2/3), inv. j. 2503, Dohoda o spolupráci mezi FMV ČSSR 
a MV PLR. 

3  Wiesław Ociepka (1922–1973), polský komunistický politik, člen ústředního výboru PSDS, v letech 1971–1973 ministr vnitra PLR. 
4  Letiště Goleniów leží asi 25 kilometrů severovýchodně od Štětína. 
5  Antonov AN-24, sovětský čtyřicetimístný dvoumotorový turbovrtulový transportní letoun vyráběný v letech 1963–1978. 
6  Podle zprávy československého konzulátu ve Štětíně byla z letadla postupně vyproštěna všechna ohořelá těla. Identifikace obětí byla 
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viníka byla zřízena společná polsko-
-československá komise expertů. Jejím 
předsedou se stal náměstek předsedy 
Rady ministrů Polské lidové republiky 
(PLR) Jan Mitrega7. V čele českoslo-
venské části komise8 stanul a z této 
pozice se její práce účastnil náměstek 
ministra vnitra Ján Pješčak9. Již při 
prvním ohledání místa neštěstí byly 
stanoveny tyto vyšetřovací verze:  
1) nedbalost nebo riskantní pilotáž,  
2) chyba v navigaci, 3) jiné příčiny 
otupující reakci pilota. Byla však vy-
loučena sabotáž nebo diverzní akce. 
Během záchranných prací se totiž na-
šly a posléze byly analyzovány černé 
skřínky letadla.10 

Až do tragického pádu letadla s mi-
nistrem Radko Kaskou na palubě čes-
koslovenská veřejnost o jeho cestě do 
PLR nic nevěděla. Nyní havárie zaujala 
jedno z čelných míst na stránkách teh-
dejšího tisku. První informaci o kata-
strofě u Štětína zveřejnilo Rudé právo  
2. března 1973 spolu s nekrology Radko 
Kasky a Michala Kudzeje.11 Na titul-
ní straně se rovněž objevila zpráva 
o výměně kondolenčních telegramů 
mezi Prahou a Varšavou a o vyjádření 
soustrasti, které vrcholní politici KSČ 
obdrželi ze Sovětského svazu. 

Dne 2. března byly ostatky všech 
československých obětí ve Varšavě 
za přítomnosti polských vládních 
představitelů naloženy do leteckého 
speciálu, který je dopravil zpět do Pra-
hy. Ještě předtím byli všichni in memo-
riam vyznamenáni: například Radko 
Kaska a Michal Kudzej byli dekorováni 

vzhledem k průběhu nehody velmi náročná. V případě členky delegace Olgy Merunové to však bylo zjednodušeno tím, že jí na ruce 
zůstal zachován dámský náramek. 

7  Jan Mitrega (1917–2007), polský komunistický politik. V letech 1959–1974 ministr hornictví a energetiky, v letech 1970–1975 náměstek 
předsedy Rady ministrů PLR. 

8  Federální ministerstvo vnitra a ÚV KSČ určily tyto československé znalce pro práci v komisi: plk. Ing. Josefa Mošnu (MNO), pplk. Ing. 
Bohumila Zimu (MNO), plk. MUDr. Zdeňka Šňupárka (MNO), mjr. dipl. techn. Františka Cimburka a mjr. dipl. techn. Josefa Slavíčka (oba 
za FMV, Kriminalistický ústav). 

9  Ján Pješčak (1925–?), náměstek ministra vnitra ČSSR v letech 1969–1982. Více viz KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů 
ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich náměstci. ÚSTR, Praha 2009, s. 145–146.

10  Údaje a informace o nehodě byly čerpány ze zprávy československého konzulátu ve Štětíně pro Ministerstvo zahraničních věcí ČSSR. 
Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR (dále jen AMZV), f. Teritoriální odbor – Polsko, inventární číslo (dále jen inv. č.) 79, karton 8, 
signatura 016/119, PLR – zpráva o leteckém neštěstí polského vládního letadla AN-24. Stejná zpráva viz též AMZV, f. Politické zprávy 
Štětín 1973. Údaje o nehodě jsou rovněž obsaženy in ABS, f. A 32, inv. j. 19. 

11  Letecké neštěstí u Štětína. Rudé právo, 2. 3. 1973, s. 1–2. 

Místo neštěstí s troskami polského Antonova AN-24 Foto: ABS
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velitelským křížem s hvězdou Řádu 
obrození Polska. Na ruzyňském leti-
šti vzdali hold rakvím zahaleným do 
československých státních vlajek Vasil 
Biľak, Antonín Kapek, Josef Kempný, 
Václav Hůla, Miloš Jakeš, Jan Fojtík, 
Oldřich Švestka a další komunističtí 
představitelé.12 

Také v ČSSR obdrželi Radko Kaska 
a Michal Kudzej posmrtně vysoké 
státní vyznamenání. Prezident re-
publiky Ludvík Svoboda jim udělil Řád 
republiky.13 Předsednictvo ústředního 
výboru KSČ udělilo 6. března 1973 na 
návrh náměstka ministra vnitra ČSSR 

Jána Hanuliaka14 Řád rudé hvězdy při 
havárii zahynuvším příslušníkům bez-
pečnosti Jaroslavu Klímovi, Ladislavu 
Hužvíkovi a Olze Merunové. Antonín 
Dufek byl posmrtně povýšen do hod-
nosti poručíka a byla mu propůjčena 
medaile Za zásluhy o obranu vlasti.15 

MINISTR – NORMALIZÁTOR  
RADKO KASKA 

Radko Kaska16 se narodil 23. února 
1928 v Josefově u Jaroměře. Jeho otec 
Alois byl důstojník z povolání; během 
druhé světové války pracoval jako 

pomocný dělník v cukrovaru, aby 
se po květnu 1945 vrátil do činné vo-
jenské služby (v roce 1953 odešel do 
důchodu). Matka Ludmila se starala 
o domácnost. 

Mladý Kaska studoval postupně na 
obecných školách v Hradci Králové 
a Lounech a následně na reálném 
gymnáziu v Lounech. Po uzavření 
gymnázia v roce 1944 pracoval jako 
pomocný dělník v lounských želez-
ničních dílnách. Zde se od počátku 
roku 1945 zapojil do aktivit ilegální 
odbojové mládežnické organizace. Po 
skončení druhé světové války se vrátil 

12  Pietní akt na ruzyňském letišti. Rudé právo, 3. 3. 1973, s. 1.
13  Řád republiky in memoriam. Rudé právo, 5. 3. 1973, s. 1. 
14  Ján Hanuliak (1921–2000), náměstek ministra vnitra ČSSR v letech 1971–1973, 1. náměstek ministra vnitra ČSSR v letech 1973–1979. Více 

viz KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich náměstci, s. 60–63; SIVOŠ, 
Jerguš: Ján Hanuliak. Pamäť národa, roč. 5, 2009, č. 4, s. 73–79. 

15  ABS, f. A 2/3, inv. j. 1753, Propůjčení vyznamenání Řádu rudé hvězdy in memoriam příslušníkům SNB, kteří zahynuli při leteckém 
neštěstí u Štětína v PLR.  

16  Podrobná monografie Radko Kasky dodnes neexistuje. Lze tak odkazovat pouze na dílčí biografická hesla různé úrovně zpracování. 
Viz např. CHURAŇ, Milan a kol.: Encyklopedie špionáže. Ze zákulisí tajných služeb, zejména Státní bezpečnosti. Libri, Praha 2000, s. 172. 
Ještě o poznání stručnější biografii lze nalézt in MACEK, Pavel – UHLÍŘ, Lubomír: Dějiny policie a četnictva IV. Československo (1945–1989). 
Vydavatelství POLICE HISTORY, Praha 2011, s. 192. Zatím nejucelenější životopis viz KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představite-
lů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich náměstci, s. 80–81. 

Rakve s ostatky obětí letecké nehody, ruzyňské letiště 2. března 1973 Foto: ABS
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ke studiu a v roce 1947 úspěšně odma-
turoval. V letech 1947–1952 absolvoval 
strojní fakultu ČVUT v Praze, kde také 
krátce působil jako odborný asistent. 

Následně odjel do Moskvy na Insti-
tut oceli J. V. Stalina, kde v roce 1955 
s úspěchem ukončil vědeckou aspiran-
turu. „Láska“ k SSSR se odrazila jak 
v jeho osobním, tak profesním životě. 
V dubnu 1954 se oženil se sovětskou 
občankou Innou, roz. Medvěděvovou. 
Pro jeho další politický vzestup byly 
rovněž důležité kontakty se sovět-
skými bezpečnostními orgány, které 
během studia v Moskvě navázal a kte-
ré později neváhal pro svou kariéru 
využívat. 

Po návratu ze SSSR nastoupil do 
pražského závodu ČKD Stalingrad, kde 
v letech 1955–1960 pracoval postupně 
jako vědecký pracovník, vedoucí sku-
piny techniky a zástupce hlavního me-
talurga. Po odborné i stranické linii byl 
hodnocen velmi pozitivně.17 Nejdříve 
byl činný v Československém svazu 
mládeže. Dne 27. března 1948 vstou-
pil do KSČ. Aktivně zastával funkce 
v místní a vysokoškolské stranické 
organizaci, posléze lze totéž konstato-
vat i o jeho „stranickém životě“ v ČKD, 
kde byl například tři roky vedoucím 
studovny marxismu-leninismu. 

Od února 1960 přešel Kaska do apa-
rátu ústředního výboru Komunistické 
strany Československa. Působil zde jako 
instruktor IX. oddělení (zaměřeného na 
oblast strojírenství, hutí a chemie).18 
Byl zodpovědný za činnost Státního 
výboru technického rozvoje. Zdá se, 
že v této pozici uspěl. Od dubna 1962 
mu totiž bylo svěřeno řízení odboru 
vědeckotechnického rozvoje ÚV KSČ.19 
V ústředním výboru KSČ se i v dalších 
letech výrazně exponoval. Stal se blíz-
kým spolupracovníkem tajemníka  
ÚV KSČ Drahomíra Koldera20. Kaskova 
stranická kariéra tak měla i díky němu 
nadále vzestupnou tendenci. 

V roce 1968 patřil R. Kaska k an-
tireformnímu proudu uvnitř KSČ. Je 
logické, že po okupaci ČSSR vojsky 
Varšavské smlouvy a v kontextu lik-
vidace proreformního křídla KSČ jeho 
pozice nadále posilovala. Koncem 
roku 1968 byl jmenován zástupcem 
vedoucího průmyslového oddělení   
ÚV KSČ pro stranickou práci v čes-
kých zemích. V září 1969 se stal ve-  
doucím sekretariátu prvního tajemní-
ka ÚV KSČ Gustáva Husáka. V lednu 
1970 byl kooptován za člena ústřední-
ho výboru KSČ (jako člen byl posléze 
potvrzen XIV. sjezdem KSČ). V letech 
1971–1973 zastával rovněž funkci po-

slance Sněmovny lidu Federálního 
shromáždění.21 

Dne 28. ledna 1970 se Radko Kaska 
dočkal funkce ministra vnitra ČSSR. 
Historik Jan Rychlík o něm v souvis-
losti s personální změnou na MV22 
hovoří jako o exponentu krajní levi-
ce.23 Právě za Kaskovy éry byla do-
vršena „normalizace poměrů“ uvnitř 
ministerstva vnitra a bezpečnostního 

17  Národní archiv (dále jen NA), f. Archiv ÚV KSČ, Sekretariát ÚV KSČ 1954–1962, inv. j. 4482, Provedení některých kádrových změn  
v IX. oddělení ÚV KSČ – strojírenství, hutí a chemie (datováno 16. února 1960). Kaska je zde hodnocen takto: S. Kaska se v dosavadních 
funkcích osvědčil. Je svědomitý, obětavý, s dobrou pracovní morálkou. Má velmi dobré organizační schopnosti a své odborné znalosti ochot-
ně předává spolupracovníkům. Je velmi iniciativní v zavádění nových pokrokových metod práce.

18  Tamtéž, Provedení některých kádrových změn v IX. oddělení ÚV KSČ – strojírenství, hutí a chemie (datováno 16. února 1960). Jako 
 argument pro změny v instruktorském týmu IX. oddělení ÚV KSČ je uvedeno politické a odborné zkvalitnění úrovně pracovníků. U Kasky 
konkrétně: Pro IX. oddělení ÚV KSČ bude tak získán pracovník s inženýrským vzděláním, praxí na závodě a přehledem o nové technice. 

19  Tamtéž, inv. j. 10326, Kádrové obsazení odboru vědeckotechnického rozvoje oddělení strojírenství, hutí a chemie ÚV KSČ (datováno   
13. dubna 1962). 

20  Drahomír Kolder (1925–1972), komunistický politik. Původním povoláním horník, který po vstupu do KSČ v roce 1945 nastartoval svou 
kariéru profesionálního politika. V letech 1958–1962 byl vedoucím tajemníkem krajského výboru KSČ v Ostravě; od roku 1958 byl 
kandidátem a od roku 1961 pak členem ústředního výboru. V roce 1962 se stal členem předsednictva a tajemníkem ÚV KSČ pro ekono-
mické záležitosti. V roce 1963 stanul v čele komise, která se měla zabývat stranickými rehabilitacemi představitelů KSČ odsouzených 
v 50. letech. Proreformní politiku roku 1968 zásadně odmítal, což demonstroval svým podpisem na jednom z tzv. zvacích dopisů. Na 
konci srpna 1968 byl odvolán ze stranických funkcí a poslán na velvyslanectví do Bulharské lidové republiky, kde působil do září 1969 
ve funkci rady. Po návratu do ČSSR byl členem ÚV KSČ a předsedou Ústřední komise lidové kontroly (od roku 1971 jako ministr – před-
seda Výboru lidové kontroly). 

21  Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dále jen APS), poslanecký spis Radko Kasky (nar. 1928), inv. č. 1126. 
22  Radko Kaska nahradil ve funkci ministra vnitra ČSSR Jana Pelnáře (ve funkci od 31. srpna 1968 do 28. ledna 1970). Téhož dne nahradil 

Oldřicha Černíka v čele vlády ČSSR Lubomír Štrougal. 
23  RYCHLÍK, Jan: Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945–1992. Ústav TGM – AEP, Praha – Bratislava 1998, s. 284. 

Ing. Radko Kaska Foto: ABS
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aparátu. Kaska se velmi významně 
podílel na boji proti tzv. ideologické 
diverzi, hlavně proti vnitřnímu ne-
příteli. Jeho směrnice z roku 1972 pro 
práci se spolupracovníky StB platila 
přes drobnou úpravu v roce 1978 až 
do konce komunistického režimu 
v ČSSR.24 

Kaska nevstupoval do úplně nezná-
mého světa. Již před svým jmenováním 
ministrem vnitra učinil vlastní zkuše-
nost se Státní bezpečností. Bohužel 
o rozsahu a podobě jeho angažmá nelze 
získat konkrétnější představu. Víme 
jen, že od října 1956 do dubna 1960 byl 
registrován jako tajný spolupracovník 
2. oddělení 4. odboru správy Státní bez-
pečnosti Praha s krycím jménem Aspi-
rant. Jeho svazek se však nedochoval.25 

Také institucionálně prodělalo mi  
nisterstvo vnitra za Kaskovy éry vidi-
telné změny. V dubnu 1970 byla zru-
šena funkce státního tajemníka MV.  
K 28. lednu 1971 byly Rozkazem MV 
ČSSR č. 5 přerozděleny kompetence: 
Kaska řídil vlastní sekretariát (kan-
celář ministra, informační oddělení, 
odbor pro mezinárodní styky), Hlavní 
správu rozvědky, Kádrovou a školskou 
správu a Inspekci MV. Dne 4. ledna 
1973 došlo na základě Rozkazu MV 
ČSSR č. 3 k dalším změnám. Kaska si 
ponechal řízení Hlavní správy rozvěd-
ky, sekretariátu federálního minister-
stva vnitra, Inspekce MV a dále nově 
řídil i Správu ochrany stranických 
a ústavních činitelů, Kádrovou správu 
a Analyticko-informační odbor. Podle 
Rozkazu MV ČSSR č. 11 z 21. února 

1973 (vydaného jen několik dnů před 
smrtí) si Kaska ponechal řízení Hlavní 
správy rozvědky, Správy ochrany stra-
nických a ústavních činitelů, Kádrové 
správy, Inspekce MV ČSSR a sekreta-
riátu federálního ministerstva vnitra. 
Analyticko-informační odbor převzal 
generálmajor Ján Hanuliak.26 

Jak již bylo uvedeno, ministr Kaska 
měl nepochybně důvěru „sovětských 
přátel“, kterou si získal v době svých 
moskevských studií. Ani později se 
spolupráce s KGB nevzdal, čímž se dá 
jistě vysvětlit jeho postupný vzestup, 
a (jak mj. uvádí Mitrochin) poskytoval 
Sovětům nesmírně cenné informace 
o dění v ČSSR.27 Podle výpovědi Va-
sila Biľaka z dubna 1990 to byl právě 
Kaska, kdo předal sovětským předsta-
vitelům během bratislavské schůzky 
na začátku srpna 1968 jeden z tzv. zva-
cích dopisů.28 Bezprostředně po oku-
paci ČSSR v srpnu 1968 se „správně 
zorientoval“, navázal (či snad obnovil) 
kontakty s KGB a podílel se např. na 
internaci proreformních komunistů 
v budově ÚV KSČ.29 

Kaskovy kontakty se sovětskou KGB 
zůstávaly intenzivní i po jeho jmenová-
ní do funkce ministra vnitra. Ačkoliv 
se snažil Sověty přesvědčit o nekom-
promisním postupu proti vnitřní opo-
zici v ČSSR (dokládal to např. počty 
lidí vyhozených z ministerstva vnitra 
a StB nebo počty členů KSČ vylouče-
ných během prověrek), Moskva nebyla 
zcela spokojená a apelovala na další 
tvrdší postup proti tzv. pravicovým 
živlům. 

Kaskovo působení na postu mini-
stra vnitra ČSSR se uzavřelo během 
ofi ciální návštěvy Polské lidové repub-
liky tragickou nehodou 28. února 1973. 

Radko Kaska byl nositelem vyzna-
menání Za zásluhy o výstavbu (v roce 
1961 jako jeden z tříčlenného kolekti-
vu; znovu v roce 1969), Za upevňování 
přátelství ve zbrani I. stupně (1972), 
Za zásluhy o výstavbu Lidových mili-
cí I. stupně, sovětského Řádu Rudého 
praporu (1971), polského velitelského 
kříže s hvězdou Řádu obrození Polska 
in memoriam (1973) a Řádu republiky 
in memoriam (1973). Obdržel i pamět-
ní medaili k 20. výročí konce Velké 
vlastenecké války 1941–1945 (1972), 
ke 100. výročí narození V. I. Lenina 
(1970), k 50. výročí vzniku KSČ (1971) 
a k 25. vý ročí Vítězného února (1973). 

ČESKOSLOVENSKÉ OBĚTI HAVÁRIE 
U ŠTĚTÍNA 

V troskách letadla u Štětína zahynulo 
vedle ministra vnitra Kasky pět dal-
ších československých občanů. Kasko-
va delegace byla standardně složena 
ze zástupců stranického a resortního 
aparátu: Michal Kudzej byl v únoru 
1973 vedoucím oddělení státní admini-
strativy ÚV KSČ, Jaroslav Klíma a Olga 
Merunová byli zaměstnáni na odboru 
pro mezinárodní styky sekretariátu 
Ministerstva vnitra ČSSR, Ladislav 
Hužvík byl oficiálně I. tajemníkem 
československého velvyslanectví ve 
Varšavě (fakticky ovšem příslušníkem 
Státní bezpečnosti) a Antonín Dufek 

24  Jde o dva rozkazy ministra vnitra ČSSR: první – RMV č. 8/1972 – Směrnice pro práci s tajnými spolupracovníky československé kontra-
rozvědky (vydaný ministrem vnitra Radko Kaskou); druhý – RMV č. 3/1978 – Směrnice pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky 
(vydaný ministrem vnitra Jaromírem Obzinou). 

25  Radko Kaska (nar. 23. 2. 1928) byl od 1. října 1956 do 30. dubna 1960 evidován pod registračním číslem 2949 (po ukončení pod archivním 
číslem 50930). Podle záznamu v archivním protokolu bylo a. č. 50930 (složka o 33 listech) skartováno dne 7. září 1973. 

26  ŽÁČEK, Pavel: Nástroj triedneho štátu. Organizácia ministerstiev vnútra a bezpečnostných zborov 1953–1990. ÚPN, Bratislava 2005. 
27  ANDREW, Christopher M. – MITROCHIN, Vasilij: Neznámé špionážní operace KGB. Mitrochinův archiv. Academia, Praha 2001, s. 275–277. 

Mitrochin zde přímo konstatoval, že Sověti od Kasky dostávali pouze podložené a objektivní informace, a to jak o vnitropolitické situ-
aci v ČSSR, tak o dění na ministerstvu vnitra. Podle Mitrochina se jednalo o předávání kopií operačních rozkazů a hlášení StB, včetně 
odsouhlasení navrhovaných personálních změn. 

28  JANÁČEK, František – MICHÁLKOVÁ, Marie: Příběh zvacího dopisu. Soudobé dějiny, 1993, roč. 1, č. 1, s. 90.
29  Tuto informaci zveřejnil historik Pavel Žáček. Viz ŽÁČEK, Pavel: Odvrácená tvář pražského jara. Státní bezpečnost v Praze a srpen 1968. 

Svět křídel, Cheb 2010, s. 157; ŽÁČEK, Pavel: KGB a srpen 1968. Role sovětských „poradců“ při okupaci Československa. In: SVOBODA, 
Libor (ed.): Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi. ÚSTR, Praha 2012, s. 315. 
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se cesty do PLR účastnil jako pří-
slušník Správy ochrany stranických 
a ústavních činitelů. 

Michal Kudzej se narodil 7. břez-
na 1923 v ukrajinské dělnické rodině 
v obci Ňagov (tehdy okres Humenné). 
V Ňagově chodil nejdříve do obecné 
školy, pět tříd měšťanské školy vycho-
dil v Medzilaborciach. Před druhou 
světovou válkou studoval na gymnáziu 
nejdříve v Prešově a posléze v Užhoro-
dě (maturitu však složil až v roce 1947 
na gymnáziu v Humenném). 

V roce 1939 odešel ilegálně do Sovět-
ského svazu a vyučil se zde elektro-
svářečem. V roce 1941 vstoupil jako 
dobrovolník do Rudé armády. V únoru 
1942 padl během bojových operací 
do zajetí. Podařilo se mu však utéci 
a dostal se přitom až zpět na Sloven-
sko (vzhledem k tomu, že Slovensko 
opustil jako neplnoletý, nebyl stíhán). 
Podle vlastních slov se hned zapojil do 
ilegální činnosti. V říjnu 1943 musel 
narukovat do slovenské armády.  Po 
pěti měsících služby dezertoval a ná-
sledně se zapojil do partyzánského 
hnutí (konkrétně u partyzánského 
oddílu Pugačov). Tentokrát již ale 
trestnímu stíhání neunikl. Byl na 
něj vydán zatykač. V červenci 1944 
se opět dostal na území SSSR, nyní 
k jednotkám 1. československého 
armádního sboru. V bojích na Dukle 
utrpěl v listopadu 1944 těžké zranění.

Po osvobození ČSR vstoupil dne   
26. dubna 1946 do Komunistické stra-
ny Slovenska a až do konce života 
pracoval pouze pro komunistickou 
stranu a její režim. Působil ve stra-
nických orgánech od místní úrovně 
přes okresní i krajskou; byl rovněž 
funkcionářem Revolučního odborové-
ho hnutí. V letech 1958–1961 studoval 
Vysokou stranickou školu ÚV KSSS 
v Moskvě. V roce 1962 se stal tajemní-
kem okresního výboru Komunistické 
strany Slovenska ve Spišské Nové Vsi. 
V roce 1967 byl jmenován vedoucím 

tajemníkem okresního výboru KSS 
ve Svidníku. 

V letech 1968–1969 zastával konzer-
vativní postoje. Také díky nim nabrala 
jeho kariéra po okupaci ČSSR v srpnu 
1968 vzestupnou tendenci. V červnu 
1970 se stal členem ústředního vý-
boru KSČ; tuto jeho pozici potvrdil  
i XIV. sjezd strany. To již byl od dubna 
1970 ve funkci vedoucího oddělení 
státní administrativy ÚV KSČ. V roce 
1971 byl za volební obvod Svidník zvo-
len poslancem Sněmovny lidu Federál-
ního shromáždění. Byl nositelem celé 
řady československých a sovětských 
vyznamenání (Československý váleč-
ný kříž 1939, Řád práce, sovětský Řád 
rudé hvězdy, vyznamenání Za zásluhy 
o výstavbu, Za zásluhy o obranu vlas-
ti, Za upevňování přátelství ve zbrani   
I. stupně).30

Podpraporčík Antonín Dufek se 
narodil 7. května 1940 v Praze.31 Tady 
absolvoval základní školu. Učňovská 
léta strávil v Plzni, kde se vyučil řezní-
kem. Touto profesí se však živil pouze 
čtyři roky před základní vojenskou 

službou. Tu vykonával jako přísluš-
ník 5. brigády Pohraniční stráže Cheb 
(zařazen jako kuchař).

V červenci 1962 sám požádal o přijetí 
do služeb MV. V říjnu 1962 bylo jeho 
žádosti vyhověno. Byl zařazen jako 
referent 2. odboru VIII. správy MV 
(řízení dopravy). V jeho služebních do-
kumentech se objevily náznaky jistých 
problémů (opakované pozdní příchody 
do služby), které však Dufek dokázal 
vyřešit. V dubnu 1965 již byl hodnocen 
pozitivně a přeřazen ke Správě ochrany 
stranických a  ústavních činitelů, kde 
„pracoval“ i v únoru 1973. 

Dufek byl členem Československé-
ho svazu mládeže, sportovního klubu 
ministerstva vnitra Rudá hvězda a od 
dubna 1965 KSČ. Své základní školní 
vzdělání si rozšiřoval studiem na Ve-
černí univerzitě marxismu-leninismu. 
V roce 1968 zastával kritické postoje 
k reformnímu dění ve společnosti. 
V  jeho kádrových materiálech se 
v pozitivním slova smyslu hodnotilo 
jeho zaujetí a kamarádskost, negativ-
ním jevem byla podle jeho hodnotitelů 
vznětlivost (používal často barvitá ex-
presivní vyjádření) a občasný sklon 
k nadměrné konzumaci alkoholických 
nápojů. Byl nositelem medaile Za služ-
bu vlasti (1970). 

Plukovník Jaroslav Klíma se na-
rodil 16. června 1923 ve Vosné (tehdy 
okres Votice) v rodině chalupníka.32 
Navštěvoval obecnou školu v Šeborově 
a dvouletou učňovskou školu v Mladé 
Vožici. V Táboře se vyučil pekařem. 
V letech 1937–1945 se živil svou profesí 
v Táboře, v Praze a během nuceného 
nasazení v Mnichově. Z Německa však 
utekl a skrýval se u rodičů. U nich byl 
také dopaden, zatčen a po dvou měsí-
cích vrácen do Mnichova. V listopadu 
1944 se mu však podařilo utéct znovu. 
Dostal se do Čech, a jak uváděl ve svém 
životopise, skrýval se na různých mís-
tech (fakticky ale opět u rodičů) až do 
května 1945. 

30  APS, poslanecký spis Michala Kudzeje (nar. 1923), inv. č. 1427. Bylo využito i textu Letecké neštěstí u Štětína. Rudé právo, 2. 3. 1973,  
s. 1–2. 

31  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Antonína Dufka, nar. 7. 5. 1940, evidenční číslo (dále jen ev. č.) 1141/40. 
32  Tamtéž, personální spis Jaroslava Klímy, nar. 16. 6. 1923, ev. č. 5582/23.

Michal Kudzej Foto: ABS
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Klíma byl členem ROH od roku 1945, 
SČSP od roku 1948 a Rudé hvězdy (dříve 
uváděl členství v Sokole). Do KSČ vstou-
pil 28. února 1948. Jako straník byl ak-
tivní, zejména na místní úrovni. V roce 
1952 vystoupil z římskokatolické církve. 

Dne 16. června 1945 požádal o při-
jetí do služby SNB a bylo mu obratem 
vyhověno. Do února 1948 byl zařazen 
u pořádkové složky (Veřejná bezpeč-
nost) postupně na odděleních v Želivě 
(zde byl velitelem stanice), v Kolíně 
a v Opařanech (zde působil do června 
1950). Během služby v SNB absolvoval 
resortní školy v Jablonci nad Nisou 
(základní /vstupní/, v letech 1945–
1946), v Českém Krumlově (politickou, 
v květnu 1949), dále pak kriminální 
školu v Praze-Veleslavíně (od června 
do prosince 1952) a v letech 1959–1960 
operativní školu v SSSR. 

V osobním dotazníku ze 17. září  1954 
ke své aktivitě v únorových dnech 1948 
uvedl, že asi od 20. února byl převe-
len do Sezimova Ústí, kde střežil vilu 
prezidenta Edvarda Beneše. Od června 
1950 byl služebně zařazen na stanici 
SNB v Bernarticích, od července 1951 
byl jejím velitelem. V březnu 1952 byl 
pověřen vedením kriminálního oddě-
lení v Milevsku, od ledna 1953 byl veli-
telem kriminálního oddělení v Táboře. 
Již v březnu 1953 byl ale přeložen do 
funkce vedoucího kriminálního oddě-
lení v Českých Budějovicích. V únoru 
1954 byl na vlastní žádost převelen 
zpět na obvodní oddělení v Milevsku 

a zařazen jako starší referent I. ope-
rativní skupiny. Snad to souviselo 
s nehodou služebního vozu, kterou 
způsobil. Jeho trestní stíhání však bylo 
s odvoláním na nízkou společenskou 
nebezpečnost činu zastaveno. 

V říjnu 1955 se stal zástupcem ná-
čelníka obvodního oddělení Milevsko 
a v roce 1957 byl jmenován jeho náčel-
níkem. Nadřízení, jak ostatně vyplývá 
z jeho kádrových a služebních hodno-
cení, s ním byli maximálně spokoje-
ni. V lednu 1959 se stal náčelníkem  
4. odboru (ekonomická kontrarozvěd-
ka) Krajské správy MV v Českých Budě-
jovicích. V červnu 1963 byl přeložen na 
IV. správu MV a jmenován náčelníkem 
4. odboru. Po zrušení IV. správy byl pře-
ložen do funkce náčelníka 13. odboru 
II. správy MV. 

V letech 1968–1969 zaujal „správná 
stanoviska“. V dubnu 1969 se stal star-
ším referentem odboru zaměřeného na 
země socialistického tábora II. správy 
Federální správy zpravodajské služby. 
Z této pozice koordinoval spolupráci 
hlavně s Bulharskou lidovou republi-
kou, ale i s Rumunskou socialistickou 
republikou. Od července 1970 byl jme-
nován zástupcem náčelníka odboru pro 
mezinárodní styky sekretariátu FMV. 

Klíma byl nositelem medaile  Za služ-
bu vlasti (1955), Za zásluhy o obranu 
vlasti (1956), Vyznamenání za vynikají-
cí práci (1964), Čestného odznaku SNB 
(1970) a medaile Za přátelství ve zbrani 
II. stupně (1971). 

Podplukovník Ladislav Hužvík se 
narodil 25. června 1920 v dělnické ro-
dině v Přerově.33 Tady také chodil do 
obecné a posléze měšťanské školy. Vy-
učil se u přerovské firmy Optikotech-
na jemným mechanikem a následně 
u ní i v tomto oboru pracoval. Jediným 
možným „kádrovým problémem“ bylo 
jeho cca dvouapůlměsíční členství 
v mládeži Národního souručenství, 
kde zastával funkci obvodového dů-
věrníka. Později však uváděl, že šlo 
o plnění úkolu, který dostal od ilegál-
ního vedení KSČ. 

V březnu 1940 byl za ilegální činnost 
(rozšiřování letáků a psaní nápisů po 
domech) zatčen Gestapem a odsouzen 
na 27 měsíců do vězení. Po uplynutí 
trestu byl transportován do koncent-
račního tábora Osvětim a v roce 1943 
převezen do Buchenwaldu, kde byl 
vězněn až do května 1945. Po návra-
tu do ČSR se potýkal se zdravotními 
potížemi (podezření na TBC). V čer-
venci 1945 vstoupil do KSČ. V létě 1945 
krátce působil jako zástupce Svazu 
osvobozených politických vězňů ve 
vyšetřovací komisi Mimořádného li-
dového soudu v Přerově. V září 1945 
zahájil studia na vyšší průmyslové 
škole v Přerově. Po třech měsících 
ale vyslyšel výzvu, aby se jako býva-
lý politický vězeň zapojil do výstavby 
nového bezpečnostního aparátu. 

Od prosince 1945 se stal smluvním 
bezpečnostním zaměstnancem Oblast-
ní zpravodajské odbočky v Olomouci. 

33  Tamtéž, personální spis Ladislava Hužvíka, nar. 25. 6. 1920, ev. č. 4119/20.

Antonín Dufek, Jaroslav Klíma, Ladislav Hužvík a Olga Merunová Foto: ABS
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Zabýval se tehdy politickým zpravo-
dajstvím. V roce 1947 absolvoval šesti-
týdenní zpravodajský kurz v Praze-Ko-
lodějích. V době únorových událostí 
byl Hužvík v Olomouci velmi aktivní. 
Podílel se na prohlídkách sekretariátů 
místních národních socialistů a lidov-
ců; již před Únorem byl zapojen do 
„vyšetřování“ tzv. krčmaňské aféry.34 
V roce 1949 úředně vystoupil z římsko-
katolické církve. V letech 1949–1950 
absolvoval šestiměsíční politickou 
školu v Praze-Kolodějích. 

Od roku 1949 byl velitelem 2. od-
dělení Krajské správy Státní bezpeč-
nosti, od března 1950 pak 3. oddělení 
KS StB v Olomouci. V prosinci 1951 
zranil během „zábavy“ při střílení 
do terčů na dvoře svého kolegu. Do-
stal napomenutí krajského velitele; 
výraznějšímu potrestání zabránilo 
pouze to, že Hužvík na poškozeného 
nestřílel v úmyslu ho zranit, ale šlo 
o odraženou střelu. 

V březnu 1952 se stal náčelníkem 
4. odboru (ekonomická problematika) 
Krajské správy MV Ostrava. V květnu 

1955 byl jmenován zástupcem náčelní-
ka (od září 1955 náčelníkem) 1. odboru 
IV. správy MV (problematika uhlí, hutí, 
stavebnictví, energetiky). V září 1956 
byl přemístěn na Krajskou správu MV 
Ústí nad Labem a jmenován zástup-
cem náčelníka pro operativu. V letech 
1958–1959 studoval metodiku kontra-
rozvědné práce na operativní škole 
v Moskvě (v době studia byl zařazen do 
tzv. činných záloh). Po návratu ze SSSR 
byl v srpnu 1959 jmenován náčelníkem 
4. odboru KS MV Hradec Králové. 

Na vlastní žádost byl v dubnu 1960 
přemístěn na I. správu MV. Stal se zde 
starším referentem 12. odboru a zabý-
val se přípravou a vysazením techniků 
a agentury. V letech 1960–1964 absolvo-
val Večerní univerzitu marxismu-leni-
nismu a následně si v letech 1964–1968 
doplnil vysokoškolské vzdělání (šlo 
o tříletý kurz práva) na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
V lednu 1966 byl přeřazen z I. správy 
na II. správu MV (rezidentura Moskva). 
V září 1969 byl vyslán jako rezident na 
velvyslanectví do Varšavy (oficiálně byl 

I. tajemníkem velvyslanectví). Hužvík 
byl nositelem Řádu 25. února 1948   
II. stupně (1949) a Řádu rudé hvězdy 
(1970) a medailí Za věrnost 1939–1945 
(1949), Za službu vlasti (1955) a Za zá-
sluhy o obranu vlasti (1956). 

Major Olga Merunová, rozená 
Hošková, se narodila 1. července 1932 
v rodině řidiče (resp. průvodčího) Elek-
trických podniků v Praze-Strašnicích, 
kde prožila dětství a vychodila obecnou 
a měšťanskou školu.35 V letech 1946 až 
1947 pokračovala ve studiu na textilní 
škole ve Vratislavicích nad Nisou (učila 
se ručně vázat koberce). Tu ale nedo-
končila a z důvodu matčina vážného 
onemocnění se vrátila do Prahy. 

Od listopadu 1947 do června 1950 
byla zaměstnána jako kancelářská 
síla v členském oddělení centrály 
tehdejší Ústřední rady odborů (ÚRO). 
V září 1949 ji ROH vyslalo do šestimě-
síční školy pro sekretářky v Jevanech. 
Po návratu byla zařazena do redakce 
časopisu Stavebník, vydávaného ROH. 

V červenci 1949 požádala o přijetí 
ke SNB. V červenci 1950 nastoupila do 

34  Krčmaňská aféra, známá jako atentát na tři ministry: v září 1947 obdrželi ministři československé vlády Petr Zenkl, Prokop Drtina a Jan 
Masaryk balíčky s výbušninou. Vyšetřování, které tehdy vedly justiční složky, dospělo k závěru, že pachatele útoku je nutno hledat 
mezi komunisty v obci Krčmaň u Olomouce. Více viz TOMEK, Prokop: „Případ Dr. Doležel a spol.“ – vazební podmínky osob „Případu 
Krčmaň“. Securitas Imperii, 2001, č. 7, s. 12–35; DVOŘÁKOVÁ, Zora: Smrt pro tři ministry. Vydavatelství Opavsko, Opava 1998; VEBER, 
Václav: Osudové únorové dny 1948. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008, s. 138–142 a KOUTEK, Ondřej: Prokop Drtina. Osud česko-
slovenského demokrata. Vyšehrad – ÚSTR, Praha 2011.

35  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Olgy Merunové, nar. 1. 7. 1932, ev. č. 2490/32.

POLŠTÍ ÚČASTNÍCI NEHODY 
Wiesław Ociepka 
plk. Czesław Karski 
plk. Wiesław Zajda 
mjr. Mieczysław Szumowski 
mjr. Wiesław Strzelecki 
členové ochrany vlády: 
ppor. Włodzimierz Wulkiewicz 
prap. Mikołaj Tomala 

posádka letadla 
mjr. Edward Jedynak (43 let) – velitel letadla 
kpt. Kazimierz Marczak (34 let) – 2. pilot
kpt. Daniel Sterna (39 let) – navigátor 
kpt. Janusz Główka (48 let) – palubní technik 
st. serž. Tadeusz Błazejczyk (44 let) – palubní 
radiotelegrafista 

Schéma průběhu nehody podle závěrů vyšetřovací komise Foto: ABS
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školy I. stupně v Lišticích u Berouna 
a zahájila tak kariéru ve službách MV. 
Po skončení školy v říjnu 1950 byla 
zařazena do 3. oddělení Krajského ve-
litelství Národní bezpečnosti v Praze. 
Ale již v prosinci 1950 následoval přesun 
na hospodářskou správu ministerstva 
národní bezpečnosti. V září 1951 byla 
přeložena na pozici písařky do právního 
oddělení Vnitřní správy MV. V červenci 
1952 se stala členkou KSČ. V dubnu 1953 
byla přemístěna na zvláštní inspekci 
Správy kádrů MV (byla referentkou 
spisů). V letech 1952–1957 úspěšně ex-
terně studovala na Právnické fakultě 
UK. Ukončení studia se odrazilo i ve 
změně jejího pracovního zaměření. 
Od listopadu 1957 se stala starším vy-
šetřovatelem 2. oddělení Inspekce MV. 
V letech 1968–1969 se podle vlastních 
slov „správně zorientovala“, podporova-
la tedy normalizaci poměrů jak uvnitř 
státu, tak samozřejmě i uvnitř resortu 
vnitra. 

Dne 15. září 1971 byla kádrovým 
rozkazem ministra vnitra ČSR pře-

vedena na odbor pro mezinárodní 
styky sekretariátu MV ČSSR. Ačkoliv 
v rozkaze bylo uvedeno, že se tak děje 
na dobu určitou do 15. března 1972, 
zřejmě pozitivní zkušenost s prací 
Olgy Merunové vedla ministra vnitra 
ČSSR k prodloužení jejího působení 
na odboru pro mezinárodní styky do 
konce roku 1972. S tím však Merunová 
nesouhlasila, podala rozklad a ko-
mise jí vyhověla a zkrátila tuto dobu 
do konce července 1972. V září 1972 
však svůj rozklad stáhla a souhlasila 
s trvalým přemístěním na odbor pro 
mezinárodní styky sekretariátu MV 
ČSSR. Byla nositelkou medailí Za služ-
bu vlasti (1956) a Za zásluhy o obranu 
vlasti (1966). 

ZÁVĚRY VYŠETŘOVACÍ KOMISE 

Vyšetřovací komise uskutečnila na 
místě leteckého neštěstí rozsáhlé 
šetření. Následně byly provedeny 
nejrůznější kriminalistické experti-
zy. Československá i polská strana 

přikládaly práci komise velký vý-
znam. Jedním z  jejích úkolů bylo 
vyvracet různorodé fámy a dohady 
o příčinách pádu letadla, které se ve 
veřejnosti objevily téměř ihned po 
katastrofě. Spekulovalo se například 
o tom, že se polský ministr Wiesław 
Ociepka dostal do nemilosti u nejvyš-
ších představitelů PSDS a ti se ho 
touto cestou rozhodli zlikvidovat. 
Další verze říkala, že na palubě leta-
dla byla umístěna bomba. Jiná se 
klonila ke špatnému technickému 
stavu sovětského letadla. Konečně 
se mluvilo také o tom, že jeden z pol-
ských pilotů oslavoval přímo při letu 
své narozeniny a nezvládl přistávací 
manévr. 

Vyšetřování nehody bylo ukonče-
no 30. dubna 1973. Podle oficiálního 
závěru komise (prezentovaného 
i zástupcům médií) byla příčinou ha-
várie náhlá ztráta výšky v poslední 
fázi přistávacího manévru, spojená 
s neočekávaně silnou turbulencí 
v důsledku průniku studené a teplé 

Nekrolog R. Kasky a M. Kudzeje v časopisu FMV Bezpečnost č. 5, 1. 3. 1973 Foto: ABS
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fronty. Řiditelnost stroje byla rovněž 
ovlivněna námrazou na křídlech. Pi-
lot se snažil s danou situací vyrovnat, 
letěl však již příliš nízko a katastrofu 
nemohl za souběhu všech uvedených 
okolností odvrátit. 

Téhož dne, tedy 30. dubna 1973, 
zastavil vyšetřování nehody i ná-
městek generálního prokurátora 
PLR plukovník Kazimierz Lipiński, 
protože pád letadla nesouvisel se spá-
cháním jakéhokoliv trestného činu. 
Usnesení o odložení konstatovalo, že 
letadlo prošlo standardní kontrolou 
před startem a bylo technicky zce-
la v pořádku. Posádka letadla byla 

velmi zkušená, schopná letět v noci 
i za zhoršených meteorologických 
podmínek. Let letadla, jmenovitě 
v jeho konečné fázi, byl značně ztíže-
ný vystupováním klubkovitých mraků 
zamaskovaných v celkovém systému 
vrstvitých mračen, s nimiž byl spojen 
úkaz silné turbulence, která způsobova-
la v jednotlivých okamžicích nezávisle 
na vůli pilota značné změny výšky letu 
letadla, uvádělo se v usnesení k pod-
mínkám, kterým museli piloti letadla 
čelit.36 Tři kilometry před začátkem 
přistávacího koridoru snížili rychlost 
svislého klesání a letadlo narazilo do 
vrcholků stromů a posléze do země. 

Podle Lipińského by k nárazu letadla 
do země došlo, i kdyby tam žádný les 
nebyl. Turbulence, do které se letadlo 
v důsledku meteorologických změn 
dostalo, byla pro posádku překvapi-
vá, neočekávaná a natolik rychlá, že 
o tom pilot nestihl ani podat hlášení 
řídící věži. Měla však fatální násled-
ky pro všechny zúčastněné.

Podle zprávy expertní skupiny došlo 
k prvnímu kontaktu s lesním poros-
tem ve vzdálenosti asi 220 metrů od 
dopadu ocasní části letadla, kde stroj 
narazil do borovice vysoké 25 metrů. 
Při následném pádu a požáru zcela 
shořela střední část letadla. Oheň zni-
čil vše, co letadlo transportovalo, včet-
ně písemných materiálů a osobních 
dokladů. Požár letadla vypukl až po 
dopadu (byly analyzovány jednotlivé 
trosky), jednoznačně byla vyloučena 
teorie výbuchu stroje ve vzduchu. 
Motory, také vzhledem k polámaným 
částem a poškození vrtulí, evidentně 
pracovaly až do rozbití o zem.37 

36  ABS, f. A 32, inv. j. 19. 
37  Tamtéž. 

Seznam členů zahraničních delegací na pohřbu R. Kasky a M. Kudzeje. Hold obětem po převozu 
jejich ostatků do Prahy. Foto: ABS
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POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ 

Státní pohřeb Radko Kasky a Micha-
la Kudzeje se konal 5. března 1973 ve 
velké obřadní síni strašnického kre-
matoria. Zúčastnili se ho nejvyšší 
straničtí a státní představitelé: gene-
rální tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák, 
prezident republiky Ludvík Svoboda, 
předseda federální vlády Lubomír 
Štrougal, dále Vasil Biľak, Peter Co-
lotka, Karel Hoffmann, Alois Indra 
a další. Na vojensky organizovaný 
pohřeb přijely delegace ministerstev 
vnitra ostatních socialistických států. 
Smuteční shromáždění zahájil Pochod 
padlých revolucionářů. Za ústřední 
výbor KSČ pronesl smuteční projev 
Vasil Biľak. Akt byl zakončen Inter-
nacionálou a doprovázen salvami 
čestné jednotky.38 

Pohřeb zbývajících čtyř českoslo-
venských obětí nehody u Štětína se 

konal 7. března na stejném místě, 
pochopitelně za menší mediální po-
zornosti. Nechyběla stranická a státní 
delegace, ale nejednalo se už o vrchol-
né politické představitele. V Rudém 
právu39 o smutečním aktu vyšla pouze 
stručná zmínka. Se zesnulými se jmé-
nem strany a vlády rozloučil náměstek 
ministra vnitra Miroslav Vaníček.40 

Letecká nehoda z února 1973 byla 
lidskou tragédií, kterou však komu-
nistický režim dokázal využít ve svůj 
prospěch. Představitelé KSČ i minis-
terstva vnitra, kteří při ní zahynuli, 
byli oslavováni a alespoň na chvíli se 
dočkali poct a mediální pozornosti. 
Brzy však jejich jména a osudy upadly 
v zapomnění. 

38  Rozloučení se soudruhy R. Kaskou a M. Kudzejem. Rudé právo, 6. 3. 1973, s. 1.
39  Rozloučení s oběťmi neštěstí u Štětína. Rudé právo, 8. 3. 1973, s. 2. 
40  Miroslav Vaníček (1926–1998) – náměstek ministra vnitra ČSSR v letech 1973–1985. Více viz KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník 

představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich náměstci, s. 190–191.

Smuteční hosté na pohřbu R. Kasky a M. Kudzeje Foto: ABS

Z projevu Vasila Biľaka při rozloučení s R. Kaskou a M. Kudzejem 
Poznali jsme je jako obětavé, pracovité komunisty, čestné a charakterově čisté lidi, jimž štěstí pracujícího člověka 
a věc komunismu se staly smyslem života. Odešli z našich řad náhle a nečekaně, v plném rozkvětu tvůrčích sil 
a plánů. […] Patřili k tomu zlatému fondu strany, o které se vedení Komunistické strany Československa mohlo 
bezpečně opřít. Lidé a lidské charaktery se nejpravdivěji prověřují v těžkých dobách. Oba právě v těchto letech 
rozvinuli všechny své síly a schopnosti a projevili se jako věrní synové svého lidu, jako přesvědčení revolucionáři, 
kteří ani na chvíli neztratili jasnou třídní a internacionální orientaci, kteří ani na okamžik nezaváhali postavit se 
na obranu našeho přátelství a spojenectví se Sovětským svazem a jeho komunistickou stranou. Nežili a ani se 
nesnažili žít ze zásluh minulosti a tím méně se stáhnout do ulity svého soukromí. S naší socialistickou společností 
byli bytostně spjati, prožívali její úspěchy či neúspěchy, radosti i smutek. Oddanost věci socialismu, láska k vlasti, 
bratrské city k Sovětskému svazu a zemím socialistického společenství, obětavá práce pro lid, péče o zachování 
a zvelebení společenských hodnot, soudružská spolupráce, úcta ke kolektivu, odpor proti každému druhu rasového 
a národnostního útlaku, touha po vzdělání, bohatý citový a duševní život spojený s činorodým zájmem o naplnění 
ideálů socialistické společnosti, láska k rodině a péče o rodinu, obětavost, houževnatost v práci, skromnost a odvaha, 
to tvořilo smysl jejich práce, to jsou vlastnosti, které je právem přivedly do nejvyšších stranických a státních funkcí. 
[…] Loučím se s vámi, drazí soudruzi, nejen s lítostí nad nenahraditelnou ztrátou, ale i s hrdostí na to, jaké lidi naše 
strana, dělnická třída, vychovala. Žili jste statečný, nelehký, ale krásný život. Pomáhali jste bourat starý svět, kladli 
jste obětavé základy novému, viděli jste horizonty komunistického zítřka. Zápas, kterému jste bez výhrady dali 
všechno, co ve vás bylo nejcennější, povedeme dále ze všech svých sil a schopností k dalším vítězstvím. To, co je 
pominutelné, to s vámi odchází. Ale to, co je věčné, zůstává mezi námi, bude žít v našich srdcích a činech, v myslích 
a práci budoucích generací.  Zdroj: Rudé právo, 6. 3. 1973, s. 1–2 


