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Dává se na vědomí…
Jan Masaryk ve svodkách čs. zahraničního zpravodajství

PAV E L Ž ÁČ E K
V přehledu svodek zahraničního zpravodajství (sektor III/Ab skupiny III/A)
ministerstva vnitra z období 6. února
1948 až 7. srpna 1948 je zachováno
dvacet denních zpráv vztahujících
se v úplnosti nebo částečně k osobě
československého ministra zahraničních věcí Jana Masaryka (14. 9. 1886 –
10. 3. 1948), z nichž sedm bylo vypraveno vedení resortu a zřejmě též
špičkám Komunistické strany Československa ještě před jeho úmrtím.
Svodky lze rozdělit do několika skupin: zprávy analytického charakteru,
zkompilované z důvěrných (agenturních) zpráv, mj. o činnosti cizích zpravodajských služeb (dokumenty č. 1, 3 a 13),
monitoring novinářského působení
zahraničních zpravodajů v Praze (dokumenty č. 5, 6 a 10), tisková vyjádření
protikomunistického charakteru (dokumenty č. 7, 9 a 12), činnost představitelů
protikomunistického exilu (dokumenty
č. 8, 11, 15, 17 a 18) a medializace smrti
Jana Masaryka bývalým osobním lékařem prezidenta Edvarda Beneše MUDr.
Oskarem Klingerem (dokumenty č. 14,
19 a 20). Specifickou informací z domácího území je pak zpráva o americkém
velvyslanci Laurenci A. Steinhardtovi
(dokument č. 16).
Snad nejzajímavější a nejdůležitější
jsou dva záznamy rozhovorů přednosty
sektoru III/Ab skupiny III/A ministerstva
vnitra JUDr. Zdeňka Tomana1 s Janem
Masarykem, které proběhly ve večerních
hodinách 17. a 26. února 1948, tj. těsně
před vypuknutím vládní krize a v jejím

Jan Masaryk, československý ministr zahraničních věcí od 21. 7. 1940 do 10. 3. 1948

průběhu (dokumenty č. 2 a 4). Jejich obsah nasvědčuje tomu, že byly primárně
určeny vedení ústředního výboru KSČ.
Některé ze svodek byly v průpisu
předávány také státnímu tajemníkovi (posléze ministrovi) ministerstva

Foto: ČTK

zahraničních věcí JUDr. Vladimíru
Clementisovi (dokumenty č. 3, 8, 11,
12), ojediněle též Kanceláři prezidenta
republiky i 2. a 5. oddělení Hlavního
štábu ministerstva obrany. Dokumenty
jsou editovány v originální podobě.

1	K jeho životním osudům srov. SZULC, Tad: The Secret Alliance. The Extraordinary Story of Rescue of the Jews Since World War II. Farra,
Straus at Giroux, New York 1991, s. 143–147, 155–159,194–196; SLANINA, Josef: Akce „Toman“. Securitas Imperii, 2004, č. 1, s. 120–127;
k organizačnímu postavení zahraničního zpravodajství MV viz DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945–1953. Organizační
vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek. ÚDV ZK, Praha 2007, s. 94–97; MEDVECKÝ, Matej: K počiatkom československej
rozviedky. Pamäť národa, 2012, č. 1, s. 32.
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DOKUMENT Č. 1
1948, 6. února – Praha. Denní zpráva sektoru III/Ab skupiny III/A ministerstva vnitra č. b-115: Československo v relaci
kabinetu francouzského presidenta republiky
Dává se na vědomí.
[…]2
Byly získány dvě důvěrné zprávy. […] Druhá zpráva obírá se jen poměry v ČSR, se zvláštním zřetelem k jarním
volbám. Překlad obou zpráv […] /viz příloha č. 2/.
[Příloha č. 2]
Č E S K O S L O V E N S K O.
Všeobecná situace.
[…] Vcelku panuje nyní v Československu psychosa strachu. Volby v tomto státě mají být v květnu 1948 a naskytuje
se otázka, budou-li tyto volby svobodné. Všechny strany kromě komunistické počítají s úbytkem hlasů komunistů
v těchto volbách, ovšem za podmínky, že každý bude moci vyjádřit naprosto svobodně své mínění.
Ministr zahraničních věcí Jan Masaryk se vrátil ze Spojených států velmi zklamán výsledkem debyt [pobytu]
u OSN, kde zastupoval svůj stát. Jel přes Londýn a nikterak se netajil tím, že vidí budoucnost v černém světle.3 […]
n ABS, f. I. správa SNB, kr. 93, DZ č. b-115, Československo v relaci kabinetu francouzského presidenta republiky.

DOKUMENT Č. 2
1948, 17. února – Praha. Denní zpráva sektoru III/Ab skupiny III/A ministerstva vnitra č. b-146: Rozhovor přednosty
zahraničního zpravodajství Dr. Zdeňka Tomana s ministrem Janem Masarykem
Dáva sa na vedomie.
Včera večer navštívil Dr. Toman 4 ministra Masaryka, aby s ním prejednal niektoré osobné otázky.
Po skončení úradného rozhovoru nadhodil Toman otázku, prečo vstúpí do stranícko-politického života Masaryk.
Na otázku Masaryka ako to Toman myslí, ten odpovedel, že on si myslel, že Masaryk raz prevezme postavenie, ktoré
mal jeho otec. Masaryk na to odpovedel toto:
Neprijal a nie je ochotný prijať kandidaturu do parlamentu5 a to že prehlásil „Klemovi“. Jemu však povedal tiež to,
keď Gottwald6 mu argumentoval s tým, že komunisti ho presadzovali, že je to omyl.
Jeho nebolo třeba presadzovať, ale naopak, bolo treba ho prosiť, aby prijal zahraničný resort. Preňho tento resort
nieje žiadna slasť a najradšej by sa vzdal.
Pritom sice akosi vtipne ale bolo vidieť že zatrpkle pripomínal, ako ho Kopecký 7 v Moskve vítal. Ten mu vytýkal,
že je západnikárom s fašistickým zabarvením a že i v Prahe po jeho reči v Slovanskom dome8 vo vláde ho vítal s tým,
že hovoril proti komunistickej strane a označil ho za českého Trumana.9

2	Doplněno rukou čj.: 05143/48.
3	Srov. KOSATÍK, Pavel – KOLÁŘ, Michal: Jan Masaryk. Pravdivý příběh. Mladá fronta, Praha 1998, s. 284–285, 287; VANĚK, Vladimír: Jan
Masaryk. Torst, Praha 1994, s. 211; LOCKHART, Robert Bruce: Ústup z Prahy. (Mé Československo). Čechoslovák – FCI, Londýn 1952,
s. 60–63.
4	JUDr. Zdeněk Toman, vlastním jménem Zoltán Goldberger (1909–199?), 1941–1945 repatriační úředník exilového ministerstva sociální
péče, vedoucí repatriační komise na osvobozeném území, 1945–1946 zástupce přednosty odboru pro politické zpravodajství (odbor Z)
ministerstva vnitra, 1946–1947 přednosta skupiny VII-B (zahraniční zpravodajství) odboru VII. (zpravodajského) MV, 1947–1948 přednosta sektoru III/Ab skupiny III/A MV; k jeho dalším osudům viz pozn. 1.
5	Srov. KOSATÍK, Pavel – KOLÁŘ, Michal: Jan Masaryk, s. 290–293.
6	Klement Gottwald (1896–1953), 1926–1929 politický pracovník sekretariátu KSČ, od 1928 člen exekutivy Kominterny, 1929–1953 předseda ÚV KSČ, 1946–1948 předseda vlády, 1948–1953 prezident Československé republiky.
7	Václav Kopecký (1897–1961), 1931–1938 člen politbyra ÚV KSČ, 1939–1943 politického byra KSČ v emigraci, 1943–1945 zahraničního byra
KSČ, 1931–1938 poslanec Národního shromáždění, 1945–1954 člen předsednictva ÚV KSČ, 1954–1961 člen politického byra ÚV KSČ,
1945–1953 ministr informací, 1953 náměstek předsedy vlády, 1953–1954 první náměstek předsedy vlády, 1953–1954 ministr kultury.
8	S největší pravděpodobností šlo o projev při příležitost zahájení výstavy sovětského umění v Praze na Slovanském ostrově. Srov. K
 OSATÍK,
Pavel – KOLÁŘ, Michal: Jan Masaryk, s. 295.
9	Harry S. Truman (1884–1972), 1944–1945 viceprezident, 1945–1953 prezident USA.
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V ďalšej reči sa nepriamo priznal, že prezident ho prosil, aby prijal kandidatúru, on mi 10 však opätovne prohlásil,
že nikdy nebol odhodlaný prijať ponuku niektorej strany.
Poznámka:
Toman má ten dojem, že rozhovor Masaryka s Gottwaldom mal veľmi dobrý vliv, naproti tomu však vystupovanie
Kopeckého robí ho ešte viac zatrpklým proti KSČ.
n ABS, f. I. správa SNB, kr. 93, DZ č. b-146, Rozhovor s min. Masarykom.

DOKUMENT Č. 3
1948, 24. února – Praha. Denní zpráva sektoru III/Ab skupiny III/A ministerstva vnitra č. b-159: Britský zájem o události
v Československé republice
[…]11
Dává se současně na vědomí p. st. taj. Dr. Clementisovi.12
Britské vládní kruhy sledují horlivě situaci v Československu, kterou pokládají za velmi vážnou.
Středem zájmu je pro ně otázka, zda na svém místě nyní setrvá ministr zahraničních věcí, Jan M a s a r y k. O této
věci se stále snaží získati spolehlivé zprávy.
n ABS, f. I. správa SNB, kr. 93, DZ č. b-159, Britský zájem o události v ČSR.

DOKUMENT Č. 4
1948, 27. února – Praha. Denní zpráva sektoru III/Ab skupiny III/A ministerstva vnitra č. b-163: Rozhovor přednosty
zahraničního zpravodajství Dr. Zdeňka Tomana s ministrem Janem Masarykem ze dne 26. 2. 1948
Dává se na vedomie.
Včera večer, keď Toman navštívil Clementisa, zavolal ho Masaryk k sebe a prehlásil:
Tomane, ja som vždycky išiel s čs. ľudom. Národ ide s Vámi [!] a preto i ja idem s Vámi. Vo vláde urobím prehlásenie
v tomto zmysle a dám to ihneď do tisku.13 Ja sa nebojím od nikoho.
Myslím, že mÔžem vykonať dobré služby pre republiku. Sám Vyšinskij14 mi povedal po poslednom zasadnutí vo
Washingtone, že zo slovanských štátov som bol ja, ktorý som mu najviac pomáhal.15
Ukázal telegram, ktorý dostal z Ameriky od neznámých ľudí. Tí hovoria, že ľutujú, že zostáva vo vláde. Masaryk
však povedal, že on to neľutuje, a že jeho miesto je vo vláde.
n ABS, f. I. správa SNB, kr. 93, DZ č. b-163, Masaryk vydá prehlásenie.

DOKUMENT Č. 5
1948, 28. února – Praha. Denní zpráva sektoru III/Ab skupiny III/A ministerstva vnitra č. b-164: Zprávy zahraničních
dopisovatelů z Prahy do Paříže a Londýna
[…]16
Na vědomí.
Z důvěrného pramene byly získány informace o zprávách, které různí zahraniční dopisovatelé zaslali v noci
z 25. na 26. února 1948 svým časopisům a agenturám v Paříži a Londýně.

10	Škrtnuto rukou.
11	Doplněno rukou čj.: 043113/48.
12	JUDr. Vladimír Clementis (1902–1952), 1935–1938 poslanec NS, 1945–1948 státní tajemník MZV, 1948–1950 ministr zahraničních věcí,
1949–1951 člen ÚV KSČ, popraven v procesu s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského.
13	Srov. THIELE, Vladimír (ed.): Úsměvy Jana Masaryka. Melantrich, Praha 1969, s. 191–192; KOSATÍK, Pavel – KOLÁŘ, Michal: Jan Masaryk,
s. 306–313.
14	Andrej Januarjevič Vyšinskij (1883–1954), 1925–1928 rektor Moskevské státní univerzity, 1931–1935 zastupující lidový komisař spra
vedlnosti, 1935–1939 generální prokurátor SSSR, 1939–1944 místopředseda vlády, 1945–1949 zastupující lidový komisař zahraničních
věcí (náměstek ministra zahraničí), 1949–1953 ministr zahraničních věcí.
15	Srov. LOCKHART, Robert Bruce: Ústup z Prahy, s. 61–62.
16	Rukou doplněno čj.: 043621/1948.
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Výtah z těchto zpráv se připojuje. /Viz příloha č. 1/ […]
Důvěrné Příloha č. 1
Výtah ze zpráv zahraničních dopisovatelů do Paříže a do Londýna.
Presidentova kancelář mlčela. Masy lidu táhly demonstračně proti Hradu. Z dálky bylo slyšeti hrozivý hlas hesel.
Na Václavském náměstí při manifestaci prý referujícímu muž z lidu řekl, že president se podepsáním vlády uvolnil
pro provedení svých plánů. […]
Novým členům vlády přidělena bezvýznamná místa. Komunisté se domnívají, že obsazení[m] spravedlnosti a školství společně s vnitrem a informacemi ovládají Československo. Na shromáždění na Václavském náměstí oznámil
předseda vlády dělnictvu nové sestavení vlády s tím, že je složena z mužů, kteří poslechnou vůle lidu.17 […]
Při studentských demonstracích za svobodu a Masarykovu demokracii bylo střeleno do studentů, při čemž bylo
poraněno 5–15 studentů a jeden zabit. 18 Reportér se domnívá, že byly velmi vážné diference mezi Benešem a Gottwaldem.19 Beneš byl proti komunistům bezmocný. Beneš nemůže setrvat v mlčení. Protože však KS [komunistická
strana] ovládá rozhlas, nelze říci, kdy promluví.20
[…] Je možné, že Masaryk bude rezignovat.21 Svoboda je kryptokomunista a bývalý člen KS.22 Večer dojely do Prahy
zvláštní oddíly policie a na jednom místě na Václavském náměstí skupina civilistů s rudými páskami a zbrusu novými puškami naháněla strach.23 Lidé mlčí, nebylo znamení odporu a násilí. Všechny noviny mají nyní komunistické
novináře. Studenti se sešli k projevu. Když šli k Hradu, bylo jim v tom policií zabráněno a byli rozehnáni.24 Nemohli
splniti své poslání, t.j. projeviti zklamání nad rozhodnutím ve věci vlády.
Nadpis: Dva nemarxističtí studenti zraněni při průvodu na Hrad.
Studenti prohlásili, že i za cenu nového 17. listopadu25 budou bojovat za svobodu a demokracii. Vytvořený průvod
byl zastaven, rozehnán, potom dán rozkaz k palbě. Policie při střelbě poranila 2 studenty.
Policie vyzvala studenty ke klidu. Nikdo se ani nehnul. Policie zahájila střelbu. 15 studentů bylo zasaženo.
Policie vyzvala studenty ke klidu a znovu a znovu tlačila zpět a rozháněla demonstranty, kteří volali „Chceme
republiku Masarykovu a Benešovu.“ Byly hlášeny vážnější boje ve městě. Policie střílela do davu 550 studentů,
42 bylo raněno. Vůdci demonstrace chtěli uspořádat klidný průvod na Hradčany. Policie je rozháněla a oni volali
„17. listopad“. Zatím co studenti byli rozháněni a snažili se znovu a znovu probojovat kordonem, masy dělníků
demonstrovaly zcela volně. 26 […] Za Masarykovy republiky platila akademická svoboda. Protože zatím ještě platí,
jakož i svoboda akademické půdy, ukryli se v universitě někteří studenti, pronásledováni policií. […] Komunisté
užívají násilí pro dosažení svého cíle. Město je plné policejních hlídek vyzbrojených automaty jako do boje. Bylo
mobilisováno dělnictvo. Když Beneš musel komunistům ustoupit, ozbrojené dělnické gardy byly vyzvány radiem
k „vítěznému pochodu“. KS zorganisovala výkonné [akční] výbory27, převzala ministerstva a úřady. KS vynaložila

17	Srov. SMUTNÝ, Jaromír: Svědectví prezidentova kancléře. Mladá fronta, Praha 1996, s. 183.
18	Během zásahu SNB proti demonstrantům byl postřelen pouze student lesního inženýrství Josef Řehounek. Srov. ROKOSOVÁ, Šárka:
Zásah jednotek SNB proti studentům 25. 2. 1948. Securitas Imperii, 2005, č. 12, s. 47–48.
19	Srov. SMUTNÝ, Jaromír: Svědectví prezidentova kancléře, s. 72–74, 94–95, 122–123, 162–166 a 174–178.
20	Srov. tamtéž, s. 130; RIPKA, Hubert: Únorová tragédie. Svědectví přímého účastníka. Atlantis, Brno 1995, s. 231–232; BUŠEK, Vratislav:
Poučení z únorového převratu. C. S. Publishing, New York 1954, s. 91, 110; KAPLAN, Karel: Poslední rok prezidenta. Edvard Beneš v roce 1948.
ÚSD AV ČR – Doplněk, Praha – Brno, s. 32, 117–118.
21	Srov. SMUTNÝ, Jaromír: Svědectví prezidentova kancléře, s. 302–305; DRTINA, Prokop: Československo můj osud – kniha života českého
demokrata 20. století. Emigrací k vítězství, svazek 1, kniha 2. Melantrich, Praha 1991, s. 597–598; SOUKUP, Lumír: Chvíle s Janem Masarykem. Univerzita Karlova – Ústav dějin UK, Praha 1994, s. 105–107.
22	Ludvík Svoboda (1895–1970), 1944–1945 velitel 1. čs. armádního sboru, 1945–1950 ministr národní obrany, 1952 zatčen, 1954–1964 člen
předsednictva Národního shromáždění, 1955–1958 náčelník Vojenské akademie Klementa Gottwalda, 1958–1962 vědecký pracovník
Vojenského historického ústavu, místopředseda Svazu protifašistických bojovníků, 1968–1975 prezident ČSSR. Srov. DRTINA, Prokop:
Československo můj osud – kniha života českého demokrata 20. století. Rok 1948 – Únor 1948, svazek 2, kniha 2. Melantrich, Praha 1992,
s. 607–608.
23	Srov. ŽÁČEK, Pavel: Zneužití Sboru národní bezpečnosti v únoru 1948. In: DEJMEK, Jindřich – LOUŽEK, Marek (eds.): Únor 1948. Šedesát
let poté. Sborník textů. CEP, Praha 2008, s. 49–52.
24	Srov. ROKOSOVÁ, Šárka: Zásah jednotek SNB proti studentům 25. 2. 1948, s. 45–50.
25	K událostem 17. 11. 1939 srov. např. PASÁK, Tomáš: 17. listopad 1939 a Univerzita Karlova. Karolinum, Praha 1997.
26	Srov. ŽÁČEK, Pavel: Zneužití Sboru národní bezpečnosti v únoru 1948, s. 51.
27	Srov. BOUČEK, Miroslav: Praha v únoru 1948. O práci pražské stranické organizace v únorových dnech 1948. Nakladatelství politické literatury, Praha 1963, s. 193–209; MLÝNSKÝ, Jaroslav: Únor 1948 a akční výbory Národní fronty. Academia, Praha 1978, s. 39–41.
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vše na to, aby vzbudila dojem, že rozhodnutí by bylo vynuceno násilím, kdyby Beneš odmítl. Výsledkem by byla
bývala občanská válka. 28
Beneš, který je stejně nemocen, je úplně na konci svých sil a brzy zemře. 29 Tón hlasu nasvědčoval [tomu], že se
jedná o zpravodajovo přesvědčení. Vzhledem k svému stavu a celkové situaci musil Beneš povolit. Dělníci jsou venku
ozbrojeni puškami. Zastižení známých za účelem opatření nejnovějších pověstí /Rumours!/ je obtížné. Mnoho lidí
bylo uvězněno.30 V městě vládne veliké zklamání, lidé však nemohli nic podniknout. Jsou dost inteligentní [na to],
aby si pomohli sami. Koncentráky zatím nejsou. Následovala zpráva. KS provádí konečný akt zastrašování. Zatím co
policie se drží v pozadí, dělníci s novými puškami naplnili město. Na Václavském náměstí byli filmováni, aby mohli
býti ukázáni v celé zemi. Tak má býti země přesvědčena o marnosti odporu. Gottwald slaví vítězství. Ani autorita
Benešova nemohla zabránit úplnému převzetí moci KS. Beneš podepsal z donucení novou vládu.31 O dalším postupu
není rozhodnut.32 Reportér se pokusil získat informace v [prezidentské] kanceláři. Beneš zatím nemohl mluvit v rozhlase. Gottwald měl vítězný projev na Václavském náměstí.33
Pražské radio později oznámilo, že zítra je svátek na oslavu zřízení lidové republiky. Od Aše až na hranice mocného
východního spojence mají vláti vlajky. Ze 23 členů vlády je 15 KS a levicových soc. dem. Ze dvou nezávislých je Svoboda,
fellow-traweller. Šest nových je na bezvýznamných místech.34 Výborní ministři Ripka35 a Drtina byli odstraněni. KS
ovládá zemi čtyřmi nejdůležitějšími ministerstvy. Vzhledem k obsazení ministerstva spravedlnosti nutno čekati
v nejkratší době velmi přímý postup proti účastníkům špionážní aféry, kterou oznámilo ministerstvo vnitra.36 […]
K předchozí zprávě opravuje dopisovatel, že ze studentů byli jen dva nebo tři těžce raněni. Mrtvých není.37 […]
Po Praze chodí průvody ozbrojených dělníků, kteří byli záměrně drženi v pozadí po celou dobu. To se asi doneslo
Benešovi, proto jeho rozhodnutí. Byl připraven puč KSČ. […]
n ABS, f. I. správa SNB, kr. 93, DZ č. b-164, Zprávy zahraničních dopisovatelů do Paříže a do Londýna.

DOKUMENT Č. 6
1948, 1. března – Praha. Denní zpráva sektoru III/Ab skupiny III/A ministerstva vnitra č. b-171: Relace pro zahraniční tisk
Dává se na vědomí.
V příloze se připojuje relace pražských zahraničních novinářů ze dne 29. února 1948. /Viz příloha č. 5/.
Příloha č. 5
19.45 Praha Robson – Londýn
V delší reportáži probírá událost[i] posledních dvou dnů. Obírá se případem Drtinovým38 a komentuje, že širší veřejnost není dost přesvědčena o pravdivosti úředního sdělení, že jde o sebevraždu.39 V dalším podotýká 40 se zdravotního
stavu presidenta Beneše a naznačuje, jen povšechně, že i zde kolují různé záhadné zprávy.
[…] V závěru probírá akce policie z posledních dnů. Zásahy policie jsou odůvodňovány jejími nejvyššími představiteli
nejvyšší vůlí celého národa, který chce, aby konečně stát byl očištěn od reakčních živlů.
21.15 Praha 63071 / London Terminus 1234.

28	Srov. KAPLAN, Karel: Poslední rok prezidenta, s. 33; DAVENPORTOVÁ, Marcia: Jan Masaryk. Poslední portrét. Panorama, Praha 1991,
s. 85; LAUŠMAN, Bohumil: Kdo by vinen? Nákladem vlastním, Vídeň 1953, s. 128.
29	Srov. tamtéž, s. 86–87.
30	Srov. ŽÁČEK, Pavel: Zneužití Sboru národní bezpečnosti v únoru 1948, s. 52; KAPLAN, Karel: Pět kapitol o únoru. ÚSD AV ČR – Doplněk,
Praha – Brno 1997, s. 450; Stálá mezinárodní konference o zločinech komunismu. Sborník přednášek a dokumentů. J. Dobřanský, Kutná Hora
1991, s. 133–135.
31	Srov. JOSTEN, Josef: Československo žaluje. Naše vojsko, Praha 1993, s. 106–107.
32	Srov. KAPLAN, Karel: Poslední rok prezidenta, s. 36–38, 119–122.
33	Srov. GOTTWALD, Klement: Spisy. 1947–1948, sv. XIV. SNPL, Praha 1958, s. 258–259.
34	Srov. SMUTNÝ, Jaromír: Svědectví prezidentova kancléře, s. 174–180.
35	PhDr. Hubert Ripka (1895–1958), 1939–1940 člen Národního výboru v Paříži, 1940–1945 státní tajemník exilového ministerstva zahraničních věcí, 1945–1948 ministr zahraničních věcí, 1945–1948 poslanec Prozatímního (PNS) a Ústavodárného národního shromáždění
(ÚNS), od 1948 v exilu, člen Rady svobodného Československa. Srov. RIPKA, Hubert: Únorová tragédie, s. 256–260.
36	Srov. tamtéž, s. 237; LAUŠMAN, Bohumil: Kdo byl vinen?, s. 144.
37	Srov. RIPKA, Hubert: Únorová tragédie, s. 260.
38	Srov. KOUTEK, Ondřej: Prokop Drtina. Osud československého demokrata. Vyšehrad – ÚSTR, Praha 2011, s. 348–353.
39	Srov. BROWN, John: Who’s next? The Lesson of Czechoslovakia. Hutchinson, London 1951, s. 180–181.
40	Škrtnuto rukou.
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Kromě oficiální zprávy o Drtinovi, bylo zakázáno dáti veřejnosti bližší podrobnosti o Drtinovi. Veřejnost jest stísněna
stálým mlčením presidenta Beneše. Při tom je dvojí mínění mezi lidem: že presidentu Beneši není umožněno, aby
promluvil, druhá verse říká, že nemůže pronést řeč. Posice ministra Masaryka jest rovněž nejasná, avšak zdá se, že
jeho postavení stává se pouhou formou a že je pouhou loutkou při provádění záměru komunistů.
22.35 Paříž 29641 / Paris Opera 3630.
ČSR se stalo po událostech posledního týdne ryzím komunistickým státem. Bouřlivé manifestace na pražských
ulicích připomínají zahraničním pozorovatelům i vlastnímu obyvatelstvu a nezadají si co do fanatismu nic s podobnými
projevy z éry Hitler-Mussolini. Oposice stavící se dosud proti zkomunizování státu byla likvidována. Diplomatičtí
pozorovatelé předvídají jen málo resistence ze zad [z řad] oposičních vůdců. Většina příslušníků oposice kojí se dnes
jedinou nadějí, že může nastat změna jedině válkou. Nyní ovšem je každá naděje slabá, protože Amerika je daleko.
V závěru dodává reportér, že president Beneš přijal novou vládu jedině pod nátlakem komunistů.
n ABS, f. I. správa SNB, kr. 93. DZ, č. b-171, Relace pro zahraniční tisk.

DOKUMENT Č. 7
1948, 8. března – Praha. Denní zpráva sektoru III/Ab skupiny III/A ministerstva vnitra č. b-188: Interview Juraje Slávika
s americkými novináři ze dne 5. března 1948
Dává se na vědomí.
Dodatkem […] předkládá se celý text interviewu, který poskytl dne 5. března t. r. americkým novinářům býv. čs.
velvyslanec ve Washingtonu Juraj S l á v i k. 41 […] /Viz přílohu č. 1/. […]
[Příloha č. 1]
Interview Juraje S l á v i k a s americkými novináři 5. 3. [19]48
S l á v i k […] Pravil, že podnětem ke komunistickému převratu v Československu byl strach komunistů z toho,
že utrpí ve volbách porážku. Ve skutečnosti mnozí českoslovenští demokraté věřili, že komunisté… učiní drastické
kroky, poněvadž porážka komunistů byla očekávána.
[…] Slávik dále pravil před zástupci tisku, že není v přímém styku s Prahou, až na to, že ve středu v noci byl telefonicky zavolán
náměstkem zahraničního ministra. […] Vytýkal mu, že podal resignaci, a dodal, že zahraniční ministr M a s a r y k a většina
lidí v Praze považuje jej za bezcharakterního muže. Na dotaz novinářů S l á v i k odvětil, že s Masarykem nemluvil.42 […]
n ABS, f. I. správa SNB, kr. 93, DZ č. b-188, Interview Juraje SLÁVIKA s americkými novináři dne 5. 3. 1948.

DOKUMENT Č. 8
1948, 11. března – Praha. Denní zpráva sektoru III/Ab skupiny III/A ministerstva vnitra č. b-199: JUDr. Hubert Ripka,
kandidát „reakce“ na vedoucí místo v zahraničním odboji
[…]43
Dává se současně na vědomí p. st[átnímu] taj[ajemníkovi] Dr. Clementisovi.
Ze spolehlivého pramene byla získána tato zpráva:
Za války v Londýně designoval Dr. Beneš jako svého zástupce v organisaci odboje a řízení zahraniční politiky
Dr. Huberta Ripku. Byl o tom dokonce pořízen písemný zápis44 […]. Ministr Jan M a s a r y k si stěžoval často, že jeho
postavení je zeslabováno, ba že dokonce je znemožňován tím, že mezinárodnímu foru nebyl zatajen plán Dr. Beneše.
[…] Plán presidenta Beneše byl respektován i po válce v kruzích nár. soc. strany. Proto také pro Dr. Ripku bylo vindi
kováno křeslo ministra zahraničního obchodu, odkud podle plánu měl později přejíti do min. zahraničních věcí. 45
Byla připravena dokonce akce pro zvýšení jeho popularity a mezinárodní prestyže [prestiže], neboť v mezinárodní
politice naprosto nemohl konkurovati min. Masarykovi. […]

41	Juraj Slávik (1890–1969), 1918–1920 poslanec Revolučního národního shromáždění, 1926 ministr zemědělství a ministr unifikací,
1929–1932 ministr vnitra, 1936–1939 velvyslanec v Polsku, 1939–1940 člen Národního výboru ve Francii, 1940–1945 ministr vnitra exilové vlády, 1945–1948 velvyslanec v USA, spoluzakladatel Rady svobodného Československa.
42	Srov. DAVENPORTOVÁ, Marcia: Jan Masaryk, s. 87–88.
43	Doplněno rukou čj.: 0780211/1948.
44	Tato informace se týkala Jana Masaryka. Srov. KAPLAN, Karel: Poslední rok prezidenta, s. 107; KOSATÍK, Pavel – KOLÁŘ, Michal: Masaryk,
s. 204–205.
45	Srov. KOSATÍK, Pavel – KOLÁŘ, Michal: Masaryk, s. 201–204.

paměť a dějiny 2013/01

61

dokumenty

V souvislosti s vládní krizí a Ripkovou demisí vznikl velký zájem zasvěcených zahraničních činitelů o osud
Dr. Ripky a to tím spíše, že postoj ministra Masaryka byl kategoricky a s opovržením odsuzován. […] Vpředu zmíněný
V. Bartlett věnoval osobnosti Dr. Ripky delší pasáž v článku, v němž lituje tragického osudu předních čsl. ústavních
činitelů, kteří musí nyní opustiti vlast. Zatím co ministr Masaryk spolu s Dr. Benešem byli vystavováni neomaleným
útokům, Dr. Ripkovi byla připravována posice pro převzetí funkce vedoucího „třetího odboje“.
[…]46
n ABS, f. I. správa SNB, kr. 93, DZ č. b-199, Dr. R i p k a – kandidát zahraniční reakce na vedoucí místo v zahraničním odboji.

DOKUMENT Č. 9
1948, 12. března – Praha. Denní zpráva sektoru III/Ab skupiny III/A ministerstva vnitra č. b-205: Vystoupení čs. zástupce
u Spojených národů Dr. Jána Papánka proti situaci v Československé republice
[…]47
Československý zástupce u SN [Spojené národy] Dr. Jan P a p á n e k 48 odsoudil podle zprávy zahraničního rozhlasu
novou vládu v Československu. Otázal se, zda bude Rada bezpečnosti vyšetřovati situaci v Československu a obvinil
maršála S t a l i n a, že porušil smlouvu obou zemí a chartu SN. V prohlášení žurnalistům Dr. Papánek prohlásil, že po
komunistickém puči nebyli Dr. Beneš ani Dr. Masaryk svobodnými. Pravil, že puč provedla komunistická menšina, že
však byl připravován a proveden s pomocí sov. vojenských a politických činitelů. […] Dr. Papánek dodal, že když byl
Masaryk před nedávnem v Novém Yorku, řekl, že jsou před námi těžké doby, ale pravil, aby Papánek nepodnikal žádné
akce, dokud nepřestane být ministrem zahraničí. Má jednat během 24 hodin od této události. Dr. Papánek pravil, že se
nevzdává svého úřadu proto, že se považuje nadále za služebníka Československé republiky.49 […]
n ABS, f. I. správa SNB, kr. 94, DZ č. b-205, Vystoupení čsl. zástupce u SN Dra P a p á n k a proti ČSR.

DOKUMENT Č. 10
1948, 12. března – Praha. Denní zpráva sektoru III/Ab skupiny III/A ministerstva vnitra č. b-206: Smrt ministra Jana Masaryka
v textech zahraničních novinářů ze dne 10. 3. 1948
Dává se na vědomí.
Přehled reportáží ze dne 10. 3. 19[48] připojuje se jako samostatná příloha (viz příloha č. 1). […]
[Příloha č. 1]
Smrt ministra M a s a r y k a
v reportážích zahraničních novinářů ze dne 10. 3. 1948.
Již v dopoledních hodinách obdržely anglické časopisy telegrafické zprávy o smrti ministra M a s a r y k a.50 Tragické události věnovaly listy celé první stránky, přinášejíce fotografie z minulých dob a nedávných projevů. Smrt
byla konstatována jako fakt a nebyly připojovány žádné komentáře. Byla vypisována jeho politická činnost, citovány
výroky rozličných projevů z minulých let a poslední doby. Podrobnosti o smrti zatím chybí.
V odpoledních a večerních hodinách byl zaplavován Londýn a Paříž podrobnějšími reportážemi. Zprávy vyznačující
se obdobným tonem jako ony, které byly podávány o politické krisi a rekonstrukci vlády.
Reportér Daily Telegraph-u cituje úřední komuniké předsednictva vlády, které přičítá motiv sebevraždy nemoci a duševní
depresi. Dopisovatel připouští, že mohlo jíti o duševní depresi, ta však byla prý způsobena událostmi, které se odehrály
v posledních 14 dnech. Smrt prý vyvolala hluboký dojem v celé československé veřejnosti. Na ulicích je vidět plačící ženy,
mnoho lidí obléklo smuteční šat, tvoří se diskutující hloučky. Čechoslováci jsou zmateni a nevědí, co si mají o tragické událos-

46	Vynechán odstavec o zájmu tzv. Prchalovy skupiny o osud H. Ripky.
47	Doplněno rukou čj.: 071029/1948.
48	JUDr. Ján Papánek (1896–1991), 1929–1939 v diplomatických službách MZV, 1939–1942 vedoucí Čs. zahraniční akce, 1942–1945 vedoucí
Čs. informační kanceláře, 1945 čs. delegát konference v San Francisku, 1945–1948 zastupoval ČSR v OSN, zakladatel Amerického fondu
pro československé uprchlíky a Rady svobodného Československa.
49	Srov. BŘEŇOVÁ, Halina: Život pro jiné. Ján Papánek 1896–1991. Faun, Praha 1995, s. 84–86.
50	K smrti Jana Masaryka srov. KETTNER, Petr – JEDLIČKA, Ivan Milan: Proč zemřel Jan Masaryk? Horizont, Praha 1990; SUM, Antonín:
Osudný krok Jana Masaryka. Elefant, Příbram 1996; HAVEL, Jan: Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty. Ve stínu úvah a ve světle dokumentů. Nakladatelství Lípa, Vizovice 1998; KREMLIČKOVÁ, Ladislava (ed.): Jan Masaryk. Úvahy o jeho smrti. ÚDV, Praha 2005.
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ti myslet. Je všeobecné mínění, že jeho
duševní stav byl způsoben vědomím, že
není schopen čelit politice komunistů.
Proto prý volil dobrovolnou smrt.
Podobným způsobem je stylizována
reportáž C o l l e t a. Masaryk stavěl se
proti komunistické totalitě a přijal-li
členství v nové vládě, učinil tak jen
v rozkolu se svým skutečným přesvědčením. Reportér končí poznámkou, že
československý národ se ptá, kde to
všechno skončí.
V pozdější reportáži činí Collet hned
na začátku za smrt 51 odpovědnými
komunisty za Masarykovu smrt. Nestydatost komunistů jeví se ve faktu,
že ještě v dopoledních hodinách byly
vyvráceny zprávy o jeho smrti. Lid šeptem vyjadřuje svou beznadějnost. V reportáži odvolává se dále na rozhovor
s členem parlamentu za Labour Party
F l e t c h e r e m52, který prý prohlásil,
že Masaryk, nejpopulárnější muž v ČSR
po presidentu Benešovi, neviděl cestu
Slavnostní přehlídce oddílů Lidových milicí a Sboru národní bezpečnosti přihlížejí (zleva) Jan
zpátky a volil raději smrt, než násilí na
Masaryk, Bohumil Laušman, Klement Gottwald, Josef David a Antonín Zápotocký, 28. února
svém přesvědčení. Přijal-li po komu1948, Praha, Staroměstské náměstí
Foto: ČTK
nistickém puči členství ve vládě, bylo
to překvapením jak pro jeho přátele
doma, tak v zahraničí. Je však jisto, že tak učinil na radu presidenta Beneše.53 Je nepochybné, že jeho smrt bude mít
vážný vliv na otřesené zdraví presidenta republiky.
Fletcher prý dále prohlásil, že během svého 3 denního pobytu v ČSR udělal si náležitý dojem o ČSR. Mimo jiné
řekl: „Poznal jsem životní podmínky v nejnovějším policejním státě. Prohlášení Labour Party nebylo přehnané.
ČSR je sice parlamentní demokracií, ale jenom v teorii. V praxi zavádí otrocký systém. Všemocnou institucí jsou
nyní akční výbory. Národ se vrací do roku 1939, je tu jediný rozdíl, že vládnou noví páni a menšina ovládá většinu.
Žádný občan ČSR neví, co se s ním stane zítra, nebude-li poslán na nucené práce do dolů. Češi, nemajíce jiného
východiska, rychle adoptují otrocké podmínky. Je to konečná lekce všem, kteří věří ve svobodu a socialismus pod
vedením komunistů.[“]
L i a s dává v reportáži hned od počátku záměrně nádech národní tragedie /doslovně: deep shadow fell on whole
the country – Hluboký smutek upadl na celou zemi/. Cituje parlamentní komuniké ministra Noska54, vysvětlující
sebevraždu Masarykovou nemocí a nespavostí. Zpráva dále operuje sdělením ministra Noska, že na Masarykově stole
byly nalezeny telegramy jeho přátel z Anglie a Ameriky, kde prý je mu vytýkán kompromisní postoj vůči nynějšímu
režimu.55 Obratně ji hned komentuje, že právě komunisté zavinili jeho duševní stav, který jej přivedl k sebevraždě.
V pozdější reportáži referuje Lias, že Masaryk byl jediným mužem ve vládě, na nějž se mohl Beneš spolehnout. Stále
se očekává, jak se zachová president, zda alespoň dnes pronese tak dlouho očekávanou řeč.56 Končí tím, že celkový
efekt na náladu státu [ve státě] se dá sotva vypsat.

51	Škrtnuto rukou.
52	Pravděpodobně Sir Charles Fletcher Fletcher-Cooke (1914–2001).
53	Srov. KOSATÍK, Pavel – KOLÁŘ, Michal: Jan Masaryk, s. 302–305; SMUTNÝ, Jaromír: Svědectví prezidentova kancléře, s. 165; DAVENPORTOVÁ, Marcia: Jan Masaryk, s. 85.
54	Václav Nosek (1892–1955), 1929–1938 člen ÚV KSČ, od roku 1939 v exilu, 1941–1945 člen a místopředseda exilové Státní rady, 1941–1944
spolupracovník BBC, 1945–1953 člen předsednictva ÚV KSČ a ministr vnitra, 1953–1955 ministr pracovních sil.
55	Srov. SOUKUP, Lumír: Chvíle s Janem Masarykem, s. 113.
56	Srov. KAPLAN, Karel: Poslední rok prezidenta, s. 117–118.
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Podobně vyznívají reportáže B o u r n é-ho, F o l l i a a F r e i d i n a. Shodují se vesměs v tom, že tragická smrt v předvečer schválení Gottwaldovy vlády v parlamentě byla jakýmsi výkřikem zoufalství utlačovaného československého
národa. Masaryk prý došel k rozhodnutí, že nemůže spolupracovat s nynějším režimem /doslovně: that he cannot
colaborate with actual regime/.57 Jsou dále dohady, co bude s uprázdněným ministerským křeslem. Kandidáty jsou
označováni Clementis a Fierlinger.58 Jinak by způsobila smrt určitý zmatek ve vládě a neví prý se, co učiní president
Beneš. B r o w n říká, že by bylo předčasné dovozovat, že Masarykova smrt uspíší presidentovo rozhodnutí rezignovat.
Naopak president prý je přesvědčen, že potřeba zůstati v úřadě vzrostla.
Pokud jde o konstatování, zda se jedná skutečně o sebevraždu nebo násilné odstranění, nebylo přímých náznaků.
Jedině F r e i d i n označil smrt Masaryka jako t.zv. sebevraždu /So called sui-cide/. Jinak však společným rysem reportáží bylo, že všichni velmi nápadně zdůrazňovali velmi dobrou náladu ministra Masaryka v den před jeho smrtí,
kdy přijal nového polského vyslance. Sršel prý energií a oplýval nadšením.59
President Beneš byl volán jednou v odpoledních hodinách centrálou United Press v Londýně, po druhé ve večerních
hodinách volaly jeho kancelář Spojené státy /Anne Harbour, Michigan/, hovor se však nekonal, ježto byl kancléřem
Smutným60 odřeknut.
n ABS, f. I. správa SNB, kr. 94, DZ č. b-206, Smrt ministra Masaryka v reportážích zahraničních novinářů ze dne 10. 3. 1948.

DOKUMENT Č. 11
1948, 16. března – Praha. Denní zpráva sektoru III/Ab skupiny III/A ministerstva vnitra č. b-226: Činnost Wenzela
Jaksche po únorových událostech v Československé republice
Zasílá se současně kanceláří pres[identa] republiky, ministerstvu zahr. věcí, MNO – hl[avní] št[áb] 2. a 5. odd[ělení].
V příloze /viz příloha č. 1/ se připojuje zpráva o tom, jak Wenzel Jaksch61 reagoval na poslední události v Československu.
Příloha č. 1
Jakschova činnost po únorových událostech v ČSR.
[…] Ohlášené číslo „Informationsbriefu“ vyšlo dne 6. března, pořadím jako č. 7. Jeho čtyři stránky jsou vyplněny
článkem „Konec Benešovy republiky“. […]
Špinavé pero protičeskoslovenské nenávisti nevynechalo pochopitelně Jana Masaryka. Když vypukla krise, náhle
prý onemocněl. Takových politických „nemocí“ už bylo více. Jakmile však komunistický akční výbor převzal ministerstvo zahraničních věcí, byl Masaryk hned natolik zdráv, že mohl dělat se svým novým představeným vtipy. Pro
takový případ se prý zajistil tím, že vstoupil před časem do čs. sociální demokracie a po vystoupení Fierlingerově ve
prospěch Gottwaldovy vlády se mohl stát „kolaborantem“. Prohlásil, že jde se svým lidem a vůbec mu jako oslavovanému „musterdemokratu“ nevadilo, že komunisté a sociální demokraté tvoří v Československu menšinu. V Paříži
a Londýně bude ještě slyšet jeho krásný radio-hlas s ruskými texty. Od nynějška to však bude hlas jeho pána a mistra
Klementa Gottwalda. […]
n ABS, f. I. správa SNB, kr. 94, DZ č. b-226, Jakschova činnost po únorových událostech v ČSR.

57	Srov. SOUKUP, Lumír: Chvíle s Janem Masarykem, s. 112–113.
58	Zdeněk Fierlinger (1891–1976), postupně vyslanec v Nizozemsku, Rumunsku, USA, Švýcarsku a USA, 1937–1945 (vel)vyslanec v SSSR,
1945–1946 předseda vlády, 1946–1947 předseda Čs. strany sociálně demokratické, 1948–1966 člen předsednictva ÚV KSČ, 1948–1953
místopředseda vlády, 1953–1964 předseda Národního shromáždění.
59	Srov. SMUTNÝ, Jaromír: Svědectví prezidentova kancléře, s. 203; HEIDRICH, Arnošt: Poslední dny Jana Masaryka. In: FEIERABEND,
Ladislav Karel: Politické vzpomínky III. Atlantis, Brno 1996, s. 477; STERLINGOVÁ, Claire: Případ Masaryk. Agentura LepreZ, Praha
1991, s. 272–273.
60	Jaromír Smutný (1892–1964), 1920–1937 čs. diplomat, 1937–1939 vedoucí diplomatického protokolu MZV, 1940–1948 přednosta Kanceláře prezidenta republiky, od roku 1949 v exilu, 1950 zakladatel Ústavu dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium, spolupracovník BBC.
61	Wenzel Jaksch (1896–1966), 1924–1938 člen předsednictva Německé sociálně demokratické strany dělnické v ČSR (DSAP), 1929–1938
poslanec NS, 1938 předseda DSAP, 1953 v čele zemského úřadu pro vysídlence, uprchlíky a evakuované, 1953–1966 poslanec Spolkového sněmu, 1961–1966 viceprezident Sudetoněmeckého krajanského sdružení, 1964–1966 prezident Spolku vyhnaných (Bund der
Vertriebenen).
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DOKUMENT Č. 12
1948, 26. března – Praha. Denní zpráva sektoru III/Ab skupiny III/A ministerstva vnitra č. b-259: Urážlivý článek o předsedovi čs. vlády Klementu Gottwaldovi v italském tisku
[…]62
Dává se současně na vědomí p. min[istrovi] Dr. Clementisovi.
Během tiskové kampaně o úmrtí ministra M a s a r y k a byl otištěn v demokraticko-křesťanském listě „POPOLO“
ze dne 13. 3. [19]48 urážlivý článek na předsedu vlády Klementa Gottwalda. Doslovný překlad se připojuje jako
samostatná příloha. (příl. č. 1). […]
[Příloha č. 1]
„Il Popolo“ 13. III. 1948
S t í n D o l l f u s s ů v.63
I v Praze je jeden mrtvý muž. Mrtev na holém dláždění. Je to velký muž velkého jména, syn jiného velkého muže,
jehož vzpomínka byla sama sebou věčným napomenutím k spravedlnosti, svobodě, demokracii.
Mám za to, že stín a příklad velkého otce jistě byly obzvlášť přítomny v duši Jana Masaryka v těchto osudných
dnech, jistě měly převládající vliv v rozhodnutí, které přimělo bývalého ministra zahraničních věcí ČSR vzít si život.
Jaké motivy mohly přiměti Jana Masaryka, aby se zúčastnil vlády, vlády, jež zabíjí svobodu a je protidemokratickou,
kterou zavedl Gottwald ve svobodném Československu? Snad to byla iluse, tím více generosní, čím marnější, zmírniti
následky útisku, zachovati zdání aspoň legálnosti a demokracie ve své nešťastné zemi, omeziti svou přítomností krajnosti
komunistického režimu. Byla to marná snaha. Zprávy, které přicházejí z ČSR o hromadných čistkách, o zákazu svobody
tisku a smýšlení, o potření jakékoli formy oposice – lidové a parlamentní – dokazují, že tam není více místa pro generosní
ilusi jako ta, která snad vedla Masaryka k tomu, aby vyslovil svoje fatální „ano“, jež mu mnozí domlouvali [rozmlouvali?].
Na druhé straně – v delikátním místě ministra zahraničních věcí – byl otrokem vlády, které sloužil, měl svým
jménem a svou prací dodat prestiže režimu, který mu odňal slovo a svobodu.
Zmítán těmito vnitřními protiklady, morálně zdrcen průběhem událostí, bez víry o budoucnost své vlasti, tak
v Masarykovi se zrodila ona tragedie.
Jiné dvě oči uhasly nad touto svobodnou Evropou, která nechce zemřít. Krev Prahy je právě taková, jako krev Vídně,
je stejná, jako krev prolitá – během staletí až dodnes – v boji proti jakékoliv formě diktatury, tmářství, totalitářství,
absolutismu a útlaku.
Je to jako případ Dollfussův, pane Nenni.64
Řekne se však: Toto je samovražda. Masaryk je odpověden za svou smrt. Nikdo se nezvedne však, aby posoudil
morální pohnutky, které jsou pravou příčinou jeho chtěné a vědomé smrti?
Molotov vyjádřil oficiální soustrast ruské vlády, pražské radio věnovalo vzpomínku zesnulému a ministr vnitra nařídil, aby byly vztyčeny vlajky na půl žerdi. Dnes při pohřbu Jana Masaryka Gottwald prosloví nejvyšší jeho chválu. […]
Po životním utrpení chtěli bychom žádati o největší laskavost pro památku Masaryka: pane Gottwalde, nepronášejte
dnes pohřební řeč nad jeho hrobem. Jeho slova, právě tak jako jeho ruce jsou potřísněny krví. Vy jste v duchu zabil
národ, jednoho muže, jednu část lidstva. Civilisovaný svět vás odsuzuje. BERCA.
n ABS, f. I. správa SNB, kr. 93, DZ č. b-259, Urážlivý článek na min. předsedu Gottwalda v italském tisku.

DOKUMENT Č. 13
1948, 12. dubna – Praha. Denní zpráva sektoru III/Ab skupiny III/A ministerstva vnitra č. b-317: Americká zpravodajská
služba ke smrti Jana Masaryka
Dává [se] na vědomí.
Ze spolehlivého pramene je tato zpráva:
Americká zpravodajská služba horlivě shání všechny doklady o okolnostech smrti Jana Masaryka. Zejména
klade důraz na výrok tiskového attaché v Londýně Dr. Kavana65 , který byl posledním návštěvníkem u Masary62	Doplněno rukou čj.: 053612/1948.
63	Engelbert Dollfuss (1892–1934), 1932–1934 rakouský kancléř, zavražděn nacisty.
64	Pietro Nenni (1891–1980), 1946–1947 a 1968–1969 italský ministr zahraničních věcí, 1947–1963 předseda poslaneckého klubu socialistické strany, 1968–1980 senátor.
65	Dr. Pavel Kavan (1914–1960), 1946–1950 tiskový atašé čs. zastupitelského úřadu ve Velké Británii, 1951 zatčen a odsouzen ve druhém
procesu s vedením tzv. protistátního spikleneckého centra.
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ka66 a dotázán krátce po oznámení smrti novináři po okolnostech jeho návštěvy odpověděl, že měl Masarykem
uloženo druhého dne se dostaviti pro vzkazy a dopisy přátelům a známým do Londýna. Americká zpravodajská
služba snaží se zjistiti, jaké vzkazy to byly a komu a proč o nich Dr. Kavan mluvil. Jaké dedukce z toho hodlá
vyvoditi a k jakému účelu, není známo.
H a l a s y, vydavatel listu Export and Import Journal of America prodal soukromě senzační zprávu o „Masarykově
zavraždění“ Hearstovu koncernu v Americe. Cynicky se chlubil svým známým, že je to sice „bluff“, že však zapůsobí na
široké vrstvy v Americe víc, než deset Trumanových projevů o Marshallově plánu.67 Američtí zpravodajové naléhají ze
společného návodu na všechny Čechoslováky, přihlašující se do oposice, aby v tomto směru podali přesné informace.
United Press v Paříži dotazovalo se zevrubně konsula Svozila i jeho ženy na okolnosti Masarykovy smrti. Také
žena Dr. Papánka, dlící v Bazileji, byla vyslechnuta úředníkem amerického vyslanectví a dotazována žurnalisty na
Masarykovu smrt.
Kampaň, k níž dal podnět Krajina68 ve Frankfurtu a Vilím69 v Londýně, nabyla nyní formy úředního vyšetřování
a zdá se, že jí má býti výrazně použito. Tiskové agentury americké pracují v této věci jako orgány zpravodajské služby.
n ABS, f. I. správa SNB, kr. 94, DZ č. b-317, Americká zpravodajská služba o smrti Jana Masaryka.

DOKUMENT Č. 14
1948, 17. dubna – Praha. Denní zpráva sektoru III/Ab skupiny III/A ministerstva vnitra č. b-340: Osobní lékař prezidenta
E. Beneše MUDr. Oskar Klinger v Londýně
Dává se na vědomí.
Dr. Oskar K l i n g e r 70, osobní lékař pana presidenta odejel do Londýna aniž o tom vyrozuměl, jak bylo zjištěno,
ministra Dr. Clementise. Dokonce ani kancelář presidenta republiky o tom nevěděla.
Klinger, který před několika dny byl v Manchesteru, píše nyní v Londýně knihu o p. presidentovi a podle posledních
zpráv z Londýna se již nehodlá vrátiti do ČSR.71
V britském listě „Scotsman“ ze dne 14. dubna t. r. byla uveřejněna zpráva o okolnostech smrti Masarykově v níž se
ohlašuje, že osobní lékař Masarykův Dr. Klinger přijel do Velké Britanie. V souvislosti s tím se ohlašuje další odhalení
o pozadí smrti Jana Masaryka.
Příloha A
„The Scotsman“ – 12. dubna 1948.
Masarykův osud.
[…]
Jiný příchozí, který přiletěl do Londýna s legálním výjezdním povolením, je býv. osobní lékař Jana M a s a r yk a, Dr. K l i n g e r.72 Zdá se, že přinesl až dosud neodhalené důkazy o okolnostech smrti Masarykovy. Poněvadž
emigranti pečlivě shromáždili průkazná svědectví, stále více se šíří názor, že jeho smrt nebyla sebevraždou. České
ministerstvo vnitra vůbec nevydalo zprávu o příčině smrti. Je možné, že zakrátko bude učiněno sensační odhalení
nových skutečností.
[…]
n ABS, f. I. správa SNB, kr. 93, DZ č. b-340, Dr. KLINGER v Londýně.

66	Srov. STERLINGOVÁ, Claire: Případ Masaryk, s. 283, 293; DRTINA, Prokop: Československo můj osud – kniha života českého demokrata
20. století. Rok 1948 – Únor 1948, svazek 2, kniha 2, s. 618–619.
67	Srov. McCULLOUGH, David: Truman. A Touchstone Book, New York 1993, s. 607–608.
68	Prof. Vladimír Krajina (1905–1993), představitel domácího odboje, 1943–1945 vězněn, generální sekretář ČSNS, 1945–1948 poslanec PNS
a ÚNS, od roku 1948 v exilu, místopředseda Rady svobodného Československa, předseda ČSNS v exilu.
69	Blažej Vilím (1909–1976), 1939–1940 v odboji, 1940–1945 vězněn, generální sekretář Čs. sociální demokracie, 1945–1948 poslanec PNS
a ÚNS, 1948 prozatímní předseda ČSSD v exilu, 1948–1950 generální tajemník exilové ČSSD.
70	MUDr. Oskar Klinger (1898–1974), internista Borůvkova sanatoria v Praze, 1939–1948 osobní lékař Edvarda Beneše. Srov. http://www.
vesmir.cz/clanek/josef-charvat-a-jeho-doba-(7) (citováno k 13. 2. 2013).
71	Srov. ABS, f. I. správa SNB, kr. 93, DZ sektoru III/Ab č. b-412, b-467 a b-476.
72	Srov. KAPLAN, Karel: Poslední rok prezidenta, s. 48.
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DOKUMENT Č. 15
1948, 19. dubna – Praha. Denní zpráva sektoru III/Ab skupiny III/A ministerstva vnitra č. b-343: Činnost bývalého poslance Blažeje Vilíma
[…]73
Dává se na vědomí.
Ústřední výbor francouzské komunistické strany S.F.I.O. [Section Francaise de ľInternationale Ouvriére – Francouzská
sekce dělnické internacionály] obdržel z Londýna od bývalého generálního tajemníka čs. strany soc. demokratické
V i l í m a elaborát o politických událostech v Československu, který byl v opise dán k disposici prezidentu franc.
republiky, všem členům vlády, všem členům ústředního výboru strany a předákům socialistické internacionály.
V tomto elaborátu Vilím m.j. píše: „[…] Masaryk byl zavražděn dvěma výstřely z revolveru, které zasáhly hrtan, členy
G.P.U.74, které Zorin75 přivezl z Moskvy.76 […].“
V rámci socialistické strany S.F.I.O. jak mi bylo oznámeno je připravován brzký příjezd Vilímův do Paříže a je mu
všemožně připravována půda. V některých kruzích strany vzbudilo ovšem příliš bojovné prohlášení Vilímovo (kalkulace s válkou, obvinění z vraždy Masarykovy atd.) značné znepokojení a zejména Blum77 projevil výhrady, ačkoliv
byl osudem československé sociálně-demokratické strany a Vilímovým „svědectvím“ dojat. […]
n ABS, f. I. správa SNB, kr. 94, DZ č. b-343, Býv. posl. Blažej V i l í m – činnost.

DOKUMENT Č. 16
1948, 5. června – Praha. Denní zpráva sektoru III/Ab skupiny III/A ministerstva vnitra č. b-468: Americký velvyslanec
Laurence A. Steinhardt v československé vládní krizi
[…]78
Dává se současně na vědomí p. ministru Dr. Clementisovi.
Bývalý pražský lékař, nyní americký příslušník Dr. S t e i n b a c h79, osobní přítel presidenta Beneše a zesnulého
ministra Jana Masaryka, který dlel v době únorových událostí v Praze80, prohlásil toto:
„Velvyslanec S t e i n h a r d t81 upozornil hned po svém příletu do Prahy ministra Masaryka, že State Department
chce jednat se Sovětským svazem a že přes Steinhardtovo záporné stanovisko prosadí Marshall82 své a B e d e l l –
73	Doplněno rukou čj. 031572/1948.
74	Glavnoje političeskoje upravlenije (GPU), resp. Obediněnnoje glavnoje političeskoje upravlenije (OGPU), bylo v roce 1934 reorganizováno
v Narodnyj komissariat vnutrennich děl (NKVD). V předmětném období v ČSR působila agenturní sít 2. správy (politická, ekonomická rozvědka v zemích Evropy) a 4. správy (nelegální rozvědka) Výboru pro informace při Radě ministrů SSSR (Komitět informaciji pri RM SSSR),
který byl zřízen rozhodnutím politbyra ÚV KSSS ze dne 30. 5. 1947, k 29. 1. 1949 reorganizovaného na Výbor pro informace při ministerstvu
zahraničních věcí SSSR (Komitět informaciji pri MID SSSR); agenturní rozvědka byla k 1. 11. 1951 převedena k 1. hlavní správě MGB. PETROV,
N. V.: Kto rukovodil organami gosbezopasnosti 1941–1954. Spravočnik. „Memorial“ – Nakladatelství Zvenja, Moskva 2010, s. 130–131.
75	Valerian Alexandrovič Zorin (1902–1986), 1941–1944 zaměstnanec Lidového komisariátu zahraničních věcí, 1945–1947 velvyslanec
v ČSR, 1947–1955 náměstek ministra zahraničních věcí (19. 5. 1949 – 2. 8. 1949 zástupce předsedy Výboru pro informace (KI) při ministerstvu zahraničních věcí, 2. 8. 1949 – 20. 5. 1952 předseda KI), 1952–1953 zástupce SSSR v Radě bezpečnosti OSN, 1955–1956 velvyslanec
v SRN, 1956–1965 zástupce SSSR v Radě bezpečnosti OSN, 1956–1965 náměstek ministra zahraničních věcí.
76	Srov. JOSTEN, Josef: Československo žaluje, s. 77–81, 87, 100; HEIDRICH, Arnošt: Poslední dny Jana Masaryka, s. 473–474; SOUKUP, Lumír:
Chvíle s Janem Masarykem, s. 99–100; KAPLAN, Karel: Zorinova pražská mise v únoru 1948. Nad novými dokumenty. Dosavadní a nové
poznatky. Soudobé dějiny, 1998, roč. 5, č. 2–3, s. 312–320; PREČAN, Vilém: K interpretaci Zorinovy pražské korespondence s Moskvou
v únoru 1948. Odpověď na dopis Galiny Muraškové. Soudobé dějiny, 1999, roč. 6, č. 1, s. 103–110.
77	Léon Blum (1872–1950), 1902 spoluzakladatel Francouzské socialistické strany, 1916 generální tajemník Francouzské sekce dělnické
internacionály, 1921 předseda Francouzské socialistické strany, 1936 vedoucí Lidové fronty, 1936–1937 a 1938 předseda francouzské
vlády, 1942–1945 vězněn v KT Buchenwald a Dachau, 1946–1947 předseda vlády.
78	Doplněno rukou čj.: 041126/1948.
79	Dr. Karel Steinbach (1894–1990), lékař a významná osobnost společenského života, 1939–1945 působil v USA, od roku 1948 v exilu.
80	Srov. FISCHL, Viktor: Dr. Karel Steinbach – svědek téměř stoletý. SPN, Praha 1990, s. 81–82.
81	Laurence A. Steinhardt (1892–1950), velvyslanec USA ve Švédsku (1933–1937), v Peru (1937–1939), v SSSR (1939–1942), v Turecku
(1942–1944), v ČSR (1945–1948) a v Kanadě (1948–1950).
82	Gen. George Catlett Marshall (1880–1959), 1939–1945 náčelník štábu U. S. Army, 1945–1947 velvyslanec v Číně, 1947–1949 ministr
zahraničí, 1950–1951 ministr obrany.
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– S m i t h83 naváže spojení. Steinhardt požádal ministra Masaryka, aby informoval presidenta Beneše. To se stalo,
ale pan president již tohoto upozornění nedbal. […].“
n ABS, f. I. správa SNB, kr. 94, DZ č. b-468, Velvyslanec STEINHARDT v československé vládní krizi.

DOKUMENT Č. 17
1948, 11. června – Praha. Denní zpráva sektoru III/Ab skupiny III/A ministerstva vnitra č. b-493: Schůze bývalých členů
Ústavodárného národního shromáždění v Londýně
[…]84
Dává se na vědomí.
K předchozím zprávám […] o schůzi býv. členů ÚNS, konané dne 28. května t. r. v Londýně v Caxton Hall85, předkládají se v příloze výpisy ze stenograficky zachycených projevů na schůzi přednesených. […]
Po formálním zasedání, ukončeném přijetím resoluce, byla uspořádána tisková konference za předsednictví Blažeje Vilíma. […]
O Janu Masarykovi řekl Kočvara86, že nevěří v jeho sebevraždu. Jsou prý důkazy, že byl zavražděn. Tyto prý budou
později uveřejněny. K tomu prohlásil Ducháček87, že věc je velmi delikátní, že však důkazy jsou přesvědčující a budou
uveřejněny ve vhodnou chvíli. […]
n ABS, f. I. správa SNB, kr. 94, DZ č. b-493, Schůze bývalých členů ÚNS v Londýně.

DOKUMENT Č. 18
1948, 2. července – Praha. Denní zpráva sektoru III/Ab skupiny III/A ministerstva vnitra č. b-540: Činnost jednotlivých
příslušníků čs. exilu v Londýně
[…]88
Zasílá se na vědomí.
O činnosti jednotlivých významnějších představitelů čs. emigrace byly získány v Londýně tyto poznatky:
Vlad. Krajina zahájil 25. června t. r. na Oxfordské universitě serii přednášek o ČSR. […] Nabízí, dosud však marně,
„Manchester Guardian-u“ serii článků dokazujících, že J. Masaryk byl zavražděn. […]
n ABS, f. I. správa SNB, kr. 94, DZ č. b-540, Činnost jednotlivých příslušníků čs. emigrace v Londýně.

DOKUMENT Č. 19
1948, 13. července – Praha. Denní zpráva sektoru III/Ab skupiny III/A ministerstva vnitra č. b-558: Bývalý lékař prezidenta E. Beneše MUDr. Oskar Klinger o smrti Jana Masaryka
[…]89
Zasílá se na vědomí.

83	Gen. Walter Bedell Smith (1895–1961), 1942–1943 státní sekretář USA ve spojeném anglo-americkém výboru náčelníků štábů, 1943–1945
náčelník štábu vrchního velitelství Spojeneckých expedičních vojsk (SHAEF), 1946–1948 velvyslanec v SSSR, 1949–1950 velitel 1. americké armády, 1950–1953 ředitel CIA, 1954 podtajemník ministerstva zahraničí.
84	Doplněno rukou čj.: 0315335/1948.
85	Srov. POLIŠENSKÁ, Milada: Postoj britského Foreign Office k československému exilovému hnutí. In: BUREŠOVÁ, Jana – PELIKÁNOVÁ,
Jitka (eds.): Studie z dějin emigrace, svazek 6. Centrum pro československá exilová studia – Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
2010, s. 11–12.
86	Štefan Kočvara (1896–1973), 1945–1948 poslanec PNS a ÚNS, 1946 generální tajemník Demokratické strany, 1947–1948 místopředseda
vlády, od roku 1948 v exilu, organizátor DS, zasedal ve výboru Rady svobodného Československa, 1951 dočasně v Národním výboru
svobodného Československa.
87	Ivo Ducháček (1913–1988), 1940–1945 úředník exilového ministerstva zahraničních věc, 1945–1948 poslanec PNS a ÚNS, předseda
zahraničního výboru, šéfredaktor týdeníku Obzory, od roku 1948 v exilu, člen Rady svobodného Československa, profesor politických
věd na New York College a spolupracovník Hlasu Ameriky.
88	Doplněno rukou čj.: 0315467/1948.
89	Doplněno rukou čj.: 03301-A/S-1948.
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Dává se na vědomí…

Dr. Oskar K l i n g e r, býv. osobní lékař Dr. Beneše
se hodlá vrátit v nejbližší době opět z USA do Londýna. Je ve styku s K r a j i n o u, kterému chce pomoci
při sestavování důkazního materiálu o „zavraždění“
J. Masaryka. Hlavní body tohoto materiálu jsou tyto:
1./ J. Masaryk byl zavražděn sovětskými agenty
v den, kdy se chystal odletět. Klinger má dosvědčit
to, že Masaryk mu prý řekl, že může letět společně
s ním v letadle.
2./ V Masarykově koupelně byl nalezen výkal,
který Masaryk ze sebe vypustil buď když viděl, že
se blíží jeho vrahové nebo když ho vraždili a strkali
ven z okna.
3./ Masarykova lebka byla nepoškozena, avšak
vzadu na temeni hlavy měl ránu způsobenou tupým
předmětem.
[4./] Masarykovy nohy byly vraženy do jeho trupu,
což prý dle názoru znalců svědčí o tom, že při dopadu
už musel býti mrtev, neboť tělo živého člověka je
elastické a nohy se nemohou vrazit do trupu.
5./ Toliko mrtvé tělo dopadává gravitací na nohy.
Kdyby Masaryk byl ještě živ při seskoku, musil se
po zemi kutálet a své tělo pohmoždit.90
Krajina a spol. si prý vyžádali znalecký posudek
od anglických odborníků, kteří jejich shora uvedené
vývody potvrzují. Dr. Klinger má spolupůsobit jednak
jako svědek, jednak jako lékařský znalec.
Materiál o „vraždě“ J. Masaryka má být též zaslán
Bezpečnostní Radě Společnosti národů jako doplněk
obžaloby, kterou vznesl Papánek.91
n ABS, f. I. správa SNB, kr. 94, DZ č. b-558, Dr. Oskar
Klinger, býv. lékař Dr. Beneše o smrti J. Masaryka.

Pohřeb ministra zahraničních věcí Jana Masaryka – smuteční průvod prochází
přes most Legií, 13. března 1948
Foto: ČTK

DOKUMENT Č. 20
1948, 7. srpna – Praha. Denní zpráva sektoru III/Ab skupiny III/A ministerstva vnitra č. b-612: Neúspěch akce „uprchlíků“
s doklady o „zavraždění Jana Masaryka“
[…]92
Zasílá se na vědomí.
Jak již bylo dříve oznámeno, chystají příslušníci čs. emigrace pod vedením K r a j i n y a MUDr.-a O. K l i n g e r a
uveřejnění důkazů o „zavraždění“ ministra J. Masaryka komunisty.
Zatím však celá tato akce probíhá neúspěšně. Dr. K o č v a r a spolu s Krajinou slíbili Foreign Office, že předloží
usvědčující materiál, avšak doklady, které byly dosud předloženy, obsahují většinou pouze citáty z cizozemských
novin a nejsou pokládány za přesvědčivé.
Jak bylo nyní dodatečně zjištěno, chtěl Dr. Kočvara předložiti tyto „důkazy“ i na novinářské konferenci, konané dne
28. června 1948 po schůzi uprchlých poslanců v londýnském Caxton Hall, avšak jeho kolegové, obávající se blamáže,
mu to rozmluvili.
n ABS, f. I. správa SNB, kr. 94, DZ č. b-612, Neúspěch akce uprchlíků s doklady o „zavraždění J. Masaryka“.

90	Srov. BROWN, John: Who’s next?, s. 184–185.
91	Srov. BŘEŇOVÁ, Halina: Život pro jiné, s. 89–90.
92	Doplněno rukou čj.: 0315524/1948.
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