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cesta ke vzniku skupiny

Ústřední postavou a jakýmsi duchov-
ním otcem nevelké rakovnické skupi-
ny byl Karel Chaloupecký, který dostal 
na přelomu let 1945 a 1946 do národní 
správy prodejnu potravin v Mimoni. 
Jeho postoje ale očividně nekonveno-
valy s novými pořádky zaváděnými po 
únorovém převratu. Navíc jej v břez-
nu 1948 zatkli pro černý obchod a ve 
vyšetřovací vazbě prožil 17 měsíců. 
Poté stanul před okresním soudem, 
jenž mu uložil trest osm měsíců odně-
tí svobody. Jelikož za mřížemi strávil 
delší dobu, než byla vyměřená lhůta, 
propustili ho ihned po skončení soud-
ního stání.1 V pozdějších dokumentech 
je proto charakterizován jako zrádce 
dělnické třídy, který se „nakazil“ bur-
žoazními způsoby a kvůli snadnému 
zisku vydíral peníze z kapes pracujících.2 
Nelze však říci, zda opravdu „šmelil“, 
nebo jestli se jednalo o první projev 
perzekuce živnostníka zastávajícího 
nevhodné politické názory. On sám 

vše prezentoval právě jako postih 
kvůli své příslušnosti k národním 
socialistům.

Mnoho důvodů k radosti mu ale ne-
přinesl ani návrat z vězení. Obchod 
totiž krátce po Chaloupeckého zatčení 
převzalo družstvo Včela, údajně proto, 
že jeho žena Helena sama nezvládala 
všechny povinnosti. Ta tehdy musela 
kvůli nepřítomnosti svého muže řešit 
existenční otázky a jako nejvhodnější 
východisko se ukázalo být přestě-
hování ke tchyni Anně Fletnerové, 
která se svým druhým manželem 
vlastnila dům v Rakovníku. Tam za 
nimi po propuštění z vazby přijel 
i Chaloupecký.3 Novou obživu našel 
v podniku Vodotechna, kde nastoupil 
jako kopáč. Tady setrval přibližně rok, 
načež jej Úřad ochrany práce přeložil 
jako povrchového dělníka na důl Rako 
poblíž Lubné.

Všechny popsané prožitky formo-
valy jeho postoje a není divu, že ihned 
po propuštění z vazby začal uvažovat 
o útěku na Západ. Nejsilnější motiv 

pro něj představovala právě ztráta 
obchodu v Mimoni. Údajně svůj ú mysl  
již skoro realizoval, ale nakonec si to 
rozmyslel, protože v autě, které ho 
mělo odvézt k hranicím, nebylo místo 
pro jeho rodinu. Po určitou dobu tedy 
zůstal jen u ilegálního poslechu čes-
kého vysílání zahraničního rozhlasu 
a zvažoval, co bude dělat dál. Neopus-
til sice myšlenku odchodu z Českoslo-
venska, ale zároveň v něm narůstal 
pocit nutnosti aktivního vystoupení 
proti komunistické moci doma.

Jeho úvahy a názory souzněly s po-
stoji Oldřicha Skleničky, s nímž se 
seznámil při každodenních cestách 
do práce na dole Rako. Zakrátko vyšlo 
najevo, že sdílejí stejně kritické posto-
je vůči politice KSČ. Předmětem jejich 
rozhovorů se stal i poslech „štvavého“ 
zahraničního rozhlasu. Jelikož Skle-
nička kvůli rodičům nemohl doma 
sledovat zprávy ze Západu, pozval jej 
Chaloupecký k sobě, ale zároveň ho 
důrazně upozornil, aby o tom nikde 
nemluvil, protože jinak bude od SNB 

1  ABS, f. Vyšetřovací spisy – Centrála (dále jen MV-V), vyšetřovací spis a. č. V-162 MV, skupinový svazek, nedatovaný životopis K. Chalou-
peckého.

2  NA, f. Státní soud Praha, neuspořádáno, sp. zn. 4 Ts I 54/51, rozsudek z 11. 11. 1951.
3  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-162 MV, skupinový svazek, nedatovaný životopis K. Chaloupeckého.

Nedaleko Křivoklátu…

Ozbrojený protikomunistický odboj nemusel být vždy doménou precizně 
organizované skupiny fungující na vojenské bázi. Stačilo i několik jedinců, jejichž 
motivem mohla být jen „obyčejná“ likvidace živnosti. Jelikož se většina těchto 
událostí odehrála krátce po válce, nemělo mnoho lidí daleko k násilným formám 
řešení, jaké si dobře pamatovali z let nedávno minulých. Zároveň je v jejich 
rozhodnutí posilovalo i obecně rozšířené přesvědčení o blížícím se konfliktu mezi 
Východem a Západem, takže mnozí svoje činy chápali jako jakýsi předstupeň 
očekávané války. K takovýmto projevům třetího odboje, který svým významem 
nepřesáhl hranice regionu, patřil i případ „Chaloupecký a spol.“ 

ondřeJ Hladík

Případ Chaloupecký a spol. 
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zatčen a nelidským způsobem týrán při 
výslechu.4 Tuto možnost Sklenička vy-
užil hned další den a od té doby chodil 
k Chaloupeckým pravidelně. Nepřišel 
ale ani o informace vysílané v době, 
kdy neměl čas. Dozvídal se je zpro-
středkovaně hned následující den.

Jedním z témat, jež mu Chaloupecký 
takto přiblížil, bylo zřizování česko-
slovenských exilových vojenských 
jednotek v Německu. To jej zaujalo 

natolik, že chtěl uprchnout a připo-
jit se k této zahraniční armádě i za 
cenu toho, že by rodina zůstala doma. 
I Chaloupecký stále uvažoval o útěku 
ze země, k čemuž mu měl dopomoci 
český Němec Dvořák. Od něj věděl, 
že se několik zaměstnanců dolu Rako 
pokusilo zorganizovat odchod za hra-
nice, z čehož nakonec sešlo jen kvůli 
nedostatku peněz.5 Od té chvíle zača-
li vážně připravovat společný útěk, 

avšak rozcházeli se v názoru na to, 
kudy půjdou. Podle Skleničky mělo 
být nejlepší ukradnouti někomu auto 
a dostati se s ním na Šumavu,6 Chalou-
pecký prosazoval odjezd vlakem do 
Mariánských Lázní. Nakonec tento 
názorový nesoulad nesehrál žádnou 
roli – jejich průvodce totiž vše neustá-
le odkládal, protože čekal na dopis 
od sestry z Německa s instrukcemi. 
Z celého plánu tudíž sešlo. V červnu 
1951 pak vzájemné kontakty obou 
mužů na nějaký čas ustaly, jelikož 
Skleničku přijali do vojenských dílen 
při rakovnických kasárnách Dukla. 
Zanedlouho po něm změnil ze zdra-
votních důvodů místo i Chaloupecký, 
jenž se stal vedoucím prodejny n. p. 
Pramen v Rakovníku.

V tomto krátkém mezičase, kdy to 
vypadalo, že se jejich cesty definitivně 
rozcházejí, Sklenička blíže poznal tře-
tího účastníka všech aktivit tehdy 
ještě neexistující odbojové skupiny. 
Jednalo se o kováře Václava Bejčka, 
který počátkem srpna 1951 nastoupil 
do vojenských dílen rakovnických 
kasáren. Povědomí o sobě však měli 
již dříve, protože Bejček býval rovněž 
zaměstnancem dolu Rako, ale tehdy 
se nijak zvlášť nestýkali. Přesto 
pravděpodobně věděli o shodných 
politických postojích, jak ukazuje 
pozdější Skleničkovo prohlášení: …
po znal jsem, že jmenovaný jest stejně 
jako já ostře zaměřen proti KSČ a tomuto 
zřízení v ČSR.7

Právě dřívější pracovní kontakty 
usnadnily navázání kamarádských 
vztahů. Zajímavé je, že vše probíha-
lo podle téměř stejného scénáře jako 
předtím s Chaloupeckým – Sklenička 
a Bejček začali společně docházet do 
zaměstnání a cestou svorně kritizovali 
lidově demokratické zřízení. Brzy si 
už důvěřovali natolik, že Sklenička 
pozval svého kolegu na návštěvu. 
Nejdřív mu v dílně ukázal motorku 
a pak z úkrytu poblíž kovářské výhně 
vytáhl přibližně půlmetrový obušek 

4  Tamtéž, podsvazek, úsekový protokol sepsaný s O. Skleničkou 19. 10. 1951. 
5  Tamtéž.
6  Tamtéž.
7  Tamtéž.

Karel Chaloupecký, Oldřich Sklenička a Václav Bejček na fotografiích z vyšetřovacího spisu
 Foto: ABS
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(bejčák, zabiják) ze silného ocelového 
lana, jehož účel vysvětlil jednoduše: 
Až to praskne, tak s tím budu mlátit ko-
munisty.8 Bejček ho chtěl vyzkoušet, 
takže se s ním lehce uhodil do nohy. 
Překvapen razancí úderu zbraň vrátil 
se slovy, že jest s tím pěkná rána.9 Tato 
schůzka byla zlomovým okamžikem, 
vlastně jakýmsi nevyřčeným uzavře-
ním tiché dohody, předznamenávají-
cím příští události. Hned druhý den 
ráno totiž Bejček v šatnách dílen při 
převlékání ukázal Skleničkovi pistoli 
ráže 6,35 mm, již nosil stále u sebe.

Pohled na střelnou zbraň vypro-
vokoval Skleničku k úvahám, jak si 
nějakou také opatřit, aby měl pojistku 
pro případ ilegálního přechodu hranic. 
Začal proto rozvíjet nápad vyloupit 
sklad kasáren Dukla, kde oba praco-
vali. V ten moment ale Bejček zachoval 
větší rozvahu a rychle mu tento úmysl 
rozmluvil. Zdejší prostředí znal z doby 
vojenské služby, takže si byl dobře 
vědom nereálnosti plánu. Domluvili 
se však, že odejdou na Západ a při-
dají se ke vznikající exilové armádě 
v Německu. Protože ani jeden z nich 
nevěděl, jak překročit státní hrani-
ce, navrhl Sklenička, aby navštívili 
Chaloupeckého, jehož považoval za 
naprosto spolehlivého a předpokládal 
u něj kontakty s převaděči.10

Přípravy

Na návrh Oldřicha Skleničky oba muži 
v první polovině září 1951 opravdu 
Chaloupeckého navštívili. Dozvěděli se 
však, že jim s útěkem pomoci nemůže. 
Během přibližně dvouhodinové deba-
ty ale dospěli k rozhodnutí vystoupit 
proti KSČ přímo v Československu. 
Ačkoliv to není zcela zřejmé, původ-

cem myšlenky byl pravděpodobně 
Chaloupecký. Jako nejstaršího jej to-
tiž považovali za zkušenějšího, a tudíž 
přirozeného velitele, jehož názorům 
se podřizovali.

Na první schůzce pojali myšlenku 
vyrábět s pomocí Skleničkovy dětské 
razítkové tiskárny letáky s textem 
Masarykovi bojovníci nastupují do 
boje za svobodu.11 Tohoto úkolu se 
ujal Bejček se Skleničkou. V trafice 
zakoupili archy kancelářského papíru, 
které rozřezali na kartičky o velikosti 
10 x 5 centimetrů. Po dalších třech 
dnech ještě doplnili zásoby v prodejně 
Narpa. Nic už jim nebránilo ve výro-
bě přibližně 230 letáků, jež na kolech 
rozvezli po Rakovníku a část dopravili 
i do nedaleké Lubné.

Několik exemplářů přinesli jako 
vzorek k Chaloupeckému, přičemž 
začali uvažovat o důraznějším projevu 
odporu, což Bejček při výslechu popsal 
takto: Na této schůzce bylo dojednáno 
z podnětu K. Chaloupeckého, že bude-
me provádět přepadávání funkcionářů 
komunistické strany, tyto týrat bitím 
a nechávat u nich letáky jako výstrahu 
druhým veřejným činitelům KSČ.12 I tyto 
letáky měly mít z důvodu omezeného 
množství použitelných písmen velmi 
stručný text: Každého funkcionáře 
a předáka strany stihne stejný trest.13

Tehdy se Chaloupecký, kterého již 
předtím uznávali za neoficiálního 
vůdce, otevřeně postavil do velitelské 
funkce. Navrhl několik lidí, jež pova-
žoval za vhodné terče prvního útoku. 
Jednalo se o úředníky pojišťovny a ak-
tivní členy strany Pidrmana a Miloše 
Zikmunda, osvědčeného funkcionáře 
KSČ Karla Kroba a jeho manželku Bar-
boru, bývalého předsedu ONV a čle-
na KSČ Vošahlíka, příslušníka SNB 

Šilinka, případně další představitele 
mocenského aparátu. Přestože zprvu 
hovořili jen o napadení a omráčení, 
záhy začalo být jasné, že vše směřuje 
k fyzické likvidaci. Chaloupecký se 
totiž bál, aby oběť při pokusu o sebeo-
branu neodhalila identitu útočníků. Na 
to reagoval Bejček vytažením pistole 
a slovy: …když to nepůjde býčákem, tak 
to půjde tímto.14 Nadále už počítali pří-
mo se zastřelením jako nejúčinnějším 
způsobem zastrašení funkcionářů KSČ 
a činovníků z Rakovníku, aby zeslabili 
jejich přesvědčení a donutili je k neplnění 
svých občanských povinností.15

Tentýž večer přišla znovu na pře-
třes otázka zajištění střelné zbraně 
pro Skleničku, teď už ale přímo v sou-
vislosti s plánovanými útoky. Padlo 
několik návrhů, jako přepadení něja-
kého vojáka či újezdního tajemníka. 
To však Sklenička odmítl: To nemá 
žádnou cenu tyto lidi přepadat, jelikož 
není zaručeno, že budou míti pistoli 
u sebe. Nakonec jej odpravíme a pistoli 
u něho nenajdeme.16 Tím však nechtěl 
celou myšlenku opustit, pouze upřes-
nil, že nejvhodnější bude „odpravit“ 
příslušníka SNB.

Další distr ibuci letáků zajistil 
Bejček se Skleničkou 23. září 1951 
na společné vycházce s manželka-
mi. Rodiny se vypravily cestou podle 
Rakovnického potoka přes Dolní 
Chlum a Ryšín směrem k Pavlíkovu. 
Muži využili toho, že se ženy zabraly 
do hovoru o domácích záležitostech, 
a nepozorovaně rozhazovali letáky 
po okolí, některé připevnili na větve 
křoví, aby byly lépe vidět, ale největší 
část zanechali u cesty k dolu Rako, 
protože tudy chodí mnoho dělníků do 
práce a tak jsme počítali, že tam letáky 
budou mít odezvu.17

8  Tamtéž.
9  Tamtéž.
10  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-162 MV, podsvazek, protokol o výpovědi V. Bejčka ze 17. 10. 1951.
11  Tamtéž.
12  Tamtéž.
13  Tamtéž, zápis výpovědi H. Chaloupecké z 20. 10. 1951.
14  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-162 MV, podsvazek, úsekový protokol sepsaný s K. Chaloupeckým 19. 10. 1951.
15  Tamtéž.
16  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-162 MV, skupinový svazek, výpověď O. Skleničky z 23. 10. 1951.
17  Tamtéž, podsvazek, úsekový protokol sepsaný s V. Bejčkem 19. 10. 1951.
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18  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-162 MV, skupinový svazek, výpověď O. Skleničky z 23. 10. 1951.
19  Tamtéž
20  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-162 MV, skupinový svazek, protokol o výpovědi K. Chaloupeckého z 25. 10. 1951.
21  Tamtéž, výpověď O. Skleničky z 23. 10. 1951.
22  Tamtéž.
23  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-162 MV, podsvazek, úsekový protokol sepsaný s V. Bejčkem 20. 10. 1951.

Dne 27. září 1951 se do ulic Rakov-
níka vydali znovu, tentokrát sami bez 
doprovodu manželek. Městem tehdy 
procházel průvod hudebníků hrajících 
k svátku všem Václavům a Bejček se 
Skleničkou tak mohli splynout s da-
vem a nenápadně šířit protistátní 
letáky. Před Tylovým domem ale zpo-
zorovali komunistického funkcionáře 
Kroba, takže pozměnili původní plán 
a začali ho sledovat. Ačkoliv původ-
ně uvažovali jen o tom, že ho zbijí, 
nevylučovali ani zastřelení: I v tomto 
případě jsem však měl použít svého za-
bijáku a Bejček v případě jeho obrany 
pistoli.18 K ničemu ale nedošlo, protože 
vyhlédnutá oběť se celou dobu pohy-
bovala jen po rušných ulicích. Tentýž 
večer kolem nich ještě projel neznámý 
příslušník SNB na kole, avšak stalo 
se tak opět na velmi frekventovaném 
místě, takže Sklenička pouze pronesl 
poznámku: Kdyby to bylo někde jinde, 
už jí měl a mohl jsem míti hned pistoli.19

Všichni tři se znovu setkali hned 
další den, kdy Bejček a Sklenička 
přišli Chaloupeckému oznámit, že 
s domluvenou činností už začali, ale 
doposud nebyly vhodné podmínky 
k plné realizaci. Při té příležitosti 
popsali průběh minulého večera, na 
což Chaloupecký, který musel kvůli 
rozmluvě opustit obchod, zareagoval 
jen velmi strohým prohlášením: Když 
to nešlo teď, půjde to podruhé.20 Poté se 
vrátil ke své práci.

osudný útok 

Cestu od počátečních domluv k re-
alizaci plánu někdy odstartuje na 
první pohled nepříliš zásadní událost. 
Tak tomu bylo i v případě Oldřicha 
Skleničky, jenž počátkem října 1951 
náhodou vyslechl rozhovor svých ro-
dičů. Otec tehdy líčil matce, že mluvil 
s jistým Karáskem z Městečka, který mu 
vyprávěl, jakého tam mají „psa“ přísluš-

níka SNB.21 Zmiňoval se i o problému, 
který vyvolalo veřejné nošení odznaku 
s fotografií prezidenta Masaryka. To 
vše ve Skleničkovi významně posílilo 
dosavadní odhodlání získat pistoli, 
a navíc chtěl zastřelením tohoto pří-
slušníka SNB podpořit naděje odpůrců 
komunismu v Městečku.

Neváhal a 10. října v práci vyprávěl 
Bejčkovi, že má tip na vhodný cíl pro 
první útok, jímž se měl stát mladší 
strážmistr SNB Josef Šafránek, které-
ho chtěl kvůli jeho přílišné politické 
angažovanosti odstranit. Shodli se, že 
už není na co čekat a je třeba konat. 
Konkrétní datum přepadení určili 
v pátek 12. října. Vybrali hned příští 
den, jelikož sobotní směna končila už 
před polednem, takže měli mít na vše 
dostatek času.

 V sobotu 13. října 1951 přišli oba 
do práce ozbrojeni. Po obědě zamířili 
do rakovnické hospody Panský mlýn, 
kde měl Bejček známého hostinského 
Bohuslava Přibíka. Tam si dali pivo 
a „něco ostřejšího“ na povzbuzení, 
nasedli na kola a odjeli do Městečka. 
V hospodě U Burešů si poručili další 
pivo a začali se vyptávat na místní-
ho „esenbáka“. Majitelka podniku 
jim ochotně vyprávěla, že není mezi 
lidmi příliš oblíben, přičemž nešetřila 
ostrými slovy. Zároveň jim popsala, 
kde bydlí a kolik má dětí. Netušila 
však, co její hosté chystají. 

Informace hostinské považovali 
oba muži za dostatečné, takže za-
platili a odebrali se k domu ml. strm. 
Šafránka na obhlídku terénu. Na místě 
samém však Bejček projevil o něco 
umírněnější postoj než radikálnější 
Sklenička, který na kamarádovi žá-
dal pistoli s tím, že vtrhne dovnitř 
a příslušníka SNB „vyřídí“.22 Vypukla 
hádka, během níž mu to Bejček vy-
mlouval s argumentem: …snad bys 
nechtěl střílet i ty děti.23 Po chvíli se 
vypjatá situace přece jen uklidnila 

Náčrtek místa činu, který pořídili vyšetřovatelé Státní bezpečnosti  Foto: ABS
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a muži se dohodli, že Šafránka vy-
lákají ven pod záminkou, že má jít 
zkontrolovat převržený traktor, a na 
odlehlém místě ho zastřelí. Mezitím 
ale dotyčný vyšel před vrátka zahra-
dy u domu, nasedl na kolo a vyrazil 
směrem ke Křivoklátu.

Když je míjel, pozdravil ho Sklenič-
ka Práci čest, na což Šafránek odpo-
věděl a pokračoval v cestě. Naskytla 
se tak nečekaná příležitost, které 
Sklenička s Bejčkem ihned využili. 
Na svých kolech pomalu vyrazili za 
ním, aby ho dostihli až za obcí. Od 
místního hřbitova pak jeli přibližně 
tři metry za ním, což jim však připa-
dalo nápadné, takže ho radši přejeli. 
Vzápětí ale sesedli a šli pěšky. Svým 
chováním vzbudili u Šafránka pode-
zření, takže je na silnici za Městečkem 
zastavil s otázkou, kam jedou, a s vý-
zvou k předložení dokladů. 

Na jeho dotaz reagoval Bejček 
tvrzením, že jsou na cestě do Křivo-
klátu, kde budou kupovat motorku. 
Když se příslušník SNB sklonil nad 
doklady, začal Sklenička mrkati a po 
straně […] rukou znázorňoval mačkání 
spouště pistole.24 Nato Bejček vytáhl 
pistoli a namířil na Šafránka. Příští 
okamžiky popisuje jeden z výslecho-
vých protokolů takto: …a zvýšeným 
hlasem zvolal „ruce vzhůru“. Na tato 
slova zvedl onen příslušník SNB hlavu 
od mé legitimace a v tu chvíli mu Bejček 
vypálil do obličeje z pistole dvě za se-
bou jdoucí rány. Poté se onen příslušník 
SNB svalil a padl na levý bok na silnici, 
když se před tím uchopil za obličej.25 Jak 
ukazují úřední záznamy, měla střelba 
devastující účinky. První rána vnikla 
levým okem do hlavy a vyšla pravou 
tváří ven. Smrt však způsobil až dru-
hý projektil směřující do středu krku, 
jenž přerušil krkavici a vyletěl šíjí.26 
Teprve potom oběť klesla k zemi.

Ačkoliv Sklenička zpočátku vystu-
poval radikálněji, po činu samotném 
téměř zkolaboval: Já jsem v prvních oka-

mžicích nebyl schopen pohybu a roztřásl 
jsem se.27 Očividně klidnější Bejček za-
čal naopak rázně jednat, bez váhání 
se vrhl k tělu příslušníka SNB a sebral 
samopal. Přitom pobízel stále zkoprně-
lého Skleničku k činnosti, křičel, aby 
na něj nečuměl a sebral příslušníkovi 
SNB jeho služební pistoli.28 Ten se prav-

děpodobně alespoň částečně vzpama-
toval, takže zvládl vzít služební pistoli 
i s náhradním zásobníkem. Avšak 
ještě než vyrazili na kolech z místa 
činu po silnici směrem na Křivoklát, 
zaregistroval opodál v křoví starého 
pasáka koz, který vraždu sledoval. Ne-
chtěl ale vyvolat znepokojení, takže 

24  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-162 MV, skupinový svazek, výpověď O. Skleničky z 23. 10. 1951.
25  Tamtéž. 
26  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-162 MV, skupinový svazek, pitevní protokol z 15. 10. 1951.
27  Tamtéž, výpověď O. Skleničky z 23. 10. 1951.
28  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-162 MV, podsvazek, úsekový protokol sepsaný s V. Bejčkem 20. 10. 1951.

Rekonstrukce – Václav Bejček krátce před zahájením palby, na snímku dole bere samopal 
Josefa Šafránka Foto: ABS
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si to nechal pro sebe. Nepodělil se ani 
o informaci, že někde poblíž ztratil 
svůj kovový „bejčák“.

Útěk po hojně využívané cestě se ale 
Bejčkovi nezdál bezpečný, proto odbo-
čil do stráně směrem k lokalitě zvané 
Polínka. Z míry vyvedený Sklenička 
pokračoval po blízké mírně stoupající 
pěšině vedoucí souběžně se silnicí. 
Tehdy ho musel Bejček znovu pobí-
zet výhružkou: Polez, nebo to do tebe 
napálím.29 Společně v lese zahrabali 
ukořistěné zbraně a ujížděli oklikou 
zpět do Rakovníka. Na rozcestí nazý-
vaném Svatá Alžběta poblíž Nového 
Domu ještě spálili výhružné letáky, 
které zapomněli položit u zastřeleného 
Šafránka. 

Návrat do města spojili s návštěvou 
Chaloupeckého, jemuž Sklenička 
ve skladě jeho obchodu oznámil: Karle, 
úkol je splněn, máme samopal a pistoli.30 
Dočkali se však oprávněné kritiky za 
to, že se dopustili řady nerozvážností. 
Chaloupecký jim vyčítal především 
to, že čin spáchali za bílého dne na 
frekventované cestě, kde je mohl ně-
kdo vidět. Navíc se nijak nemaskovali 
a měli na sobě oblečení, které nosili 
v podstatě denně. Doslova jim řekl, 
že udělali klukovinu, čímž nemyslel 
přepadení jako takové, ale způsob 
jeho provedení. Sklenička s Bejčkem 
dospěli k názoru, že je potřeba opatřit 
si alibi. Vypravili se proto znovu do 
hospody Panský mlýn, kde si dali dal-
ší pivo. Před odchodem domů Bejček 
známému hostinskému ještě řekl: 
Kdyby něco, tak jsme tu dneska odpo-
ledne byli.31 Ten jen přikývl, jelikož se 
domníval, že důvodem jejich podivné 
žádosti je manželská nevěra.

Neděli pak prožil každý jinak. 
Manželé Chaloupečtí byli z nečekané 
informace vyděšení, takže ihned po 
odchodu útočníků zavřeli prodejnu, 
vzali dokumenty k účetní uzávěrce 

a odešli domů. Po celý následující 
den pro jistotu nevycházeli z bytu. 
Podobě se zachoval i Bejček, který se 
však snažil před rodinou vystupovat 
zcela normálně a nevzbudit žádné 
podezření, takže vpodvečer odešli do 
kina. Poslední z trojice naopak volil 
opačnou taktiku a hned ráno odjel se 
ženou vlakem do Prahy, kde sledovali 
závody na ploché dráze.

vyšetřování, zatčení, soud

 Na místo činu vzápětí po překotném 
odjezdu útočníků přiběhl zmíněný 
svědek, jímž byl jednaosmdesátiletý 
pasák koz Augustin Kratina z Velké 
Bukové. U těla čekal asi 10 minut, než 
kolem projížděl traktor a vzápětí ještě 
muž na motorce. Vyzval je, aby událost 
oznámili na stanici SNB v Křivoklá-
tu, což nakonec udělal motocyklista, 
protože byl rychlejší. Následovalo vy-
šetřování, které v pondělí ráno silně 
poznamenalo atmosféru v Rakovníku. 
Začala se totiž rychle šířit zpráva, že 
po městě je to samé auto s příslušníky 
SNB a že hledají vraha.32

A co dělali členové skupiny Cha-
loupeckého? Všichni strávili den ve 
svém zaměstnání a doufali, že unik-
nou pozornosti vyšetřovatelů. Na 
veřejnost však už v pondělí 15. října 
prosákla zpráva, že celou událost 
zpoza křoví sledoval A. Kratina. Je 
zřejmé, že Chaloupeckého přemohl 
oprávněný strach ze zatčení, tak-
že když jej odpoledne navštívil Bej-
ček se Skleničkou, rychle je odvedl 
na dvorek za prodejnou a rozkřikl se 
na ně: …teď ke mně vůbec nechoďte.33 
Dodatečný pokus o zamezení kontaktů 
s přímými pachateli a minimalizaci ri-
zika prozrazení jeho podílu na vraždě 
ale nevyšel. Kvůli zmíněným chybám 
při přepadení strážmistra Šafránka 
StB záhy přišla na jejich stopu. Jako 

první se dostal do hledáčku vyšetřo-
vatelů Sklenička, jehož navštívili již 
15. října večer u něj doma. Prozatím si 
však vystačili s několika informativ-
ními odpověďmi a vzápětí odešli. Již  
16. října ve tři hodiny ráno však zatkli 
Chaloupeckého. Proč byl zvolen prá-
vě tento postup a jak se čin dostal do 
spojitosti s jeho jménem, není jasné. 
Příslušné archiválie bohužel tuto in-
formaci neobsahují.

Na svobodě tedy ještě 16. října ráno 
zůstávali oba přímí pachatelé. Před 
půl desátou ale zavolali Bejčka do kan-
celáře, kde na něj čekal příslušník StB. 
Proběhl krátký rozhovor o tom, co dě-
lal v sobotu, ale po několika stručných 
odpovědích ho propustili. Na dvoře 
jej však dohonil Skelnička, který mu 
nervózně vyprávěl, jako ho předešlý 
večer vyslýchali u něj doma. Nejisto-
ta narůstala, a i když se v tu chvíli 
mohlo zdát, že prozatím unikli zatčení, 
mnoho času jim nezbývalo. Přibližně 
za hodinu totiž pro oba přišli znovu 
a odvedli je na stanici SNB. Domů už 
se nevrátili.34 Zakrátko vyšetřovatelé 
obrátili pozornost ještě k Heleně Cha-
loupecké, která se zúčastnila všech 
schůzek i poslechu zahraničního 
rozhlasu.

Po prvních výsleších převezli všech-
ny zatčené ještě ten den, tedy 16. října, 
z Rakovníka na Krajské velitelství 
StB v Praze a lze předpokládat jejich 
umístění do vazby v ruzyňské věznici. 
Další vyšetřování probíhalo poměrně 
hladce, protože Chaloupecký se Skle-
ničkou a Bejčkem se od počátku ke 
všemu přiznávali. Jedině H. Chalou-
pecká nejprve popírala, že by věděla 
o vraždě, a přiznávala jen účast při 
poslechu rozhlasu. To ale vyvracely 
výpovědi jejího manžela i zbývajících 
dvou aktérů případu. Již 23. října 1951 
proto mohlo KV StB v Praze podat 
trestní oznámení Státní prokuratuře.35

29  Tamtéž.
30  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-162 MV, skupinový svazek, protokol o výpovědi K. Chaloupeckého z 25. 10. 1951.
31  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-162 MV, podsvazek, úsekový protokol sepsaný s V. Bejčkem 20. 10. 1951.
32  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-162 MV, skupinový svazek, výpověď V. Bejčka z 23. 10. 1951.
33  Tamtéž.
34  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-162 MV, podsvazek, úsekový protokol sepsaný s V. Bejčkem 20. 10. 1951.
35  NA, f. Státní soud, neuspořádáno, sp. zn. 4 TS I 54/51, informace pro Generální prokuraturu z 23. 10. 1951.
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Protože se podle prokurátora JUDr. 
Karla Čížka mělo jednat o ukázkový 
příklad toho, jak třídně uvědomělá 
justice dokáže tvrdě zakročit proti 
nepřátelům lidově demokratického 
zřízení, navrhoval konání veřejného 
procesu přímo v Rakovníku. V infor-
maci pro Generální prokuraturu je 
k tomu uvedeno, že případ měl velký 
dopad nejen na lidi uvědomělé, ale i na 
indiferentní veřejnost, která je rozhoř-
čena zejména gangsterským způsobem 
provedení vraždy.36 Za povšimnutí stojí 
také to, že kauza byla od počátku srov-
návána s výbuchem na sekretariátu 
OV KSČ v Milevsku,37 k němuž došlo 
v květnu 1950, což jí přiznávalo status 
politicky zaměřeného útoku. Žaloba 
podaná ke Státnímu soudu 30. října 
1951 proto situaci zhodnotila tak, že 
šlo o čin jedinců, kteří po vzoru ame-
rických gangsterů pokládají pistoli za 
běžný prostředek k vyřizování svých po-

litických záští proti osobám udržujícím 
pořádek a to jen proto, že jde o osoby, 
které slouží oddaně lidově demokratic-
kému režimu.38

Proces se konal 10. a 11. listopadu 
1951 v Rakovníku za účasti organizo-
vané veřejnosti, sestávající z příslušní-
ků SNB, soudců z lidu místního okres-
ního soudu, funkcionářů Okresního 
výboru KSČ a vybraných zástupců 
okolních JZD. Celkem přihlíželo jed-
nání 400 lidí. Chaloupecký ponejprv 
popíral, že sehrál roli iniciátora trest-
ného činu, nakonec však musel pod 
tíhou dalších výpovědí přiznat svůj díl 
viny. Kvůli tomuto postupnému usvěd-
čování byl závěr jeho výslechu zpětně 
hodnocen jako velmi dramatický, což 
mělo mít pozitivní dopad na celkové 
vyznění přelíčení. Rovněž vystupování 
Bejčka bylo shledáno jako přínosné, 
protože svými postoji potvrzoval poli-
tický motiv útoku: …podařilo se právě 

při jeho výslechu dát věci ryze politic-
ký charakter, což má o to větší cenu, 
že bylo nebezpečí, že věc sklouzne na 
pole kriminality.39 Naopak negativně 
na představitele justice zapůsobilo 
nervózní vystupování Oldřicha Skle-
ničky. Na dotazy obžaloby i obhajoby 
reagoval spíše tichým přitakáváním 
než aktivními odpověďmi. Státní pro-
kuratura posléze dokonce vyjádřila 
nad jeho přístupem určité zklamání, 
protože nedošlo ke gradaci účinku na 
publikum.40 

Vynesení rozsudku ale ukázalo, 
že jeho nervozita a strach měly své 
opodstatnění: vyslechl si totiž ortel, 
jehož se nejvíc obával. Státní soud mu 
uložil trest smrti, stejně jako Chalou-
peckému a Bejčkovi. Jen H. Chalou-
pecká odešla s trestem 25 let odnětí 
svobody. V navazujícím hlasování se-
nát jednomyslně nedoporučil udělení 
milosti ani u jednoho z odsouzených. 
Ti se sice o záchranu života pokusili 
oběma možnými způsoby – podali od-
volání k Nejvyššímu soudu a odeslali 
žádosti adresované Kanceláři prezi-
denta republi ky – neuspěli však ani 
v jednom případě, což se dozvěděli  
6. února 1952 v pankrácké věznici. 
Poté všichni dostali souhlas s poslední 
návštěvou svých nejbližších. Jediný 
Sklenička připojil prosbu o rozmlu-
vu s knězem Církve československé 
husitské.

Brzy ráno dne 7. února 1952 postup-
ně všechny tři předvedli k šibenicím 
na popravčím dvorku za nemocnicí 
pankrácké věznice, kde v krátkém 
časovém rozmezí 5.15 až 5.47 zemře-
li. Jediný, kdo ještě předtím pronesl 
poslední přání, byl Sklenička, který 
řekl: Chci ještě mluvit se svým obháj-
cem a zástupcem prezidenta republiky.41 
Jednalo se však jen o zoufalý pokus 
zachránit si život, který neměl nej-
menší šanci na úspěch. Ostatky Kar-

36  Tamtéž.
37  K tomu blíže BURSÍK, Tomáš: Osud odbojové organizace Černý lev. Příspěvek k historii ozbrojeného odporu proti komunistického režimu 

v Československu. Ministerstvo vnitra ČR, Praha 2007.
38  NA, f. Státní soud, neuspořádáno, sp. zn. 4 TS I 54/51, žaloba z 30. 10. 1951.
39  Tamtéž, informace pro Generální prokuraturu z 12. 11. 1951.
40  Tamtéž.
41  Tamtéž, protokol o popravě ze 7. 2. 1952.

Rekonstrukce – Augustin Kratina v křoví přihlíží vraždě  Foto: ABS
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la Chaloupeckého a Václava Bejčka 
následně uložili do šachtového hrobu 
v pražských Ďáblicích. Odlišně skončil 
Oldřich Sklenička, jehož rodiče se po-
kusili získat urnu s jeho popelem, aby 

ji mohli umístit do rodinného hrobu 
v Křivoklátu, což však prokuratura 
zamítla. Dostali pouze nepravdivou 
odpověď, že bude postaráno o její 
pietní uložení. Ve skutečnosti byla 

urna po zpopelnění ve strašnickém 
krematoriu uložena do skladiště pan-
krácké věznice.42 Počátkem 60. let ji 
převezli na motolský hřbitov, kde je 
dnes uložena na pietním pohřebišti 
politických vězňů.

Závěrečná poznámka

Životní příběhy členů malé rakovnic-
ké odbojové skupiny se tedy definitiv-
ně uzavřely na Pankráci v únoru roku 
1952. Pro úplnost je ale ještě potřeba 
zmínit výsledky soudních rehabilita-
cí, které proběhly v první polovině 
devadesátých let 20. století. V roce 
1991 zrušil Krajský soud v Praze roz-
sudek, jenž se vztahoval k trestnému 
činu velezrady podle § 78 trestního 
zákona. Za vraždu ponechal zbytkový 
trest v délce šesti let odnětí svobo-
dy u Chaloupeckého a dvanácti let 
v případě Bejčka a Skleničky.43 Roku 
1994 učinila Helena Chaloupecká ještě 
jeden pokus o úplné očištění jména 
svého manžela, ale ani tehdy neuspě-
la, takže usnesení soudu z roku 1991 
zůstalo v platnosti.44 

Právě nevyřešená otázka součas-
ného právního pohledu na ozbrojený 
odpor proti komunistickému režimu 
a ponechání zbytkových trestů, jako 
by se jednalo o čistě kriminální činy 
i přes jejich nepopiratelnou politickou 
motivaci, je jeden z důvodů, proč kau-
zy, jako je zastřelení ml. strm. Josefa 
Šafránka, neustále vyvolávají rozpo-
ruplné reakce veřejnosti. Problema-
tickým bodem pro řadu lidí zůstává 
použití zbraní proti představitelům 
mocenského aparátu, ať již se jednalo 
o řadového příslušníka SNB, předsedu 
národního výboru či aktivního stra-
nického funkcionáře. Je však nutno do-
dat, že kritici konceptu třetího odboje 
svými postoji opomíjejí kontext doby, 
jejíž každodenností se stalo vyvlast-
ňování majetků, dlouholeté věznění 
a popravy.

Žádost o milost pro svého syna poslala prezidentu Gottwaldovi matka Václava Bejčka 
Foto: AKPR

42  KÝR, Aleš – KAFKOVÁ, Alena: Přehled o uložení ostatků popravených a zemřelých odsouzených za protikomunistický odboj a osob ve výkonu 
vazby v letech 1948–1961 ve věznicích Praha-Pankrác a Praha-Ruzyně, nepublikovaný text.

43  NA, f. Státní soud, neuspořádáno, sp. zn. 4 TS I 54/51, usnesení Krajského soudu v Praze ze 17. 10. 1991.
44  Tamtéž, usnesení Krajského soudu v Praze z 24. 5. 1994.

PD_02_2015.indb   114 27.01.16   10:18




