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Mladá generace byla po válce přesvěd-
čena, že to nejhorší v životě už má za 
sebou, že od nynějška budou věci jen 
lepší a vše půjde správným směrem. 
Mnozí mladí lidé hledali místo, kde 
by mohli být prospěšní při budování 
republiky a kde by současně našli 
uplatnění. 

Jedním z takových byl pětadvacetile-
tý Josef Chalupa, zručný mladík, který 
věřil v pokrok a svobodu. Po rozvažo-
vání, co by mohl dělat, se rozhodl, že 
vstoupí do nově se formujícího Sboru 
národní bezpečnosti. Z kmenového 
listu vyplývá, že k SNB nastoupil 
v červnu 1945.1 Tento rodák ze Žďáru 
u Protivína na Písecku2, který však 
žil od narození v nedalekém Těšínově 
čp. 49, byl 18. června 1946 povýšen na 
strážmistra SNB. 

Jeho otec Václav Chalupa byl lesní 
dělník, matka Josefa Chalupová, ro-
zená Haladová, se starala o rodinu. 
Ta vždy držela pohromadě. Josef byl 
nejstarší z pěti dětí. Obecnou školu 
vychodil v Bílé Hůrce a čtyři ročníky 
měšťanské školy v Protivíně. Když se 
hlásil k SNB, mezi svými dovednostmi 
uvedl, že je plavec, cyklista, motocy-
klista a hraje na housle.3

Občanským povoláním byl bednář, 
zabýval se výrobou a opravou sudů, 
beček, kádí a štoudví. Řemeslu se 
vy učil u firmy František Sucharda 
v Písku. Na doporučení lékaře však 
zanechal řemesla a od roku 1941 pra-
coval jako lesní dělník v polesí Těší-
nov. V roce 1942 byl totálně nasazen 
v Kasselu v Hesensku, kde pracoval 
u stavební firmy. Hledal však příleži-

tost, jak se z Německa dostat. Ta se 
mu naskytla při náboru do protekto-
rátní policie.4 Na jaře 1943 nastoupil 
na četnickou stanici v Novém Bydžově. 
Ještě téhož roku prodělal tříměsíční 
výcvik a byl přeložen do Plzně, kde 
sloužil až do 25. března 1944, kdy byl 
propuštěn. Nevěděl, jaký k tomu byl 
důvod. Snad jsem byl v očích velitele 
liknavý, napsal do dotazníku bezpro-
středně po válce.5 Jeho domněnku 
potvrzuje posudek z 15. února 1944, 
v němž stojí, že je tichý, poslušný ale 
bez jakékoliv energie a iniciativy.6 Jo-
sef Chalupa rovněž zmínil, že v roce 
1944 asi tři měsíce vedl Kuratorium 
pro výchovu mládeže v Těšínově.7 
Jakmile se však dozvěděl, že cílem 
Kuratoria je výchova české mládeže 
k „říšské myšlence“, nepodepsal slib 

1  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis ev. č. 806/1920, Josef Chalupa, Kmenový list.
2  Tamtéž, Rodný a křestní list. Za svou rodnou obec však vždy považoval Těšínov, o čemž svědčí jeho výpovědi. ABS, f. Vyšetřovací 

spisy – Plzeň (dále jen PL-V), vyšetřovací spis a. č. V-10358 Plzeň, Zápis o výpovědi s obviněným Josefem Chalupou z 21. července 1949, 
s. 1.

3  Tamtéž.
4  Podrobněji viz MACEK, Pavel – UHLÍŘ, Lubomír: Dějiny policie a četnictva. Díl 3. Protektorát Čechy a Morava a Slovenský stát (1939–1945). 

Police history, Praha 2001.
5  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis ev. č. 806/1920, Josef Chalupa, Dotazník z 18. června 1945.
6  Tamtéž, Posudek z 15. února 1944 ve složce Německé spisy.
7  Českou protektorátní správu podřídil zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich ještě pevněji správě nacistické. Od podzimu 1941 

se formovalo Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, které mělo ovlivňovat a vést mládež v nacistickém duchu. Toto 
kolaborantské seskupení působilo až do konce války, ale nedosáhlo cílů ani představ, s nimiž bylo zakládáno. Poněmčování nejmladších 
ročníků českých dětí se nezdařilo, ve vedení Kuratoria se střetávaly ambice různých obskurních osobností, které se chopily „moci“.

Když nedostanu provaz,  
mám vyhráno

Státní soud, speciální tribunál, který KSČ zřídila pro „politické zločiny“, odsoudil 
od října 1948 do prosince 1952 na 27 tisíc osob. Josef Chalupa, mladý muž ze 
skutečně chudých poměrů, před ním stanul hned dvakrát. Po rozčarování z vlády 
komunistů se zapojil do třetího odboje a následně balancoval na hraně smrti.

JaroSlaV rokoSký

Případ Josefa chalupy, strážmistra snb
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a okamžitě skončil. Vedl jsem svěřenou 
mi mládež tak, jak bylo povinností syna 
české mámy, což mu potvrzovali míst-
ní občané.8 Není bez zajímavosti, že 
později uváděl, že byl propuštěn jako 
politicky nespolehlivý. Důvodem bylo, 
že na dožínkové slavnosti nabádal ob-
čany, aby neztráceli hlavu, že přijde 
chvíle, kdy bude možné zase svobodně 
mluvit, a pak že se se vším zúčtuje. 
Za to byl zatčen Gestapem a krátce 
vězněn v Táboře.9 Z vězení se dostal 
na zásah tajemníka Národního souru-
čenství Jedličky.10 Každo pádně až do 
konce války pracoval jako praktikant 
v polesí v Protivíně. Dne 5. května 
1945 se připojil k partyzánskému od-
dílu „Šumava“, který operoval v okolí 
Těšínova, a se zbraní v ruce bojoval 
proti okupantům.11

Mezi příslušníky SNB

Příslušníci bezpečnostních složek 
měli po skončení války dobrou pověst.  
Drtivá většina z nich byla vlastenecké-
ho smýšlení, za okupace byli mnohdy 
napojeni na odbojové skupiny a v květ-
nu 1945 se zapojili do místních povstá-
ní; např. v Praze padlo 48 policistů 
a 117 jich bylo zraněno (taktéž padlo 
10 četníků a 26 jich bylo zraněno). 

O poválečné podobě bezpečnost-
ních složek se ovšem nerozhodovalo 
v domácím odboji, nýbrž v exilu. Před-
stavitelé londýnského i moskevské-
ho exilu se vrátili do vlasti jednot-
ní ve svých mocenských nárocích 
a s Košickým vládním programem, 
jímž osvobozené Československo 
vstupovalo do sovětského područí.12 
Jednou z kardinálních chyb, jichž se 
demokraté v Národní frontě dopustili, 
bylo přenechání ministerstva vnitra 

komunistům. KSČ se hlásila o tento 
resort už v prosinci 1943 v Moskvě, 
aby ho bez odporu získala při mos-
kevských jednáních v březnu 1945. To 
mimo jiné znamenalo, že komunisté 
prosadili zrušení četnictva a celého 
policejního aparátu a jeho nahraze-

ní jednotnou organizací – Sborem 
národní bezpečnosti. Dne 17. dubna 
1945 byl v Košicích na 4. schůzi vlády 
bezproblémově přijat návrh ministra 
vnitra Václava Noska, „Hlavní zása-
dy výstavby nového bezpečnostního 
aparátu“. Tento den se posléze slavil 

8  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis ev. č. 806/1920, Josef Chalupa, Dotazník z 18. června 1945.
9  ABS, f. PL-V, vyšetřovací spis a. č. V-10358 Plzeň, Zápis o výpovědi s obviněným Josefem Chalupou ze 16. července 1949, s. 1.
10  Za první republiky nebyl Josef Chalupa organizován v žádné politické straně. Po 15. březnu 1939 byl v mládeži Národního souručen-

ství. České protektorátní vedení všemožně usilovalo o jednotu národa, jejíž pomocí se snažilo vzdorovat nacistické okupační moci. 
Nábor do Národního souručenství, jediné povolené strany v Protektorátu Čechy a Morava, byl úspěšný. Za členy se přihlásilo 98,4 % 
všech dospělých mužů a 97,8 % veškeré mládeže. Česká veřejnost porozuměla výzvě prezidenta Háchy a Eliášovy vlády k vytvoření 
organizované pospolitosti jako obrany proti okupantům.

11  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis ev. č. 806/1920, Josef Chalupa, Dotazník o činnosti v domácím odboji  
z 11. června 1945.

12  Košický vládní program z 5. dubna 1945.

Josef Chalupa ve stejnokroji protektorátní policie a potvrzení o  jeho přijetí do jejích řad  
z 9. dubna 1943 Foto: ABS
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jako den zrodu Sboru národní bezpeč-
nosti.13 KSČ resort přetvářela k obra-
zu svému a bez skrupulí zneužívala 
svého mocenského postavení. Státní 
bezpečnost perzekvovala, zastrašova-
la i získávala stoupence zakázaných 
stran, monitorovala počínání politic-
kých odpůrců a shromažďovala na ně 
kompromitující materiál. 

Sbor národní bezpečnosti ale ještě 
zdaleka nebyl jednolitým seskupením. 
Převážně se skládal z příslušníků 
dřívějšího bezpečnostního aparátu, 
kteří své politické sympatie dělili 
mezi povolené strany: komunistickou, 
sociá lně demokratickou, národně 
socia listickou a lidovou.14 V souladu 
s dohodou stran Národní fronty, že do 
SNB budou zařazováni aktivní účast-
níci odboje (např. členové partyzán-
ských jednotek nebo příslušníci čs. 
zahraničního vojska), byl v létě 1945 
proveden rozsáhlý nábor mladých 
mužů. Po přijetí bylo zapotřebí nové 
příslušníky co nejrychleji vycvičit 
a připravit na výkon služby. K tomuto 
účelu sloužila četná výcviková stře-
diska a rozličné speciální kurzy. 

Josef Chalupa byl tedy přijat v červ-
nu 1945 do výcvikového střediska 
v Českých Budějovicích, aby poté 
absolvoval půlroční kurz v Kašper-
ských Horách. Po výcviku byl přidělen 
k pohraničnímu útvaru do Loučovic 
na Kaplicku, odkud byl odvelen na 
Slovensko, kde sloužil u útvaru SNB 
Prešov.15 Hodnocen byl jako tichý, 
pra covitý, energický, pro službu velmi 
dobře upotřebitelný, ceněna byla jeho 
ukázněnost a velmi dobré chování ve 
službě i mimo ni.16 V lednu 1948 byl 

13  Z bohaté komunistické propagandistické literatury např. KROUPA, Vlastislav (ed.): Cesta k lidové bezpečnosti. Věnováno 30. výročí 
zrodu Sboru národní bezpečnosti. Naše vojsko, Praha 1975; TÝŽ: Historie SNB v dokumentech. Naše vojsko, Praha 1984; SNÍTIL, Zdeněk 
a kol: Stručný přehled dějin SNB. FMV – Vysoká škola SNB, Praha 1981.

14  K SNB příslušelo před únorem 1948 20 771 mužů, z nichž bylo členy KSČ pouze 6 699. Naprostá většina z nich vstoupila do KSČ až po 
válce, pouze 134 příslušníků SNB mělo stranickou legitimaci už z dob první republiky. ABS, f. Sekretariát ministra vnitra I. díl (dále 
jen A 2/1), inv. j. 11, Pro bezpečnostní komisi, Zpráva Josefa Pavla týkající se usnesení o odsunu příslušníků starých policejních sborů 
a doplnění Veřejné bezpečnosti novými kádry.

15  ABS, f. PL-V, vyšetřovací spis a. č. V-10358 Plzeň, Zápis o výpovědi s obviněným Josefem Chalupou ze 16. července 1949. Z jeho perso-
nálního spisu pak vyplývá, že byl postupně povýšen na svobodníka (28. 10. 1945), na desátníka (1. 2. 1946), na četaře (1. 5. 1946) a na 
strážmistra (18. 6. 1946). ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis ev. č. 806/1920, Josef Chalupa, Osobní list.

16  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis ev. č. 806/1920, Josef Chalupa, Záznam o službě.

Klasifikační listina Josefa Chalupy ze 14. března 1947 Foto: NA
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převelen do Prahy, kde ho zastihla 
vládní krize. Ministr vnitra Nosek 
nesplnil usnesení vlády z 13. února 
1948, kterým mu bylo uloženo zastavit 
personální změny ve Sboru národní 
bezpečnosti. Jednalo se zejména o pře-
ložení osmi důstojníků Bezpečnosti, 
kteří nebyli členy KSČ, na okrajová 
místa. Demokraté z Národní fronty 
se proti těmto podezřelým kádrovým 
přesunům v SNB bránili, ministři tří 
stran podali demisi, ale KSČ toho 
využila k přímému a rozhodujícímu 
mocenskému střetu. 

Josef Chalupa se tak stal svědkem 
komunistického převratu v Praze. Moc 
v zemi přebíraly akční výbory Národní 
fronty. V rádiu mohl slyšet, jak Gott-
wald hřímá na Staroměstském náměs-
tí z balkonu, v ulicích viděl pochodovat 
Lidové milice. V chladném a nevlíd-
ném počasí mohl sledovat činorodost 
a nasazení komunistů, kteří razantně 
působili na veřejnost, což bylo v os-
trém kontrastu s nepřipraveností, 
bezradností a nervozitou demokratů 
z Národní fronty, kteří tomu nedoká-
zali čelit.17 Josef Chalupa vypověděl, 
že nebyl politicky organizován, až po 
únorových událostech jsem přistoupil 
za člena KSČ.18 Na kluka z venkova 
pražské dění zapůsobilo, v posádce 
se stal předsedou osvětové rady, jako 
bývalý příslušník požární policie z dob 
protektorátu byl i velitelem hasičů. 
Jistě, nebylo nikterak neobvyklé, že 
bývalí četníci a policisté vstupovali do 
KSČ, ale o Chalupově členství nemáme 
žádný jiný doklad než jednu jedinou 
výpověď jeho samého, učiněnou při 
výslechu na Státní bezpečnosti. 

SNB Broumov

Po převzetí veškeré moci komunis-
ty došlo nejen k reorganizaci státní 

správy, včetně ministerstva vnitra, 
ale i Sboru národní bezpečnosti. Ten 
se měl co nejrychleji přizpůsobit no-
vým podmínkám.19 Josef Chalupa byl 
nastálo přidělen k SNB v Broumově na 
Tachovsku, kam nastoupil 22. května 
1948. V této nevelké obci nedaleko 
hranic s Německem zastával funk-
ci proviantního ke vší spokojenosti 
všech příslušníků. U útvaru sloužilo 
34 příslušníků SNB, vedl ho sedma-
třicetiletý praporčík Karel Hanzlík, 
který byl kromě tradiční pracovní 
náplně zavalen administrativou.20 
V jedné ze zpráv se ospravedlňoval 
svým nadřízeným, že nedodržel 
termín hlášení o školení zdejšího 
útvaru v říjnu 1948, protože na veš-
keré administrativní práce, školení, 
výcvik, zabezpečení proviantu, vedení 
inventáře a nařízené kontroly je téměř 
sám. Abych mohl dostát všem těmto 
povinnostem, pracuji denně dlouho do 

noci, a tak se stalo, že jsem přerušením 
povinného léčení, natržených obou led-
vin, které jsem utrpěl po mém zatčení 
a týrání v Německu, svoji vleklou nemoc 
značně zhoršil, uváděl a žádal, aby byl 
svědomitý strážmistr Jaroslav Štrunc 
ustanoven jeho zástupcem.21 Služba 
v blízkosti státní hranice měla svá 
úskalí a rizika, spouštěla se železná 
opona a tisíce občanů opouštěly zemi 
a odcházely do exilu.

karlovarská skupina „Vela“

Státní bezpečnost, hlavní mocenská 
opora KSČ, likvidovala skutečné i do-
mnělé nepřátele režimu. Mezi těmi, 
kteří se nechtěli smířit s poúnorovými 
poměry, byl i Karel Kyral, pětačtyřice-
tiletý učitel dějepisu, který po válce 
přišel do Karlových Varů. Komunisty 
veřejně kritizoval a přátelil se s ná-
rodními socialisty, z nichž někteří, 

17  Srov. VEBER, Václav: Osudové únorové dny. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008.
18  ABS, f. PL-V, vyšetřovací spis a. č. V-10358 Plzeň, Zápis o výpovědi s obviněným Josefem Chalupou ze 16. července 1949, s. 2.
19  Podrobněji KVAPILOVÁ, Iva: Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945–1960. In: Sborník archivu MV.  

OASS MV, Praha 2003, s. 68–90.
20  Praporčík Karel Hanzlík sloužil u zdejšího útvaru od září 1947 jako zástupce velitele, v dubnu 1948 útvar převzal po praporčíku  

Peterkovi a na ústní rozkaz velitele SNB v Tachově byl pověřen jeho vedením.
21  ABS, f. PL-V, vyšetřovací spis a. č. V-10358 Plzeň, Ospravedlnění praporčíka Karla Hanzlíka.

Začátek konce karlovarské skupiny „Vela“ Foto: ABS
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jako vrchní strážmistr SNB Lacina, 
uprchli do Německa. Oblastní úřadov-
na StB v Karlových Varech se o něj 
začala zajímat, ale zprvu bez valného 
výsledku.22 Jméno Karla Kyrala bylo 
pro Josefa Chalupu zatím neznámé, 
osudy obou mužů se ale měly brzy 
protnout. 

V říjnu 1948 se na Chalupu obrátil 
Josef Pácal, pětatřicetiletý přísluš-
ník Finanční stráže v Broumově, 
a vyzval ho, aby ho večer navštívil 
v jeho bytě. Při setkání Chalupovi 
sdělil, že je napojen na odbojovou 
skupinu a na nějakou osobu v Ně-
mecku, které dodává zprávy od této 
skupiny. Měl sjednanou schůzku na 
hranicích a potřeboval, aby s ním ně-
kdo dobrý šel.23 Josef Chalupa slíbil, 
že ho doprovodí. Společně pak šli 
na státní hranici, doprovázeni ještě 
dalším příslušníkem Finanční strá-
že, Václavem Špimrem. Tady se Pácal 
sešel s mladíkem, který byl následně 
Chalupovi představen jako „Alex 27“, 
spojka mezi Německem a zahraniční 
emigrací na straně jedné a odbojovou 
skupinou v ČSR na straně druhé. Při 
zpáteční cestě Pácal požádal Chalupu 
o příležitostnou spolupráci. Chalupa 
(posléze užíval krycí jméno „Matouš“) 
mu ji přislíbil, aby mu poté předal opi-
sy fonogramů a různých pátranek, ke 
kterým měl na služebně přístup. Poté, 
co Státní bezpečnost Pácala zatkla, 
vydal se na schůzku s „Alexem“ sám. 
Když mu vylíčil situaci, dostal od něj 
za úkol zjistit, co se stalo s ostatní-
mi členy skupiny, které Chalupa do 
té doby neznal. Znovu se měli setkat 
u hraničního kamene č. 23 na Sil-
vestra. K tomu už však nedošlo. Dne  
13. prosince 1948 byl zatčen i sám Cha-
lupa. Karlovarská Státní bezpečnost 
ho podezírala ze zneužití úřední moci 
ve smyslu §§ 380, 381a v. tr. z., tedy 
z napomáhání k ilegálním přechodům 
čs. státních hranic.24 

Jak se vše prozradilo? Dne 4. pro-
since 1948 zatkla kriminálka v Plzni 
Bohumíra Foltýna, vedoucího papír-
nictví a sociálního demokrata, pro 
valutové přestupky. Z jeho výslechu 
vyplynulo, že existuje jakási odbojo-

vá skupina, která působí v prostoru 
Broumov – Karlovy Vary. Kriminálka 
jej proto předala Krajské správě StB 
Plzeň, která za účasti Obvodní úřa-
dovny StB Karlovy Vary podezřelé 
osoby v prosinci 1948 pozatýkala. 

22  ABS, f. Vyšetřovací spisy – Karlovy Vary (dále jen KV-V), vyšetřovací spis a. č. V-33 Karlovy Vary, Kyral a spol.
23  ABS, f. PL-V, vyšetřovací spis a. č. V-10358 Plzeň, Zápis o výpovědi s obviněným Josefem Chalupou ze 16. července 1949.
24  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis ev. č. 806/1920, Josef Chalupa, Sdělení velitele útvaru 9600 plk. SNB Jana 

Homolky zadrženému Josefu Chalupovi z 16. prosince 1948. Po dobu zproštění výkonu služby měl snížen plat na polovinu, nesměl 
nosit stejnokroj, služební zbraň a po eventuálním propuštění ze zajišťovací vazby nesměl bez souhlasu SNB opustit určené bydliště.

Telegram o zatčení Josefa Chalupy Foto: ABS
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Kromě trojice Kyral – Pácal – Foltýn 
byl za jejího člena označen i pěta-
padesátiletý pojišťovací úředník 
z  Karlových Varů Rudolf Gregor 
a karlovarský pekař Vilém Herzán.25 
Hlavní činnost skupiny započala v říj-
nu 1948 po napojení na agenta CIC, 
který od jejích jednotlivých členů 
dostával zašifrované zprávy týka-
jící se například letišť v Karlových 
Varech a Mariánských Lázních, já-
chymovských dolů (včetně vzorku 
rudy), pohybu sovětských vojenských 
aut a důstojníků v Karlových Varech, 
dislokace příslušníků vojenských 
posádek ČSA, stráží SNB a Finanční 
stráže na hranicích s Německem atd. 
Skupina rovněž dopomohla čtyřem 
osobám k odchodu do Německa.26

Státní soud – únor 1949

Josef Chalupa pobýval ve vojenské věz-
nici v Plzni a od ledna 1949 ve věznici 
Státního soudu v Praze, stejně jako Ka-
rel Hanzlík, vedoucí Chalupova útvaru, 
který byl zatčen spolu s ním. Tribunál 
zasedal ve dnech 24. až 26. února 1949. 
Hlavní aktéři dostali tresty v rozme-
zí od 13 do 20 let těžkého žaláře za 
obligátní trestné činy: vyzvědačství, 
velezrada a sdružování proti státu.27 

Jak dopadli oba příslušníci SNB Cha-
lupa a Hanzlík? Josef Pácal při výsle-
ších uvedl, že ho Chalupa informoval 
o Lidových milicích v Broumově, že 
mu dvakrát dal zprávy, které Pácal 
předal „Alexovi 27“, že mu prozradil 
stav posádky v Chodové Plané, že 
Hanzlík, kterému řekl, že pracuje 
v ilegálním hnutí, ho nabádal, aby 
byl opatrný, že se ptal na organizaci 
odbojové skupiny. Chalupa i Hanzlík 

při výsleších i při hlavním líčení ja-
koukoliv odbojovou činnost popíra-
li. Pácal před soudem svou výpověď 
odvolal s tím, že si tyto skutečnosti 
při výslechu na Státní bezpečnosti 
vymyslel ze msty za to, že po posudku 
orgánů Bezpečnosti byl v únoru 1948 
dán na dovolenou s čekatelným. To se 
ukázalo jako stěžejní, poněvadž podle 
rozhodnutí Státního soudu Pácalova 
výpověď prozrazovala nedostatečnost 
jeho charakteru vzhledem k odvolání 
u hlavního přelíčení k bezpečnému pro-
kázání jejich viny a soudnímu tribunálu 
nezbylo, než aby je pro nedostatek dů-
kazů obžaloby zprostil.28

Po více než dvou měsících byl Josef 
Chalupa propuštěn pro nedostatek dů-
kazů. Nebyla mu prokázána spolupráce 
s CIC („Alex 27“ zatčen nebyl). Pomohl 
mu dobrý kádrový profil, neboť pochá-

zel z dělnické rodiny. Od konce války 
až do svého zatčení v prosinci 1948 
se pohyboval mezi příslušníky SNB. 
V praxi bylo navíc běžné, že příslušníci 
SNB v Broumově předávali informace 
Finanční stráži tamtéž, takže i tak se 
Pácal mohl dostat k citlivým údajům.

V den vynesení rozsudku se kona-
la na Václavském náměstí velkolepá 
přehlídka, na níž na počest prvního 
výročí „Vítězného února“ pochodovaly 
závodní Lidové milice a útvary SNB. 
Ústřední tajemník KSČ Rudolf Slán-
ský v projevu k zaplněnému náměstí 
pravil: Je chloubou naší lidové demo-
kracie, že její Sbor národní bezpečnosti 
byl zbaven protilidového, násilnického 
a policejního poslání – chránit zájmy 
vykořisťovatelů – a že tento sbor je 
skutečným bezpečnostním sborem, který 
vyšel z lidu, o lid se opírá a neochvějně 
zájmy lidu a jeho bezpečnost proti všem 
zrádcům, rozvratníkům a spiklencům 
chrání.29

Nejistá budoucnost

Po propuštění se však Josef Chalupa 
nesměl vrátit k útvaru v Broumově.30 
Byl dán na dovolenou s čekatelným 
a bylo mu určeno místo pobytu – Tě-
šínov. Bydlel doma u rodičů. Neproká-
zané obvinění pro něj znamenalo, že 
nedostával plat a nemohl sehnat práci 
(vypomáhal u známých rolníků v obci). 
Jelikož jsem nedostal žádnou úměrnou 
práci, dále proto, že jsem byl vyloučen 
z KSČ, rozhodl jsem se, že odejdu z ČSR 
do Německa a příležitostně dále do ci-
ziny, vypověděl později.31

Dne 18. dubna 1949 řekl rodičům, že 
si našel zaměstnání tam, kde sloužil, 
tj. v Broumově. Opustil „rodnou obec“, 

25  Obžaloba byla podána na 12 osob, přičemž Josef Chalupa v ní figuroval na desátém místě. NA, f. Státní soud – nezpracováno, sp. zn. 
Or I 393/49, Obžaloba. 

26  ABS, f. KV-V, vyšetřovací spis a. č. V-33 Karlovy Vary, Kyral a spol.
27  NA, f. Státní soud – nezpracováno, sp. zn. Or I 393/49, Rozsudek Státního soudu z 26. února 1949.
28  Tamtéž, s. 8.
29  Naše země, v níž je lid hospodářem, je nepřemožitelná. Rudé právo, 27. února 1949, s. 1.
30  Strážmistr Josef Chalupa se vrátil 1. března 1949 z pankrácké věznice ke svému útvaru SNB v Broumově. Jelikož byl zproštěn služby, 

měl se zdržovat až do dalšího rozhodnutí u svých rodičů. ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis ev. č. 806/1920, 
Josef Chalupa, Telegram z 2. března 1949.

31  ABS, f. PL-V, vyšetřovací spis a. č. V-10358 Plzeň, Zápis o výpovědi s obviněným Josefem Chalupou ze 16. července 1949, s. 4.

Vězeňská fotografie Josefa Pácala, respicien-
ta Finanční stráže, odsouzeného ke 20 letům 
těžkého žaláře Foto: NA
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odjel vlakem přes Plzeň do Plané. 
Tam vystoupil a pokračoval pěšky 
přes obec Zadní Chodov ke státní 
hranici. Po půlnoci ji sám bez potíží 
přešel, protože ji dobře znal z doby 
svého působení u útvaru SNB. Došel 
do blízkého Mähringu, kde ho zadr-
žela německá policie a odvedla ho na 
stanici k prohlídce. Když zjistili, že 
sloužil u SNB, zavolali příslušníky CIC 
z nedalekého Tirschenreuthu. Společ-
ně s Jiřím Pospíšilem, který přešel hra-
nice týž den, ho odvezli do jedné z vil 
v Tirschenreuthu. Zde byl podroben 
výslechu: proč ho zatkla StB, jak do-
padla karlovarská skupina, proč byl 
propuštěn, jaké poměry panují u SNB 
v Broumově. O tom ale nemohl mnoho 
říci, protože od prosince 1948 nebyl ve 
službě. Posléze putoval do Ambergu, 
kde se setkal s „Alexem 27“, který 
potvrdil jeho totožnost i vzájemnou 
spolupráci. V místním táboře, kam 
přicházeli uprchlíci z ČSR, se sezná-
mil s Trnkou, bývalým majitelem zá-
vodu ve Vrchlabí. Spolu s ním odjel 
do uprchlického tábora v Lechfeldu, 
kde byl ubytován na bloku č. 18. Zde 
potkal řadu krajanů, včetně několika 
příslušníků SNB. Mezi jinými se se-
známil s Josefem Bradou, který snad 
měl pracovat pro CIC.32

Ve službách CIC? 

Organizování čs. zpravodajských 
skupin pod patronací amerických 
zpravodajských služeb započalo 
již v létě 1948 na území americké 
okupační zóny v Německu. Je spja-
to se jménem plukovníka Charlese 
Kateka, Čechoameričana, jenž už za 
války spolupracoval s čs. zahraničním 
odbojem. Za třetí republiky působil 
v Praze jako vojenský přidělenec na 
velvyslanectví USA a v březnu 1948 
byl na nátlak komunistických úřadů 

odvolán a následně z Frankfurtu nad 
Mohanem řídil pod patronací CIC zpra-
vodajský čs. exilový odboj.33

Chalupova motivace pro spolupráci 
s CIC byla soukromého charakteru. 
Ušetřil nějaké marky, za něž koupil 
čs. koruny, které chtěl poslat rodičům 
do ČSR. Obával se, že když je někomu 
svěří, nemusely by být doručeny. Čím 
dál častěji se zaobíral myšlenkou, 
že je raději doručí sám a zároveň se 
podívá domů. Obával se však, že by 
mohl být zadržen na německé stra-
ně hranice (na české straně si věřil). 
Zmínil se o tom před Bradou, který mu 
zprostředkoval kontakt s neznámým 
mužem v Augsburgu. Ten mu slíbil, že 
mu pomůže dostat se do ČSR, a sou-
časně mu nabídl spolupráci. Chalupa 
souhlasil. O školení agentů nevím nic, 
vypověděl později. Byl jsem školen při 
získávání v hostinci, kde mně říkal ne-
známý muž, jak si mám v ČSR počínat, 
že mám být opatrný a jakého druhu mám 
používat písmo. Naučil mě totiž psát přes 
mokrý papír zprávu, takže když uschne, 
jest pak neviditelná.34 Neznámý ho ujiš-
ťoval, že dělá dobrou věc pro český lid 
a pro celý český národ.

Konkrétně měl za úkol napojit se na 
příslušníky SNB, své bývalé známé, 
a od nich čerpat zprávy. Měl obstarat 
bianco policejní přihlášky a odhlášky, 
přinést v opisu nějaké tajné rozkazy 
a fonogramy, včetně těch, v nichž se 
jednalo o útěku štábních strážmistrů 
SNB Štětky a Korby. Dále měl přinést 
poslední dva věstníky ministerstva 
vnitra, pořídit přibližný seznam útva-
rů nebo stanic SNB s jejich dislokací 
a získat údaje o početním stavu vojá-
ků, kteří jsou nyní v pohraničí, a mís-
tě jejich ubytování, případně zjistit 
na ONV Planá, kde měl známou, co 
znamenají a jak se píší nová čísla do 
občanských legitimací. Opatřit měl 
rovněž zprávu o útěku vojáků v pro-

storu Broumov, kde došlo ke střelbě, 
pátranku na auto Trnky, v němž měli 
údajně odjet dva vyšší čs. důstojníci 
letectva. Dále měl získat informaci, 
kteří lidé z ČSR chodí do Německa jako 
agenti StB nebo kteří chodí velmi čas-
to přes hranice a jsou podezřelí z této 
spolupráce. Byly to úkoly směřující 
k jeho bývalému útvaru v Broumově, 
kontaktní osobou byl o šest let starší 
strážmistr Josef Jindra, se kterým se 
Chalupa znal. Neznámý muž Chalupu 
odvezl k hranicím u Mähringu. Spo-
lečně pak šli pěšky do vzdálenosti při-
bližně tři sta metrů od hranice. Chtěl 
mně dát pistol, když jsme byli u stát-
ních hranic, ale tuto jsem odmítl, uvedl 
později Chalupa.35 Ze strany CIC mu 
bylo přislíbeno, že po splnění úkolu 
dostane povolení k odjezdu do Anglie. 
Státní hranici přešel o půlnoci z 16. na  
17. června 1949. Nemohl tušit, že jde 
poprvé a naposledy.

krátký pobyt v ČSr

Josef Chalupa měl u sebe občanskou 
legitimaci a pracovní knížku na jméno 
František Čech z Českých Budějovic, 
nějaké dopisy a peníze na výdaje. 
Během noci pokračoval směrem na 
Zadní Chodov, kam došel k ránu. Tady 
vyhledal svého známého Jaroslava 
Broma, řezníka a hostinského, maji-
tele menší hospodářské usedlosti. Do 
jeho hospodářství jsem se dostal zadem 
zahradou, a jelikož bylo časně ráno, 
vyčkal jsem ve stodole. Když pojednou 
vyšel Brom na dvůr a šel směrem ke 
stodole, kde chtěl brousit kosu, zavolal 
jsem na něho a žádal jsem ho o pomoc, 
vypověděl Chalupa.36 Právě Brom mu 
pomohl kontaktovat strážmistra SNB 
Josefa Jindru. Tomu řekl, že se jed-
ná o závažnou věc a že každý musí 
v dnešní době hledět vykonat nějakou 
věc pro druhou stranu, aby při změně 

32  Tamtéž, s. 4–9.
33  Srov. TOMEK, Prokop: Na frontě studené války. Československo 1948–1956. Katalog výstavy k 60. výročí zahájení zahraničního protikomu-

nistického odboje. ÚSTR, Praha 2009.
34  ABS, f. PL-V, vyšetřovací spis a. č. V-10358 Plzeň, Zápis o výpovědi s obviněným Josefem Chalupou z 21. července 1949, s. 2.
35  Tamtéž.
36  Tamtéž, Zápis o výpovědi s obviněným Josefem Chalupou ze 16. července 1949, s. 10.

PD_03_2015.indb   109 08.10.15   12:26



110 2015/03 paměť a dějiny  

třetí odboj

státního režimu v ČSR se tím mohl 
prokázat.37 Byla to osudová chyba. 
Strážmistr SNB Josef Jindra zašel za 
Chalupou, který se skrýval u Broma, 
ale také vše okamžitě hlásil. Během 
týdne se setkali na Bromově usedlos-
ti několikrát, ale Chalupa ani Brom 
netušili, že následně je vše hlášeno 
Státní bezpečnosti.38 

Svými postoji se Chalupa před Jin-
drou netajil, mluvil otevřeně, důvě-
řoval mu. Domluvili se, že se setkají 
o půlnoci z 24. na 25. června na polní 
cestě z Broumova do Svatého kříže 
u můstku přes potok a společně pů-
jdou na hranice. Jindra měl totiž za 
úkol zjistit, s kým Chalupa konkrétně 
spolupracuje, a Státní bezpečnost se 
chtěla pokusit vylákat jeho spolu-
pracovníka, aby přešel na čs. území, 
a pak jej zatknout. Samotný Chalupa 
měl být zajištěn bez vědomí Broma. 
Původní plán realisace t.j. únos jmeno-
vaných bez vědomí dalších osob nemohl 
býti splněn z důvodu velké tmy, stojí 
v hlášení Státní bezpečnosti, [kvůli] 
zpoždění Chalupy z domu Broma na mís-
to schůzky, takže stávalo podezření, že 
jmenovaný odešel již za dne a proto bylo 
přistoupeno k zatčení Broma a k domov-

ní prohlídce, kde byl nalezen Chalupa, 
který se skrýval v ložnici ubytovatele.39

Krátce po půlnoci 25. června 1949 
byl tedy Josef Chalupa zatčen. Sám byl 
přesvědčen, že chybu udělal v tom, 
že byl neopatrný a zůstal dlouho na 
jednom místě. Samotné zatčení si 
vysvětloval tím, že strážmistr Jindra 
o něm zřejmě řekl manželce, a tak 
došlo k jeho prozrazení.40 Nikdy se 
patrně nedozvěděl, že za tím byl sám 
jeho kolega Josef Jindra, který ho udal 
hned po jejich první schůzce.

Zatčen byl rovněž Jaroslav Brom, 
na jeho hospodářství byla uvalena 
národní správa. Na rozdíl od Chalupy 
byl však po několika týdnech propuš-
těn a trestní řízení proti němu bylo 
vedeno na svobodě.41 Těšil se dobré 
pověsti, přičemž obec se okamžitě 
rozdělila na tři tábory. Jeden stál za 
Bromem a podporoval jeho snahu, aby 
byla zrušena národní správa, druhý se 
postavil proti a ten nejpočetnější vy-
čkával, jak to dopadne. Brom byl totiž 
jako místní vlivná osoba předsedou 
organizace KSČ (jeho propuštění se 
vysvětlovalo tím, že ho buď uplatil, 
nebo za tím byly jeho vlivné kontakty). 
Nebylo mu to nakonec nic platné, za 

to, že „věděl a nepověděl“, byl odsou-
zen ke 13 letům těžkého žaláře. Doma 
zůstala manželka a tři malé děti.42 

V rukou Státní bezpečnosti

Po půl roce se tedy Josef Chalupa opět 
dostal do rukou Státní bezpečnosti. 
Věděl, co ho čeká, už měl svou zku-
šenost. Státní bezpečnost zase měla 
pověst, že používá vyšetřovací metody, 
kterými každého donutí k přiznání. Na 
otázku, jak se v zahraničí nahlíží na 
SNB, Chalupa odpověděl: V zahraničí 
prohlašují o SNB, že jsou to lumpové, že 
neslouží celku, nýbrž jen straně.43

Při výsleších si počínal obezřetně, 
snažil se, aby na jeho zatčení nedo-
platili jiní. Potíž byla v tom, že Státní 
bezpečnost mezitím zatkla i agenta 
„Alexe 27“, tedy dvaadvacetiletého 
Alexandra Procházku, rodáka z Pav-
lova na Pelhřimovsku, jenž po válce 
bydlel v Karlových Varech, a případ 
„kompletovala“.44 Ten ve své výpo-
vědi rovněž uvedl, že Chalupa se ho 
v uprchlickém táboře dotazoval, zda 
by s ním nebo s někým z CIC mohl 
dále spolupracovat, což mu bylo při-
slíbeno. Protože však Procházka měl 

37  Tamtéž, Hlášení Josefa Jindry z 23. 6. 1949.
38  Dne 22. 6. 1949 ve večerních hodinách sešel jsem se opět v bytě Broma s býv. strážm. SNB Josefem Chalupou, hlásil Jindra druhého dne 

Státní bezpečnosti. Na jeho otázku, kde všude byl Chalupa v ČSR, se mu dostalo odpovědi, že zde má též své soukromé věci a ty že si 
byl vyřídit. Ve zprávě Jindra uvedl, proč Chalupa kontaktoval právě jeho. Na moje jméno byl Chalupa upozorněn nějakým Bradou, který 
byl též u SNB. Já však žádného Bradu neznám, kromě vel. Brady z Kadaně, hájil se Jindra. Zprávy, které zasílal, byly považovány za 
pravdivé, byť Státní bezpečnost měla zprvu podezření, že Jindra hraje dvojí hru a že ji o všem řádně neinformuje. ABS, f. PL-V, vyše-
třovací spis a. č. V-10358 Plzeň, Hlášení Josefa Jindry z 23. června 1949.

39  V prvním hlášení o zatčení Josefa Chalupy se uvádělo: PS-útvar 8396 hlásí: Dnes v noci byl zatčen orgány státní bezpečnosti strážm. Chalupa 
Josef, nar. 2. 3. 1920, uprchl do Německa a vrátil se s padělaným osobním průkazem jako agent s určitým úkolem. Písemné hlášení bude dodateč-
ně předloženo. ABS, f. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945 (304), sign. 304-281-4/49, Přehled mimořádných událostí, hlášených od 
podřízených praporů PS během dne 25. června 1949. V dodatečném hlášení pak Státní bezpečnost zdůvodňovala, proč nebylo možné 
realizovat původní scénář zatčení Josefa Chalupy. ABS, f. PL-V, vyšetřovací spis a. č. V-10358 Plzeň, Josef Chalupa – agent CIC, zatčení. 

40  ABS, f. PL-V, vyšetřovací spis a. č. V-10358 Plzeň, Zápis o výpovědi s obviněným Josefem Chalupou z 21. července 1949, s. 3.
41  Trestní oznámení proti Jaroslavu Bromovi bylo podáno okresní prokuratuře v Mariánských Lázních dne 3. srpna 1949 pro neozná-

mení trestných činů podle zák. č. 231/48 Sb.
42  ABS, f. PL-V, vyšetřovací spis a. č. V-10358 Plzeň, Rozsudek Státního soudu ze dne 13. října 1949.
43  Tamtéž, Zápis o výpovědi s obviněným Josefem Chalupou z 21. července 1949, s. 3.
44  Kurýr CIC Alexandr Procházka byl vyučený klempíř. Po válce se přestěhoval do Karlových Varů, kde byl posléze odsouzen na dvacet 

měsíců za zpronevěru státního majetku a pašování (krádež svršků zanechaných Němci). Mladík dobrodružné povahy uprchl 7. června 
1948 do americké zóny v Německu, kde začal spolupracovat s CIC. Státní soud Praha ho 12. května 1950 odsoudil k doživotnímu trestu 
těžkého žaláře. ABS, f. PL-V, vyšetřovací spis a. č. V-10358 Plzeň, Zápis o výpovědi s obviněným Alexandrem Procházkou z 11. července 
1949, s. 1–2; NA, f. Státní soud – nezpracováno, sp. zn. Or I 1109/49, Zápisy o výpovědi s obviněným Alexandrem Procházkou v případu 
Josefa Chalupy; tamtéž, sp. zn. Or I/II 40/50-21, Rozsudek Státního soudu z 12. května 1950, s. 4–13.
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momentálně jiné starosti, zůstalo to 
otevřené, ale potom se už neviděli a na 
bližší spolupráci nedošlo.45

Státní bezpečnost na Chalupu pohlí-
žela zcela jinak než po prvním zatčení. 
Třebaže se jedná o muže pocházejícího 
z proletářské rodiny, jest jasné, že Cha-
lupa jest třídním nepřítelem. Jmenovaný 
jest velmi chytrý a lstivý a doznání bylo 
u něj dosaženo až konfrontací se zadr-
ženým agentem CIC.46

A byla zde i hlášení a výpovědi stráž-
mistra SNB Josefa Jindry, o nichž Cha-
lupa nevěděl, a protože mu důvěřoval, 
mnohé mu prozradil. Chalupa mně řekl, 
že pracoval již za svého služebního půso-
bení u útvaru SNB v Broumově, okr. Mar. 
Lázně, s CIC, kam dodával tajné příkazy 
a rozkazy, jakož i fonogramy, hlásil Jin-
dra. Tyto zprávy nosil do Německa vždy 
v neděli, anebo když měl volno a to při 
předstírané vycházce do lesa v civilu.47 
Při prvním zatčení měl mít u sebe Cha-
lupa dva dopisy, které při eskortě sně-
dl. Jeden byl adresován do Karlových 
Varů nějaké spojce a druhý do Prahy.48

Státní bezpečnost nechtěla nic po-
nechat náhodě. Pro jistotu nasadila 
k Chalupovi do cely svého informátora. 
Ten mimo jiné hlásil, že Chalupa stále 
doufá, že ho CIC pomůže vysvobodit, 
a spoléhá na dobu, kdy bude eskor-
tován do Prahy. Doslovně prohlásil, že 
když nedostane provaz, že má vyhráno.49 

Jako na poslední možnost záchrany 
spoléhal na intervenci, a to od své-
ho strýce, advokáta u Státního soudu 
v Praze.50 Tím advokátem byl vzdálený 
příbuzný rodiny Jaroslav Zídek, jenž 
však nemohl zastupovat obviněné 
u Státního soudu. Chalupovi proto 
sdělil, že mu nemůže pomoci a aby 

45  ABS, f. PL-V, vyšetřovací spis a. č. V-10358 Plzeň, Protokol s Alexandrem Procházkou z 11. července 1949.
46  Tamtéž, Chalupa Josef, agent CIC – zpráva z 22. července 1949.
47  Tamtéž, Hlášení Josefa Jindry z 2. července 1949.
48  Tamtéž. Dále např. ABS, f. PL-V, vyšetřovací spis a. č. V-10358 Plzeň, Protokol s Josefem Jindrou z 25. července 1949, s. 1–2.
49  ABS, f. PL-V, vyšetřovací spis a. č. V-10358 Plzeň, Chalupa Josef, agent CIC – činnost, zpráva z 12. července 1949.
50  Tamtéž, Chalupa Josef, agent CIC – zpráva z 22. července 1949.

Seznam věcí zabavených u Josefa Chalupy, mezi kterými byl i dobový knižní bestseller Anna 
proletářka od Ivana Olbrachta, podle něhož se tehdy připravoval film. Za povšimnutí stojí 
položka: v bytě J. Broma 1 sešit. Jednalo se o školní sešit, který se jeho manželka při zatýkání 
marně snažila schovat, protože v něm ukrývala výňatek z proslovu Edvarda Beneše. Foto: ABS

Vězeňská fotografie Alexandra Procházky, 
agenta CIC, odsouzeného na doživotí  

Foto: NA
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zbytečně neplatil peníze za jiného ad-
vokáta, že mu bude nějaký přidělen ex-
-offo.51 Dne 28. července 1949 byl Josef 
Chalupa převezen do vazby Státního 
soudu v Praze na Pankráci.52 Obžalo-
bu vypracoval státní prokurátor Jan 
Vaněk dne 22. září 1949 a přidělen mu 
byl advokát Jiří Mašek. Po několika 
měsících vyšetřovací vazby bylo Jose-
fu Chalupovi zřejmé, že tentokrát už 
nevyvázne. Chalupa, přestože je dělnic-
kého původu, je zapřisáhlý antikomuni-
sta, čehož důkazem jsou listy, které byly 
u něho zabaveny, bylo uvedeno s tím, že 
se jedná o nebezpečného nepřítele.53

Státní soud – říjen 1949

Třídní boj se zostřoval, a tak Josef 
Chalupa nemohl očekávat slitování, 
když se postavil proti dělnické třídě. 
Státní soud v Praze věc projednával 
odpoledne 3. října 1949. Josef Chalupa 
byl souzen sám a kvůli možnému pro-
zrazení státního tajemství byla z pro-
cesu vyloučena veřejnost. Předsedou 
senátu byl plk. just. JUDr. Otakar Ma-
toušek, soudce z povolání zastupovali 
pplk. just. JUDr. František Suchomel 
a pplk. just. JUDr. Jiří Štella, soudci 
z lidu byli škpt. Rudolf Filípek a por. 
Jaroslav Hrubecký. Státní prokurátor 
mjr. just. JUDr. Václav Kadlec žádal 
co nejpřísnější potrestání. Přelíčení 
probíhalo hladce a rychle, ještě téhož 
dne byl vynesen rozsudek.54 Verdikt 
byl nemilosrdný a krutý. Státní soud 
uznal Chalupu vinným 1) ze zločinu 
zběhnutí podle § 183, 199 v. tr. z.,  
2) ze zločinu vyzvědačství podle § 5 
zák. č. 231/48 Sb., 3) ze zločinu vele-
zrady podle § 1 odst. 2 zák. č. 231/48 
Sb. a odsoudil ho podle § 5 odst. 2 zák.  
č. 231/48 Sb., 96, 45 v. tr. z. kromě 

zbavení hodnosti a vyloučení z SNB 
k trestu smrti provazem.55 

Mezi tradiční vedlejší tresty ná-
ležela podle § 52 zák. č. 231/48 Sb. 
ztráta čestných práv občanských na 
dobu 10 roků. Podle § 48 citovaného 
zákona bylo součástí trestu propadnutí 
veškerého majetku. Podle § 50 odst. 1 
byl prohlášen obnos 3 000 Kč pod 
pol. 54/59 knihy trestů za propadlý, 
protože ho mělo být použito k páchání 
trestného činu. Podle § 389 tr. ř. byl po-
vinen hradit náklady trestního řízení.56 
Státní soud při zvažování, zda poleh-
čující okolnosti jsou natolik závažné, 
že by trest smrti byl nepřiměřeně 
přísný, dospěl k závěru, že obžalova-
nému polehčuje pouze částečné doznání 
resp. o některých okolnostech pouze 
plné skutkové doznání, které postrádá 
kajícnosti a bylo učiněno teprve po pře-
destření usvědčujících důkazů v admini-
strativním řízení, a konečně dosavadní 
beztrestnost. Podle zdůvodnění soudu 
přitěžující okolnosti převážily. Všech 
svých činů se dopustil jako člen SNB, 
jehož základní povinností jest trestné 
činy odhalovati, že v trestné činnosti 
pokud jde o vyzvědačství pokračoval, 
jeho činnost se týkala tajemství zvlášť 
důležitých a byla prováděna způsobem 

zvláště nebezpečným, t. j. pomocí falšo-
vaných osobních dokladů a s využitím 
znalostí ze služby SNB. Po zvážení všech 
těchto okolností rozhodl Státní soud, 
že přitěžující okolnosti jak početně, tak 
kvalitou jsou v absolutní převaze nad 
okolnostmi polehčujícími a že zde tedy 
není dán předpoklad § 113 odst. 1 zák. 
č. 231/48Sb.57

Budoucnost se stala pro Josefa 
Chalupu temnou. Bylo mu pouhých 
devětadvacet let a právě si vyslechl 
rozsudek smrti.

Na cele smrti

Stěží si lze představit, co prožíval, 
když čekal o samotě ve vězeňské cele 
na popravu. Zoufalství, beznaděj, lítost 
nad krutým osudem. Hluboký smutek, 
protože už nikdy neuvidí své rodiče 
a blízké. Plynuly dny, týdny, měsíce… 
Ten, kdo věřil v Boha, snášel situaci 
lépe. Josef Chalupa byl velmi pobož-
ný muž, římskokatolického vyznání. 
V posudku SNB v Broumově se uvá-
dělo, že byl velmi oblíbený u civilního 
obyvatelstva, hlavně u osob slovenské 
národnosti, protože navštěvoval míst-
ní kostel při bohoslužbách i mimo ně, 
hrával v něm na varhany.58

51  Tamtéž, Dodatek k protokolu sepsanému s Josefem Chalupou.
52  Eskortu provedl prap. Antonín Kubát, který byl svými nadřízenými upozorněn, že se jedná o osobu zvláště státu nebezpečnou a je 

třeba jí věnovat co největší péči. NA, f. Státní soud – nezpracováno, sp. zn. Or I 1109/49, Příkaz k eskortě Josefa Chalupy ze dne  
27. července 1949.

53  ABS, f. PL-V, vyšetřovací spis a. č. V-10358 Plzeň, Chalupa Josef, agent CIC – činnost, zpráva z 12. července 1949.
54  NA, f. Státní soud – nezpracováno, sp. zn. Or I 1109/49, Protokol o hlavním líčení z 3. října 1949.
55  Tamtéž, Rozsudek Státního soudu z 3. října 1949, s. 2.
56  Tamtéž.
57  Tamtéž, s. 8–9.
58  NA, f. Státní soud – nezpracováno, sp. zn. Or I 1109/49, Posudek Josefa Chalupy od útvaru SNB v Broumově z 8. srpna 1949.

■  Dopis Josefa Chalupy tajným písmem, který u něj našla StB

Moji přátelé.
Vím, že čekáte, co asi napíši o té situaci a kdy to asi rupne. To bude však ještě chvilku trvat. 
Všechno je na dobré cestě, ale ještě mezi sebou máme plno zrádců. Takový blbý komouš nám za 
chvilku zradí, co se třeba celé měsíce připravuje. Neztrácejte naději, hospodářsky se to neudrží. 
Pevně věřte a buďte opatrní. Věřte, že Němci jako poražený stát jsou na tom opravdu lépe než 
čsl. občané naší lidovědemokratické republiky. Veškeré produkty si můžou koupit bez bodů 
a peníze si také vydělají. Ale pevně věřte, že i Vy se dočkáte takové svobody. Vzpomínám na 
Vás všechny a zdravím…
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Jedinou nadějí bylo odvolání poda-
né k Nejvyššímu soudu v Praze. Josef 
Chalupa v něm zpochybnil výrok o vině 
s tím, že skutková zjištění nalézacího 
soudu nemají ve spisech oporu, že 
jsou vybudována na pouhých před-
pokladech a dedukcích, a nikoliv na 
bezpečných důkazech. Popřel vyzra-
zení skutečností tajného rázu, tvrdil, 
že jeho obhajoba nebyla vyvrácena, že 
neexistuje jediný důkaz, že by prozradil 
nějaké tajemství, že nalézací soud ani 
nezjišťoval, jaké tajemství měl prozra-
dit. Státní soud dle jeho tvrzení pone-
chal bez povšimnutí, že byl pouhým 
strážmistrem u menšího útvaru SNB, 
a že je tudíž vyloučené, aby mohl znát 
skutečně závažná tajemství, a že už 
delší čas nesloužil, takže nemohl znát 
ani státní, ani vojenská tajemství. 

Hájil se rovněž tím, že byl po líčení 
u Státního soudu z února 1949 fak-
ticky propuštěn ze SNB a nedostával 
plat, a proto se už nepokládal za člena 
tohoto sboru. Připomněl své kajícné 
doznání i skutečnost, že se zúčastnil 
se zbraní v ruce boje proti okupantům, 
že se činu dopustil v důsledku zane-
dbané výchovy, pomýleného světového 
názoru a svedení jinými. Zdůraznil, 
že je živitelem starých nemocných 
rodičů.59

S ortelem trestu smrti žil přes půl 
roku, dlouhého půl roku.

Nejvyšší soud – duben 1950

Líčení Nejvyššího soudu v Praze jako 
soudu odvolacího se konalo 25. dubna 
1950. Předsedal mu JUDr. Michal, ge-
nerální prokuraturu zastupoval JUDr. 
Hrbáček a advokátem byl JUDr. Alois 
Jedlička. 

Pokud šlo o výroky o vině, odvolání 
Josefa Chalupy bylo ve všech směrech 
zamítnuto jako neopodstatněné. Nej-
vyšší soud potvrdil závěr Státního 
soudu, včetně toho, že každý občan 
státu, tím spíše člen SNB a příslušník 
pohraniční posádky a účastník vele-
zrádného procesu, zná řadu věcí, které 
mají zůstat utajeny před cizí mocí. 

Potvrdil i jeho výrok, že Chalupa i po 
odeslání na dovolenou s čekatelným 
dobře věděl, že zůstává příslušníkem 
SNB, který je vázán služebními po-
vinnostmi až do konečného upravení 
svého služebního poměru. 

Rozsudkem Nejvyššího soudu v Pra-
ze byl Josefu Chalupovi trest smrti 
provazem změněn na doživotní těžký 
žalář. Zapůsobilo opakované přiznání 
viny a dosavadní bezúhonnost (po-
užito bylo ustanovení § 113 odst. 1 zák. 

59  Tamtéž, Odvolání Josefa Chalupy ze dne 15. října 1949 proti rozsudku Státního soudu z 3. října 1949, zaslané Nejvyššímu soudu.

Sestava senátu Státního soudu v Praze, který odsoudil Josefa Chalupu k trestu smrti 
Foto: ABS
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č. 319/48 Sb.). Podle § 47 zák. č. 231/48 
Sb. byl obžalovanému uložen peněžitý 
trest ve výši 30 000 Kčs. Ostatní vý-
roky v rozsudku, který nabyl právní 
moci téhož dne, zůstaly nedotčeny.60

SNB versus kSČ

Případ Josefa Chalupy není v komu-
nistickém Československu nikterak 
ojedinělý. Jak vyplývá z neúplné sta-

tistiky, od února 1948 do poloviny 
prosince 1949 bylo pro protikomu-
nistickou činnost zatčeno celkem  
465 příslušníků SNB.61 Mnozí z nich 
sloužili na státní hranici. Na popra-
višti jich skončilo na čtyři desítky.62

Do třetího odboje se zapojili nejen 
bývalí prvorepublikoví četníci a poli-
cisté, kteří byli podle KSČ zatíženi slu-
žebnictvím a starým četnickým chytrác-
tvím, ale i zástupci mladší generace, 
která nastoupila k SNB až po válce.63 
Mezi nimi byli muži, kteří už měli 
v SNB určité postavení, stejně jako 
řadoví příslušníci, pro něž byla velká 
kariéra v tomto sboru v nedohlednu. 
Chalupův případ je ukázkou toho, jak 
proměnlivé a dramatické mohly být 
osudy i těchto řadových příslušníků 
SNB. Odmítli být loajální k vládnoucí 
moci, která ničila životy vlastních ob-
čanů, a s velkým rizikem se postavili 
proti režimu. Statečnost a odhodlání 
na nepříznivou dobu často nestačily. 
I v případě odvážného Josefa Chalupy 
zůstávají otazníky. S kým vlastně spo-
lupracoval? Byla to vůbec CIC? Dokud 
nebudeme mít přístup k materiálům 
západních zpravodajských služeb, 
zůstává to otevřené.

Dne 25. dubna 1950 ve 12.00 hod. 
nastoupil Josef Chalupa do výkonu 
trestu. Na svobodu se už nikdy ne-
měl dostat, zbytek života měl prožít 
v komunistických věznicích. V jeho 
spisech byla uvedena zlověstná vě-
tička: trest končí smrtí.

epilog

Své věznitele však hluboce zklamal. 
Počátkem ledna 1952 uprchl z přísně 
střežené věznice v Leopoldově, násled-
ně se mu podařilo opustit Českoslo-
vensko a dlouhá léta žil ve Spojených 
státech, kde se dočkal pádu komuni-
stického režimu v Československu. 

60  Tamtéž, Rozsudek Nejvyššího soudu z 25. dubna 1949.
61  ABS, f. A 2/1, inv. j. 11, Zpráva o odsunu starých příslušníků Sboru ze StB složky, vypracoval Závodský dle usnesení Komise pro 

bezpečnost 12. ledna 1950, projednáno v bezpečnostním kolegiu 16. března 1950.
62  Podrobněji viz PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop: Policisté na popravišti. Příslušníci SNB popravení v Československu z politických nebo 

kriminálních důvodů v letech 1949–1962. Svět křídel, Cheb 2013.
63  ABS, f. A 2/1, inv. j. 11, Návrh na odsun starých příslušníků četnictva a policie ze státně bezpečnostní složky SNB.

Strážmistr SNB Josef Chalupa se už nikdy neměl podívat na svobodu Foto: ABS
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