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Úvod
Proč jsou stále rozpaky nad třetím odbojem?
Podívejme se na společné rysy všech tří odbojů i na rozdíly mezi nimi. Především první a druhý odboj
probíhal za války. V obou případech měl formu jak odboje domácího, tak zahraničního. Zahraniční odboj
v průběhu první světové války představovaly československé legie (v Rusku, ve Francii a v Itálii), během
druhé světové války pak českoslovenští vojáci na východní i západní frontě.
I. (domácí) odboj
V případě I. odboje, jehož cílem bylo vytvoření samostatného československého státu, zůstávali
občané českých zemí spíše pasivní a odboj se realizoval jen v rámci politických špiček. Radost ze vzniku
Československa pak kromě německého etnika prožívala většina obyvatel českých zemí.
II. (domácí) odboj
Jeho cílem byl boj za svobodnou republiku. Na rozdíl od odboje prvního, byla v letech 1939–1945
organizována celá řada odbojářských skupin (ÚVOD, Petiční výbor Věrni zůstaneme, Obrana národa,
Politické ústředí, Sokol, ad.). Od června 1941 se do odbojové činnosti zapojila i KSČ. Naprostá většina
občanů měla protiněmecké smýšlení, ačkoliv ne všichni se zapojili do odbojové činnosti a případů
kolaborace s nacisty byl bezpočet.
III. (domácí) odboj
Cílem třetího odboje bylo připravit se na převzetí moci po vypuknutí III. světové války, svržení
komunistického režimu za pomoci západních armád a návrat k demokratickým poměrům. Počet
odbojových skupin byl ve srovnání s druhým odbojem výrazně menší, konkrétních protirežimních akcí
bylo velmi málo a pomineme-li specifickou formu odboje – převádění přes hranice – pak se jednalo
o drobné sabotáže, letákové akce, napadání komunistických funkcionářů. Většina občanů byla zastrašena
represivními akcemi Státní bezpečnosti i orgánů státní správy, navíc nemalá část obyvatel byla koncem
čtyřicátých a počátkem padesátých let přesvědčena o správnosti vybudování nové beztřídní společnosti.
Ať z těch či oněch důvodů domácí odboj zásadní podporu obyvatelstva nezískal. Když bylo jasné, že
k třetí světové válce nedojde, hlavní důvod domácího odboje pominul a boj proti komunistickému režimu
pomalu ustával. Od poloviny šedesátých let do roku 1968 prakticky mizí, na jaře 1968 dokonce velká
část veřejnosti uvěřila vizi socialismu s lidskou tváří a s nadšením vyjadřovala podporu novému vedení
státu a strany.
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Domácí odpor
V době tzv. normalizace pak můžeme mluvit nikoli o odboji, ale o odporu proti režimu. Ten má nejrůznější
podoby, mezi nimi pak dominuje Charta 77 a lidé kolem ní.
První i druhý odboj měly své konkrétní výsledky: vznik republiky, resp. její osvobození. V případě
odboje třetího k ničemu takovému nedošlo. Pád komunistického režimu v roce 1989 si veřejnost
většinou nespojuje s třetím odbojem. I to je jeden z důvodů, proč je v dnešní společnosti pohled na
protikomunistický odboj tak nejednoznačný a rozpačitý.
Z těchto důvodů jsme se rozhodli výstavou a katalogem připomenout dvě důležité a zásadní formy
třetího odboje, a to činnost agentů-chodců neboli kurýrů a dalších lidí, kteří s nasazením vlastního života
pomáhali svým spoluobčanům na jejich cestě do svobodného světa.
Pavel Fencl

Einleitung
Warum gibt es immer noch Bedenken über den dritten Widerstand?
Schauen wir uns die gemeinsamen Züge und auch die Unterschiede aller drei Widerstände an. Vor
allem der erste und der zweite Widerstand fanden während des Krieges statt. In beiden Fällen hatte er
sowohl die Form des Inlandswiderstands als auch des Auslandswiderstands. Den Auslandswiderstand
stellten im Verlauf des Ersten Weltkrieges die tschechoslowakischen Legionen (in Russland, Frankreich
und Italien) dar, während des Zweiten Weltkrieges dann die tschechoslowakischen Soldaten an der Ostund Westfront.
I. (Inlands-) Widerstand
Im Falle des ersten Widerstands, dessen Ziel die Schaffung eines selbstständigen tschechoslowakischen
Staates war, blieben die Bewohner der Länder Tschechiens eher passiv und der Widerstand wurde durch
die Spitzenpolitiker verwirklicht. Die Freude über die Entstehung der Tschechoslowakei erlebte außer der
deutschen Minderheit der Großteil von Bewohnern der Länder Tschechiens.
II. (Inlands-) Widerstand
Sein Ziel war der Kampf für eine freie Republik. Im Unterschied zum ersten Widerstand wurde in den
Jahren 1939–1945 eine Reihe von Widerstandsgruppen (ÚVOD, Petiční výbor Věrni zůstaneme, Obrana
národa, Politické ústředí, Sokol, u.w.) organisiert. Seit Juni 1941 nahm an der Widerstandstätigkeit auch
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die KSČ (Kommunistische Partei der Tschechoslowakei) teil. Die meisten Bewohner waren antideutscher
Gesinnung, obwohl nicht alle an der Widerstandstätigkeit teilnahmen und es eine Vielzahl von Fällen der
Kollaboration mit den Nazis gab.
III. (Inlands-) Widerstand
Das Ziel des dritten Widerstands war sich auf die Machtübernahme nach dem Ausbruch des Dritten
Weltkrieges vorzubereiten, der Sturz des kommunistischen Regimes mit Hilfe von ausländischen Armeen
und die Rückkehr zu demokratischen Verhältnissen. Die Anzahl der Widerstandsgruppen war im
Vergleich zum zweiten Widerstand deutlich niedriger, es gab sehr wenige konkrete Anti-Regime-Aktionen
und falls wir die spezifische Form des Widerstands - Grenzschleusungen - nicht berücksichtigen, dann
handelte es sich um kleine Sabotagen, Flugblattaktionen, Angriffe auf kommunistische Funktionäre. Die
meisten Bürger waren durch die repressiven Aktionen der Staatssicherheit und der Staatsverwaltung
eingeschüchtert, zudem war ein großer Teil der Bevölkerung Ende der vierziger und Anfang der
fünfziger Jahre davon überzeugt, dass es richtig ist, eine neue klassenlose Gesellschaft aufzubauen.
Aus verschiedenen Gründen gewann der Inlandswiderstand keine grundsätzliche Unterstützung der
Bevölkerung. Als es klar war, dass es nicht zum Dritten Weltkrieg kommt, bestand der Hauptgrund des
Inlandswiderstandes nicht mehr und der Kampf gegen das kommunistische Regime hörte langsam auf.
Ab der Hälfte der sechziger Jahre bis zum Jahr 1968 verschwindet er praktisch, im Frühling 1968 glaubte
sogar der Großteil der Bevölkerung an den Sozialismus mit menschlichem Antlitz und unterstützte die
neue Staats - und Parteileitung.
Inlandsopposition
Zur Zeit der sog. Normalisierung sprechen wir nicht vom Widerstand sondern von der Opposition
gegen das Regime. Es gibt verschiedene Formen der Opposition, unter ihnen spielt die größte Rolle
Charta 77 und die damit verbunden Menschen.
Der erste und auch der zweite Widerstand erzielten konkrete Ergebnisse: Entstehung der Republik, bzw.
ihre Befreiung. Der dritte Widerstand erreichte solche Ergebnisse nicht. Den Sturz des kommunistischen
Regimes im Jahre 1989 verbindet die Öffentlichkeit meistens nicht mit dem dritten Widerstand. Das ist
auch einer der Gründe dafür, warum die heutige Gesellschaft den antikommunistischen Widerstand so
mehrdeutig und unklar sieht.
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Aus diesen Gründen entschlossen wir uns mit der Ausstellung und dem Katalog an zwei wichtige und
grundsätzliche Formen des dritten Widerstandes zu erinnern. Es handelt sich um die Tätigkeit der Kuriere
und weiterer Leute, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens ihren Mitbürgern auf dem Weg in die freie
Welt verhalfen.
Pavel Fencl
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Živá a mrtvá hranice
Pohoří Šumava se rozkládá na jihozápadních hranicích Česka, severních hranicích Rakouska
a severovýchodních hranicích Bavorska. Jazykovědci odvozují jeho název buď od slova šum (šumět),
nebo od staroslovanského výrazu pro hustý les (hvozd), s nímž se dodnes setkáme v srbochorvatském
slově totožného významu (šuma). Ostatně les je základem německého pojmenování tohoto území
(Böhmerwald). Šumava byla tradičně místem, kde po staletí žili vedle sebe Češi a Němci. Obecně lze
říci, že Němci osídlili převážnou část výše položených míst Šumavy a Češi naopak obývali její podhůří
a okrajové části. České i německé obyvatelstvo ovšem také vykazovalo značné etnografické odlišnosti
uvnitř svých národních skupin. Uvedené regionální zvláštnosti zmizely po skončení druhé světové války,
kdy došlo k odsunu Němců. Do vysídlených obcí a opuštěných samot přicházeli noví obyvatelé – Češi,
Slováci, Volyňští Češi a další osídlenci různých národností, kteří se zde pokoušeli začít nový život. Někteří
z nich považovali cestu do pohraničí za příležitost, jak rychle a snadno zbohatnout.
Šumava, od raného středověku rozdělena zemskou, později státní hranicí, byla od počátku místem
ozbrojených střetů a konfliktů. Již z tohoto důvodu byla místem, které muselo být střeženo. Příčiny konfliktů
byly různé. Ze starší historie si můžeme připomenout příklad hradu Přimdy, postaveného německými
kolonizátory v severní části Českého lesa již v první třetině 12. století. Z té novější stojí za pozornost snaha
části německého obyvatelstva zřídit v listopadu 1918 tzv. Šumavskou župu (Böhmerwaldgau), jejímiž
středisky se na území Čech měla stát města Vimperk a Český Krumlov, osídlená v té době převážně
německým obyvatelstvem.
Po Mnichovské dohodě připadla převážná část Šumavy Německé říši, z části byla připojena k Bavorsku
a k říšské župě Oberdonau, vzniklé po připojení Rakouska k nacistickému Německu v březnu 1938.
V květnu 1945 byla na Šumavě obnovena původní hranice prvorepublikového Československa.
Státní hranici v meziválečných letech 1918–1938 střežila Finanční stráž (FS), v posledním období
první Československé republiky posílená jednotkami Stráže obrany státu (SOS). Po druhé světové válce
byla činnost FS obnovena a navíc doplněna útvary Sboru národní bezpečnosti (SNB) a armády. Proces
ostrahy hranic, tedy zabezpečení jejich nepropustnosti po roce 1948, byl zabezpečován pomocí útvarů
Pohraniční stráže (PS), která vznikla v roce 1951. Jednou z nejstřeženějších částí Československa byl
úsek na československo-bavorské hranici, tedy na Šumavě. Symbolem doby a místa se staly drátěné

Mapa Prachaticka (Zdroj: Prachatické muzeum)
Karte der Umgebung von Prachatitz (Quelle: Prachatické muzeum)
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zátarasy, promyšleně instalovaná ženijně-technická zabezpečení (včetně položených min) a drátěné
stěny, do nichž byl zaveden elektrický proud o napětí 4000–5000 voltů.
Symbolem rezistence vůči poúnorové násilné proměně společnosti se stali převaděči, kteří místo
tradičního pašování zboží, začali pomáhat tisícům Čechoslováků přejít hranice na Západ. Nejznámějším
z nich je věnována výstava Králové Šumavy.
Martin Tichý

Lebendige und tote Grenze
Der Böhmerwald (tschechisch Šumava) erstreckt sich an der südöstlichen Grenze Tschechiens, der
Nordgrenze Österreichs und der nordöstlichen Grenze Bayerns. Die Sprachwissenschaftler leiten den
Namen entweder vom Wort Rausch, rauschen (tschechisch šum, šumět) oder vom altslawischen Begriff
für einen dichten Wald (Forst) ab. Das Wort šuma hat heute auf serbokroatisch die selbe Bedeutung. Das
Wort Wald ist auch in der deutschen Bezeichnung Böhmerwald zu finden. Der Böhmerwald war schon
immer ein Ort, wo jahrtausendelang Tschechen und Deutsche nebeneinander lebten. Allgemein kann
man sagen, dass die Deutschen den Großteil der höher gelegenen Orte Böhmerwalds besiedelten und
dass im Gegenteil die Tschechen das Vorgebirge und die Randgebiete bewohnten. Sowohl die deutsche
als auch die tschechische Bevölkerung wies aber auch deutliche ethnografische Unterschiede innerhalb
ihrer nationalen Gruppen auf. Die angeführten regionalen Unterschiede verschwanden nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs, als es zur Vertreibung der Deutschen kam. In die ausgesiedelten Ortschaften
und die verlassenen kamen neue Bewohner – Tschechen, Slowaken, Wolhynientschechen und weitere
Siedler verschiedener Nationalitäten, welche hier versuchten ein neues Leben zu leben. Einige von ihnen
hielten den Weg in das Grenzgebiet für eine Möglichkeit um schnell und einfach reich zu werden.
Der Böhmerwald, vom frühen Mittelalter durch die Landesgrenze, später dann durch die Staatsgrenze
aufgeteilt, war von Anfang an ein Ort, wo es zu bewaffneten Zusammenstößen und Konflikten kam. Schon
aus diesem Grund musste der Böhmerwald immer geschützt werden. Die Gründe der Konflikte waren
verschieden. In der älteren Geschichte können wir das Beispiel der Burg Pfraumberg (Přimda) erwähnen,
die von deutschen Kolonisten im nördlichen Teil des Oberpfälzer Waldes schon im ersten Drittel des 12.
Jahrhunderts gebaut wurde. In der neueren Geschichte sind die Bemühungen eines Teils der deutschen
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Bevölkerung im November 1918 erwähnenswert, der versuchte, den sog. Böhmerwaldgau aufzurichten.
Die Zentren auf dem böhmischen Gebiet sollten die Städte Winterberg (Vimperk) und Böhmisch Krumau
(Český Krumlov), die damals überwiegend von der deutschen Bevölkerung besiedelt waren, bilden.
Nach dem Münchner Abkommen fiel der Großteil Böhmerwalds dem Deutschen Reich zu, ein Teil
wurde an Bayern angeschlossen und ein Teil an den Reichsgau Oberdonau, der nach dem Anschluss
Österreichs an Nazi-Deutschland im März 1938 entstand. Im Mai 1945 wurde im Böhmerwald die
ursprüngliche Grenze der Tschechoslowakei zu Zeiten der Ersten Republik erneuert.
Die Staatsgrenze wurde in der Zwischenkriegszeit 1918–1938 von der Finanzwache (Finanční stráž FS) bewacht, im letzten Zeitraum der Ersten Tschechoslowakischen Republik wurde sie mit Truppen der
Staatsverteidigungswache (Stráž obrany státu – SOS) verstärkt. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die
FS ihre Tätigkeit wieder auf und wurde mit Abteilungen des Korps der nationalen Sicherheit (Sbor národní
bezpečnosti - SNB) und der Armee ergänzt. Die Bewachung der Grenze, das heißt das Sicherstellen
der Undurchlässigkeit nach dem Jahr 1948, führten Abteilungen der 1951 entstandenen Grenzwache
(Pohraniční stráž – PS) durch. Zu den meist bewachten Teilen der Tschechoslowakei gehörte der Abschnitt
an der tschechoslowakisch-bayerischen Grenze, d.h. im Böhmerwald. Zum Symbol des Ortes und der
Zeit wurden der Stacheldrahtverhau, durchdacht installierte technische Einrichtungen (samt der gelegten
Minen) und Drahtwände, die unter einer Spannung von 4000–5000 Volt standen.
Zum Symbol der Resistenz gegen die gewaltsame Veränderung der Gesellschaft nach Februar
1948 wurden die Schleuser, die statt Ware zu schmuggeln, tausenden tschechoslowakischen Bürgern
verhalfen, die Grenze in den Westen zu überwinden. Den bekanntesten von ihnen ist die Ausstellung „Die
Könige des Böhmerwaldes“ gewidmet.
Martin Tichý
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Proměny Šumavy
Okolnosti odsunu německého obyvatelstva a zaniklé kostely v příhraničí někdejšího okresu
Prachatice
Kostely byly pro šumavské horaly v období před druhou světovou válkou nejen kulturní památkou,
jak je vnímáme dnes. Tehdy se kolem svatostánků odvíjel celý život zdejších zbožných obyvatel. Pro
mnohé šumavské posvátné stavby, vybudované německými osadníky, byl poválečný odsun ranou, z níž
se již nevzpamatovaly. Podle sčítání lidu z roku 1930 obývalo okresy v Pošumaví až 88 % německy
mluvících obyvatel z celkového počtu obyvatelstva. Tyto okresy postihla velká hospodářská krize,
přičemž nezaměstnaností, která dosahovala ke 20 %, trpělo především německé obyvatelstvo. Vzrostlo
také napětí mezi dosud klidně koexistujícími Čechy a Němci. Z Německa i Rakouska pronikala do
šumavských okresů nacistická propaganda. V době Mnichovské krize v roce 1938 propukly otevřené
střety s československými jednotkami a Stráží obrany státu.
Následovala v rychlém sledu mobilizace, poté Mnichovský diktát, odstoupení velké části území ve
prospěch nacistického Německa a několik přechodných měsíců tzv. druhé republiky, kdy okleštěné
vnitrozemí přijímalo tisíce českých emigrantů z odstoupených oblastí. Po celé období okupace bylo zapotřebí
vyvažovat nedostatek pracovních sil ve zbytku Pošumaví nasazením nucených pracovníků z Ukrajiny
a válečných zajatců. Před koncem války prošly Šumavou pochody smrti z rozptýlených koncentračních
táborů a převalila se také vlna civilního obyvatelstva prchajícího před frontou z východoevropských oblastí.
Chaos, strádání uprchlíků a výbuchy násilí předznamenaly kruté poválečné měsíce.
Jihozápadní Čechy osvobodily americké jednotky. Postoj americké vojenské správy k odsunu německého
obyvatelstva byl negativní a Šumava tak zůstala ušetřena krutostí „divokých“, neorganizovaných odsunů
z léta roku 1945, ačkoliv ani této pohraniční oblasti se nevyhnuly plánované, organizované odsuny. Divoké
odsuny v pohraničních oblastech byly podněcovány i vystoupeními politiků, požadujících „vylikvidovat
německou otázku“. Ne všichni čeští občané smýšleli tak radikálně. Vyskytly se i kritiky principu kolektivní
viny a odsunu. Dokládá to úryvek ze stížnosti občanů prezidentu Benešovi: „V Sudetech se v mnohých
místech postupuje při vystěhování Němců, z velké části žen, dětí a starých osob, způsobem, který je
málo důstojný dobrého jména našeho národa a naší vyspělosti politické a mravní…V některém našem
tisku bylo prohlašováno, že Němci, kteří byli po dvacet let loajálními občany státu a neprovinili se ani za

Typické horské zemědělské stavení šumavských Němců z Prachaticka (Zdroj: Zpravodaj č. 2, 1939)
Ein typischer Bergbauernhof der Deutschen im Böhmerwald aus der Gegend der Stadt Prachatitz (Quelle: Zpravodaj č. 2, 1939)
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doby německé okupace, budou vystěhováváni jako poslední a bude jim dovoleno vzíti s sebou větší část
majetku. Ve skutečnosti není většinou činěn nejmenší rozdíl mezi nimi a mezi skutečnými nacisty.“
Podobně bez rozdílu se postupovalo i na Šumavě a na jihu Čech při odsunech plánovaných. Ze sběrných
středisek v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, v Kaplici, v Prachaticích a dalších měst vyrazily
v průběhu roku 1946 transporty k západní hranici. Tak se vylidnily celé obce, zejména ty výše položené,
kde pro drsné klima novousedlíci, pocházející většinou z teplých nížin, nedokázali žít. Pouto spojující
svatostánky „odsunutých“ obcí s farníky, jejichž předkové je vybudovali, bylo přetrženo. Osud chátrajících
budov zpečetilo ustanovení pohraničního režimu a zřízení zakázaného pásma (nařízením z roku 1950,
realizace byla dokončena na jaře 1952). Na obyvatele žijící v blízkosti hranice pohlížela totalitní moc jako
na potenciální poskytovatele přístřeší uprchlíkům či informátory nepřítele. Podobně byly vnímány i sakrální
stavby. Jako důvod k jejich odstranění se často uváděla státně bezpečnostní rizika (orientační bod, úkryt
pro narušitele hranic). K zániku byl odsouzen kostel Korunování Panny Marie a celá obec Cudrovice
(Zuderschlag). Kostel, založený v roce 1850, byl zničen roku 1966. Místo, kde stával, připomíná českoněmecká pamětní deska z roku 2002. Stejný osud potkal kostel sv. Anny v Českých Žlebech (Böhmisch
Röhren) u Stožce. Kostelík z let 1789–1791 byl na základě nařízení Okresního národního výboru Prachatice
po předchozí žádosti zdejšího vojenského velitelství stržen roku 1965. Kostel sv. Jana Křtitele nepřestál
zánik osady Knížecí Pláně neboli Knížecí klobouk či Krásná rovina (Fürstenhut, Schöne Ebene). Osada
zanikla roku 1956. Kostelík Nejsvětější Trojice z roku 1780 ve Strážném (Kunžvart - Kuschwarda) byl ve
velmi špatném stavu již v roce 1964. Následujícího roku jej po demontáži střechy odstřelili. Místo, kde
stával, je dnes pietně upraveno. Obec Nový Svět (Neugebäu), rozkládající se původně mezi Svinnými
Lady a Šindlovem, dnes připomíná pomníček německým osadníkům padlým v první světové válce. Zdejší
kostel zasvěcený sv. Martinovi z let 1796–1797 též padl za oběť “bezpečí” v blízkosti hraničního pásma.
Markéta Doležalová
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Veränderungen des Böhmerwaldes
Umstände der Vertreibung der Deutschen und untergegangene Kirchen im Grenzgebiet des
damaligen Kreises Prachatitz (Prachatice)
Die Kirchen stellten vor dem Zweiten Weltkrieg für die Gebirgsbewohner des Böhmerwaldes mehr als ein
Kulturdenkmal, wie wir es heute empfinden, dar. Damals drehte sich um die Kirche das ganze Leben der
hiesigen frommen Bevölkerung.
Für viele sakrale Bauten im Böhmerwald, die von deutschen Siedlern erbaut wurden, war die
Vertreibung nach dem Krieg ein Schicksalsschlag, von dem sie sich nicht mehr erholten. Laut der
Volkszählung im Jahr 1930 bildete in den Böhmwerwald-Kreisen die deutschsprachige Bevölkerung bis
zu 88% der Gesamtbevölkerung. Diese Kreise wurden von der großen Wirtschaftskrise betroffen, wobei
die Arbeitslosenrate bei 20 % lag. Darunter litt vor allem die deutsche Bevölkerung. Gleichzeitig wuchs
auch die Spannung zwischen den bis dahin ruhig nebeneinander lebenden Tschechen und Deutschen.
Aus Deutschland und Österreich drang in die Kreise des Böhmerwalds die Nazi-Propaganda durch.
Zu Zeiten der Münchner Krise im Jahr 1938 brachen offene Konflikte mit den tschechoslowakischen
Einheiten und der Staatsverteidigungswache aus.
Darauf folgte schnell die Mobilisierung, dann das Münchner Diktat, Abtretung eines Großteils des
Gebietes an Nazi-Deutschland und ein paar Übergangsmonate der sog. „Zweiten Republik“, als ins
Binnenland tausende tschechische Emigranten aus den abgetretenen Gebieten kamen. Die ganze Zeit
der Besatzung mussten die mangelnden Arbeitskräfte in der Böhmerwald-Region durch Einsatz der
Zwangsarbeiter aus der Ukraine und der Kriegsgefangenen ausgeglichen werden. Vor dem Kriegsende
zogen durch den Böhmerwald Todesmärsche aus den geräumten KZ-Lagern und auch die aus den
osteuropäischen Gebieten flüchtende Zivilbevölkerung durch. Chaos, Leiden der Flüchtlinge und
Gewaltausbrüche zeichneten die grausamen Monate nach dem Kriegsende vor.
Südwestböhmen wurde von den amerikanischen Einheiten befreit. Die Einstellung der amerikanischen
Militärverwaltung zur Vertreibung der Deutschen war negativ und so blieben dem Böhmerwald die
Grausamkeiten der „wilden“, nicht organisierten Vertreibung vom Sommer 1945 erspart, obwohl es auch
hier zur geplanten, organisierten Vertreibung kam. Die wilde Vertreibung im Grenzraum wurde auch von
Politikern angeregt, die verlangten, dass „die deutsche Frage beseitigt werde“. Nicht alle Tschechen
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dachten so radikal. Es wurde auch Kritik an das Prinzip der Kollektivschuld und die Vertreibung geäußert.
Das belegt ein Fragment aus einer Beschwerde der Bürger an den Staatspräsidenten Beneš: „Im
Sudetenland wird an vielen Orten bei der Aussiedlung der Deutschen, großteils Frauen, Kinder und alter
Menschen, auf eine Art vorgegangen, die nur wenig des guten Namens unserer Nation und der politischen
und moralen Reife würdig ist... In einer Zeitung wurde behauptet, dass Deutsche, die zwanzig Jahre lang
gegenüber dem Staat loyal waren und gegen nichts während der deutschen Besatzung verstießen, als
letzte ausgesiedelt werden und dass ihnen erlaubt werde, den Großteil ihres Eigentums mitzunehmen. In
Wirklichkeit wird meistens kein Unterschied zwischen solchen Menschen und wirklichen Nazis gemacht.“
Ähnlich ohne Unterschiede wurde auch im Böhmerwald und im Süden des Landes allgemein bei der
organisierten Vertreibung vorgegangen, aus den Sammelstellen in Budweis (České Budějovice), Böhmisch
Krumau (Český Krumlov), Kaplitz (Kaplice), Prachatitz (Prachatice) und anderen Städten machten sich
im Verlauf des Jahres 1946 Transporte auf den Weg zur Westgrenze. So wurden ganze Ortschaften, vor
allem die höher gelegenen, entvölkert, denn die Neusiedler, die meistens aus dem warmen Flachland
kamen, schafften es nicht dort zu leben. Das Band, dass die Kirchen in den „vertriebenen Gemeinden“
mit Mitgliedern der Pfarrgemeinde, deren Vorfahren die Kirchen erbaut hatten, verband, wurde gerissen.
Das Schicksal der verfallenden Gebäude besiegelte die Einführung des Grenzregimes und die Errichtung
der verbotenen Zone (durch die Verordnung aus dem Jahre 1950, die Umsetzung wurde im Frühling 1952
vollendet). Die totalitäre Macht sah in den in der Grenznähe lebenden Bewohnern mögliche Obdachgeber
für Flüchtlinge oder Informanten des Feindes. Gleich wurden auch die Sakralbauten wahrgenommen. Als
Grund zu ihrer Beseitigung wurden oft Sicherheitsrisiken für den Staat angeführt (Orientierungspunkt,
Zufluchtsort für Grenzverletzer). Zum Untergang wurde die Krönung der Jungfrau Maria-Kirche und
das ganze Dorf Zuderschlag (Cudrovice) verurteilt. Die im Jahre 1850 erbaute Kirche wurde im Jahre
1966 vernichtet. An die Stelle, wo die Kirche stand, erinnert eine deutsch-tschechische Gedenktafel
aus dem Jahr 2002. Das gleiche Schicksal traf auch die Hl. Anna-Kirche in Böhmisch Röhren (České
Žleby) bei Tusset (Stožec). Die Kirche aus den Jahren 1789–1791 wurde auf Grund der Verordnung des
Kreisnationalausschusses in Prachatitz nach dem vorherigen Antrag der hiesigen Militärkommandantur
im Jahre 1965 abgerissen. Die Johannes der Täufer-Kirche überstand nicht den Untergang der Ortschaft
Fürstenhut (Knížecí Pláně oder Knížecí Klobouk) beziehungsweise Schöne Ebene (Krásná rovina). Die
Ortschaft ging im Jahre 1956 unter. Die Dreieinigkeitskirche aus dem Jahre 1780 in Kuschwarda (Strážný,
früher Kunžvart) befand sich im schlechten Zustand schon im Jahre 1964. Im folgenden Jahr wurde sie
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nach Entfernung des Daches gesprengt. Die Stelle, an dem die Kirche ursprünglich stand, dient heute
als Gedenkstätte. An die Gemeinde Neugebäu (Nový Svět), die ursprünglich zwischen Seehaid (Svinná
Lada) und Schindlau (Šindlov) lag, erinnert heute eine kleine Gedenkstätte an die deutschen Siedler, die
im Ersten Weltkrieg fielen. Dem heiligen Martin geweihte Kirche aus den Jahren 1796–1797 fiel auch „der
Sicherheit“ in der Nähe der Grenzzone zum Opfer.
Markéta Doležalová
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Nový exil
Bezprostředně po únorovém převratu přikročila nová komunistická moc ke společenské, často i fyzické
likvidaci celých sociálních a profesních skupin obyvatelstva, které zařadila mezi tzv. bývalé lidi. Jednalo
se o osoby nějakým způsobem svázané s předúnorovým obdobím - soukromé zemědělce, živnostníky,
velké podnikatele, příslušníky církví, duchovní, členy a sympatizanty nekomunistických stran, důstojníky
západní armády, příslušníky prvorepublikových bezpečnostních sborů ad. Represe a perzekuce významně
poznamenaly životní osudy mnoha jednotlivců i celých rodin, desetitisíce lidí skončilo ve věznicích
a pracovních táborech, stovky na popravišti, desetitisícům, možná statisícům lidí bylo znemožněno
pracovat ve svých profesích a oborech, mnozí přišli o veškerý majetek, byli vyhnáni ze svých domovů
a stali se občany druhé kategorie. Ze zaměstnání nebo ze škol bylo vyhozeno 250–280 000 lidí.
Desetitisíce lidí nechtěly čekat, až se stanou předmětem třídní nenávisti, a rozhodly se Československo
opustit. Odcházeli především lidé, kteří zásadně odmítali komunistickou představu o společenském
uspořádání. Těsně po komunistickém převratu byl přechod hranic relativně jednoduchý. Exodus
však dosáhl nevídaných rozměrů, jen do června 1948 opustilo Československo 8 000 osob. V letech
1948–1951 odešlo ilegálně na Západ více než 25 000 osob a v roce 1953 dokonce více než 43 000.
Za hranice prchali nejen známí politici, novináři, intelektuálové, umělci, vědci, podnikatelé a diplomaté
(např. Jozef Lettrich, Ján Papánek, Hubert Ripka, Ivo Ducháček, Václav Majer, Ferdinand Peroutka, Pavel
Tigrid, Miloš Havel, Rafael Kubelík či Jiří Voskovec), ale také obyčejní lidé, kteří nechtěli žít ve státě
ovládaném komunisty.
Řada exulantů aktivně vyvíjela činnost zaměřenou proti komunistickému režimu v Československu.
Pracovali v rozhlasových stanicích Hlas Ameriky, BBC či Rádio Svobodná Evropa, vydávali česky psané
protikomunistické knihy a časopisy (Skutečnost či později Svědectví) nebo se vydávali přes zelenou
hranici jako kurýři. Do zahraničí uprchla řada demokratických politiků i bývalých vojáků a příslušníků
SNB, kteří hodlali vybudovat jednotné politické vedení exilu a zapojit se do odboje obdobným způsobem
jako v době první a druhé světové války (Petr Zenkl, Vladimír Krajina, Ladislav K. Feierabend, Sergej Ingr,
František Moravec, František Meitner, Bohumil Valtr ad.).
Ve dnech 19.–25. února 1949 byla ve Washingtonu vyhlášena Rada svobodného Československa
(RSČ), která měla plnit úlohu zastřešujícího orgánu československého exilu. Předsedou byl zvolen
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Vedoucím jedné ze zahraničních zpravodajských skupin byl až do roku 1951 plk. Alois Šeda (1908–1999),
krycím jménem Šubrt (Zdroj: ABS)
Leiter einer ausländischen Nachrichtengruppe war bis 1951 Oberst Alois Šeda (1908–1999),
mit Decknamen Šubrt (Quelle: ABS)
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Petr Zenkl, jeho zástupcem dr. Jozef Lettrich. Sídlem Rady se stal Washington, pobočky byly zřízeny
v Londýně a Paříži. Kromě role politického vedení měla RSČ v úmyslu zastávat i pozici vedoucího orgánu
protikomunistického odboje. Ocitla se však v obtížné situaci. Exilová společnost nebyla politicky jednotná,
členové politických stran měli různé postoje a především chyběla vůdčí osobnost, která by dokázala
získat respektované postavení.
Libor Svoboda

Neues Exil
Unmittelbar nach dem Februarumsturz griff die neue kommunistische Macht zur gesellschaftlichen, oft
auch zur physischen Vernichtung von ganzen sozialen Gruppen und Berufsgruppen, welche als sog.
ehemalige Menschen bezeichnet wurden. Es handelte sich um Menschen, die auf irgendeine Weise
mit der Zeit vor Februar verbunden waren – private Landwirte, Gewerbetreibende, Großunternehmer,
Kirchenangehörige, Geistliche, Mitglieder und Anhänger der nichtkommunistischen Parteien, Offiziere
der westlichen Armeen, Angehörige der Sicherheitskräfte aus der Zeit der Ersten Republik u.w. Die
Repressionen und Verfolgungen beeinflussten die Lebensgeschichten von vielen Einzelpersonen und
auch Familien. Zehntausende Menschen endeten in Gefängnissen und Arbeitslagern, Hunderte an der
Hinrichtungsstätte, Zehntausende vielleicht auch Hunderttausende Menschen durften nicht in ihren
Berufen und Fachgebieten arbeiten, viele verloren ihr ganzes Vermögen, wurden aus ihrem Zuhause
vertrieben und wurden zu Bürgern zweiter Klasse. Ungefähr 250–280 000 Menschen wurden gefeuert
oder mussten die Schule verlassen.
Zehntausende Menschen wollten nicht warten, bis sie zu Opfern des Klassenhasses werden, und
entschlossen sich die Tschechoslowakei zu verlassen. Das Land verließen vor allem Menschen, die
grundsätzlich die kommunistische Vorstellung von der Gesellschaftsordnung ablehnten. Kurz nach dem
kommunistischen Umsturz war das Überqueren der Grenze noch relativ einfach. Der Exodus erreichte
jedoch beispiellose Dimensionen, nur bis Juni 1948 verließen die Tschechoslowakei 8000 Menschen.
In den Jahren 1948–1951 gingen mehr als 25 000 Personen und im Jahr 1953 sogar mehr als 43 000
Personen illegal in den Westen. Hinter die grenze flüchteten nicht nur bekannte Politiker, Journalisten,
Intellektuelle, Künstler, Wissenschaftler, Unternehmer und Diplomaten (z. B. Jozef Lettrich, Ján Papánek,
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Hubert Ripka, Ivo Ducháček, Václav Majer, Ferdinand Peroutka, Pavel Tigrid, Miloš Havel, Rafael
Kubelík či Jiří Voskovec), sondern auch normale Menschen, die nicht mehr in einem von Kommunisten
beherrschten Staat leben wollten.
Viele Auswanderer übten aktiv Tätigkeiten aus, welche auf das kommunistische Regime in der
Tschechoslowakei abzielten. Sie arbeiteten bei den Rundfunksendern Voice of America, BBC oder
Radio Free Europe, gaben auf Tschechisch geschriebene antikommunistische Bücher und Zeitschriften
(Skutečnost oder später Svědectví) heraus, machten sich auf den Weg über die grüne Grenze als Kuriere.
Ins Ausland flüchtete eine ganze Reihe von demokratischen Politikern und auch ehemaligen Soldaten und
Angehörigen des SNB, welche vor hatten, eine einheitliche politische Exilleitung aufzubauen und sich am
Widerstand so wie zu Zeiten des Ersten und des Zweiten Weltkrieges zu beteiligen (Petr Zenkl, Vladimír
Krajina, Ladislav K. Feierabend, Sergej Ingr, František Moravec, František Meitner, Bohumil Valtr, u.w).
Am 19.–25. Februar 1949 wurde in Washington der Rat der freien Tschechoslowakei ausgerufen
(Rada svobodného Československa (RSČ)), welcher die Rolle des überdachenden Organs des
tschechoslowakischen Exils spielen sollte. Zum Vorsitzenden wurde Petr Zenkl gewählt, stellvertretender
Vorsitzender wurde Dr. Jozef Lettrich. Zum Sitz des Rates wurde Washington, Zweigstellen wurden auch
in London und Paris errichtet. Außer der Rolle der politischen Leitung hatte der RSČ vor auch die Position
des leitenden Organs des antikommunistischen Widerstands auszuüben. Der Rat geriet jedoch in eine
schwierige Situation. Die Exilgesellschaft war politisch nicht einheitlich, die Mitglieder der politischen
Parteien hatten verschiedene Einstellungen und vor allem fehlte eine führende Persönlichkeit, die fähig
wäre, respektierte Stellung zu erlangen.
Libor Svoboda
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Železná opona
„Napříč kontinentem se od Štětína po Terst spustila železná opona“, prohlásil Winston Churchill v březnu
1946 na univerzitě v americkém Fultonu. Poválečnou Evropu rozdělila neprostupná hranice mezi západním
a východním blokem. Jednalo se o střežený prostor, kterým se rovněž komunistické Československo
oddělovalo od demokratických sousedů. Češi a Slováci utíkající za svobodou se tuto překážku různými
prostředky snažili překonat. Těm šťastnějším se to podařilo, jiní byli zadrženi nebo zabiti.
Komunistický režim v únoru 1948 hranice s „nepřátelskou cizinou“ úplně uzavřel. Nejednalo se však
o nějakou novou, převratnou změnu. Jestliže za první republiky byla ochrana hranic svěřena Finanční stráži,
která se zaměřovala hlavně na pašování zboží, a to zejména v době hospodářské krize, tak s příchodem
nacistické okupace se protektorátní hranice uzavřela a nebylo možné volně cestovat. V třetí republice nadále
platily četné restrikce, cesty do zahraničí byly povolovány jen vybraným občanům. Střežení hranice dostala
na starost i část pohotovostního pluku Sboru národní bezpečnosti, odsunutí sudetští Němci se vraceli pro
majetek, operovaly zde zbytky werwolfů a příslušníci Ukrajinské osvobozenecké armády (banderovci) se
snažili dostat na Západ. Rozhodnutím ministerstva vnitra ze dne 23. února 1948 pozbyly platnost veškeré
cestovní pasy, ale totalitní režim nemohl zabránit masovému odchodu demokratů do exilu.
Ostraha hranic podle sovětského vzoru se postupně zdokonalovala, přesto pokusy o útěk neustávaly.
V červenci 1951 vznikla Pohraniční stráž a na hranicích byla vytvořena dvě pásma. „Zakázané“ pásmo
o šířce zhruba 2 km, do něhož kromě pohraničníků nikdo nesměl a v němž byly demolovány všechny
stavby. „Hraniční“ pásmo dosahující šíře 12–15 km, v němž mohli žít jen prověření občané a přístupné
bylo pouze na speciální propustku. V bezprostřední blízkosti hranic postavila Pohraniční stráž různé ženijní
překážky, včetně drátěného zátarasu. Tento vysoký plot z ostnatého drátu, postavený až ve třech řadách
za sebou, byl opatřen vodiči vysokého napětí. Byl používán v letech 1953–1966. V zátarasu bylo rovněž
signalizační zařízení, které upozorňovalo hlídky na průnik „narušitelů“. Počet „strážců hranic“, k nimž od
dubna 1950 nastupovali vojáci základní služby, se zvýšil až na šestnáct tisíc příslušníků.
Komunistickému režimu se v padesátých letech podařilo uzavřít zemi a nebylo možné cestovat ani
do sousedních zemí sovětského bloku. Nezdařené pokusy o přechody hranic byly stíhány podle zákona
č. 231/1948 Sb. na ochranu republiky jako velezrada se sazbou od 10 roků až k trestu smrti. Bilance
železné opony je truchlivá: při pokusu o překročení hranice na Západ zahynulo nejméně 282 osob
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Pokusy o zdolání železné opony často skončily smrtí. Na obrázku dvaadvacetiletý Miroslav Svatoň,
který zemřel v drátech zátarasu 16. května 1952 v oblasti Rozvadova. (Zdroj: ABS)
Versuche, die Grenze zu überwinden, endeten oft mit dem Tod. Der zweiundzwanzigjährige Miroslav Svatoň starb im Stacheldrahtverhau
am 16. Mai 1952 unweit von Rozvadov. (Quelle: ABS)
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(145 zastřeleno, 96 usmrceno elektřinou, 11 utonulo, 16 z obav před zatčením spáchalo sebevraždu,
5 v důsledku sestřelení či srážky s vojenským letounem, 5 v automobilech havarovaných o pohraničního
zátarasu, 2 osoby byly usmrceny minami umístěnými v ženijním zátarasu, 1 zemřela na selhání
organismu krátce po zatčení a 1 byla zabita služebními psy) a 57 pravděpodobných obětí. Do statistiky
je však třeba započítat také 654 vojáků Pohraniční stráže, kteří zahynuli při ostraze hranic, přičemž jen
10 z nich padlo při ozbrojeném střetu s „narušiteli“, zbývající zemřeli následkem různých nehod a zdaleka
nejčastější příčinou smrti byla sebevražda (236 osob). Za střelbu na hranicích se dostalo po listopadu
1989 před soud jen několik jednotlivců, bez výjimky řadoví pohraničníci, a odsouzeno bylo pouze 5 osob
k podmíněným trestům.
Jaroslav Rokoský

Der Eiserne Vorhang
„Von Stettin an der Ostsee bis Triest am Mittelmeer hat sich ein eiserner Vorhang auf Europa herabgesenkt“,
sagte Winston Churchill im März 1946 an der Universität in der amerikanischen Stadt Fulton. Eine
undurchlässige Grenze zwischen dem Ost- und Westblock teilte das Nachkriegseuropa. Es handelte
sich um einen bewachten Bereich, durch den sich die kommunistische Tschechoslowakei von seinen
demokratischen Nachbarn abtrennte. Die in die Freiheit flüchtenden Tschechen und Slowaken versuchten
dieses Hindernis mit verschiedenen Mitteln zu überwinden. Den Glücklicheren ist es gelungen, andere
wurden festgenommen oder getötet.
Das kommunistische Regime schloss im Februar 1948 völlig die Grenzen mit dem „feindlichen Ausland“.
Es handelte sich jedoch um keine neue, umwälzende Veränderung. Während der Ersten Republik wurde
die Grenze von der Finanzwache bewacht. Sie konzentrierte sich hauptsächlich auf den Warenschmuggel
und das vor allem zu Zeiten der Wirtschaftskrise. Mit der Nazi-Besetzung wurde die Protektoratsgrenze
geschlossen und man konnte nicht frei reisen. Während der Dritten Republik galten auch weiterhin
etliche Beschränkungen, Auslandsreisen wurden nur ausgewählten Bürgern erlaubt. Auch ein Teil des
Bereitschaftsregiments des Korps der nationalen Sicherheit bekam die Aufgabe, die Grenze zu schützen.
Vertriebene Sudetendeutsche kehrten zurück um ihr Eigentum zu holen, in die andere Richtung wanderten
angehörige der Ukrainischen Befreiungsarmee (sog. Bandera-Anhänger). Durch Entscheidung des
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Ministeriums des Inneren vom 23. Februar 1948 verloren sämtliche Reisepässe ihre Gültigkeit, das totalitäre
Regime schaffte es aber noch nicht die Massenabwanderung der Kommunismusgegner zu verhindern.
Der Grenzschutz nach dem sowjetischen Muster wurde schrittweise verbessert. Im Juli 1951
entstand die Grenzwache und an der Grenze zu Deutschland und Österreich entstanden zwei Zonen.
Die „verbotene“ Zone war ungefähr 2 km breit und außer den Angehörigen der Grenzwache durfte sie
niemand betreten. In dieser Zone wurden alle Baute abgerissen. Die „Grenzzone“ war 12–15 km breit. In
dieser Zone durften nur überprüfte Bürger leben und sie war nur mit speziellem Passierschein zugänglich.
In unmittelbarer Nähe der Grenze baute die Grenzwache verschiedene Hindernisse einschließlich des
Stacheldrahtverhaues. Dieser hoher Stacheldrahtzaun, der in bis zu drei Reihen hintereinander aufgebaut
war, war mit Hochspannungsleitern versehen. Er wurde in den Jahren 1953–1966 verwendet. Im
Verhau war auch eine Signaleinrichtung, welche die Wachen auf das Durchdringen der „Grenzverletzer“
aufmerksam machte. Die Anzahl der Grenzschützer stieg mit der Zeit bis auf sechzehntausend Angehörige
der Grenzwache.
Dem kommunistischen Regime gelang es in den fünfziger Jahren das Land zu schließen. Es war sogar
nicht möglich in die benachbarten Länder des sowjetischen Blocks zu reisen. Misslungene Versuche die
Grenze zu überqueren wurden laut Gesetz Nr. 231/1948 Slg. zum Schutz der Republik als Hochverrat
mit einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren bis zur Todesstrafe verfolgt. Die Bilanz des eisernen Vorhanges ist
traurig: Beim Versuch die Grenze in den Westen zu überqueren starben mindestens 282 Personen (145
wurden erschossen, 96 wurden durch Stromschlag getötet, 11 ertranken, 16 begangen aus Angst vor
der Festnahme Selbstmord, 5 wurden abgeschossen oder stießen mit einem Militärflugzeug zusammen,
5 starben in Autos nach einem Aufprall gegen die Absperrungen, 2 Personen wurden durch Minen im
Verhau getötet, 1 Person starb an Versagen des Organismus kurz nach der Festnahme und 1 Person
wurde von Diensthunden getötet) und weiter gibt es 57 vermutliche Opfer. In die Statistik müssen aber
auch 654 Soldaten der Grenzwache einbezogen werden, die beim Grenzschutz ums Leben kamen,
wobei nur 10 von ihnen bei einem bewaffneten Konflikt mit den „Grenzverletzern“ fielen, die restlichen
starben infolge verschiedener Unfälle. Die bei weitem häufigste Todesursache war der Selbstmord
(236 Personen). Wegen den Schießereien an der Grenze wurden nach November 1989 nur ein paar
Einzelpersonen vor Gericht gebracht, ausnahmslos einfache Grenzschützer. Es wurden nur 5 Personen
zu Bewährungsstrafen verurteilt.
Jaroslav Rokoský
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Převaděči
Velice často dochází k záměně pojmů kurýr a převaděč. V mnoha případech se tyto pojmy přirozeně
mohou doplňovat a mnozí kurýři pracovali také jako převaděči (Jaroslav Kaska, Jan Mašek, Josef Hasil
aj.). Kurýři měli svoji základnu na území Rakouska nebo Německa a po překročení hranice se vydávali do
vnitrozemí vykonávat různé, v převážné míře zpravodajské úkoly a po jejich splnění se vraceli zpátky na
německé nebo rakouské území. Převaděč byl osobou, která aktivně pomáhala jiným lidem při ilegálních
přechodech státních hranic. Mnozí převaděči byli napojeni na zahraniční centrály a zajišťovali mimo jiné
i přechody kurýrů přes hranice a jejich přepravu do československého vnitrozemí a současně jim vytvářeli
zázemí (ubytování, stravu apod.). Převaděči nepřicházeli ze zahraničí, byli to zpravidla místní usedlíci,
kteří znali terén a vykonávali běžné občanské povolání, takže nebyli nijak podezřelí. Často se rekrutovali
z bývalých pašeráků, pytláků, po únoru 1948 se mezi převaděči objevovali hajní, porybní, lidé hospodařící
na statcích poblíž státní hranice, lesní dělníci, hoteliéři, správci turistických chat a ubytoven, příslušníci
SNB, či bývalí příslušníci Finanční stráže. Tedy všichni, kterým jejich zaměstnání umožňovalo pobyt
v hraničním pásmu. Klasická éra převaděčů v komunistickém Československu se fakticky kryla s érou
tzv. agentů-chodců neboli kurýrů. Začala nedlouho po únoru 1948 a skončila kolem roku 1955.
Jednou z největších převaděčských skupin, která zároveň vytvořila na Šumavě kanál, jímž do
Československa přecházeli kurýři řízení Aloisem Šedou, byla skupina nazvaná podle jejího údajného
vedoucího, římskokatolického kněze Wolfganga Jilečka. Státní bezpečnost celý případ označovala jako
„Akce Bučina“. Skupina byla z velké části složená z bývalých i současných příslušníků SNB sloužících
ve Vimperku a na Kvildě. Důležitou postavou ve skupině byl od počátku velitel Národní bezpečnosti ve
Vimperku Josef Rajmon. Prvními osobami, které členové skupiny převedli přes hranice, byl Dr. Pecháček,
tajemník v prezídiu náměstka předsedy vlády Msgre. Šrámka, s manželkou. Osoby, které chtěly přejít přes
hranice, odjely nejprve do Vimperku, kde se nějaký čas ukrývaly, zejména na děkanství u Jilečka, a čekaly
než bude jejich přechod zajištěn. Na hranice je doprovázela skupina ozbrojených příslušníků SNB. Po
převelení Rajmona do Mladé Boleslavi, začal ve skupině hrát důležitou roli správce spořitelny a záložny ve
Vimperku František Turek, který navázal spojení se zahraničím a vytvořil síť spolupracovníků, od kterých
získával zpravodajské informace. Turek uprchl na jaře 1949 do americké okupační zóny Německa.

Údajný velitel vimperské převaděčské skupiny P. Wolfgang Jileček na snímku z vyšetřovacího spisu (Zdroj: ABS )
Der angebliche Leiter der Schleusergruppe aus Winterberg P. Wolfgang Jileček auf einem Bild aus der Ermittlungsakte (Quelle: ABS )
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V květnu 1949 zatkla prachatická StB 24 lidí, z čehož bylo 9 příslušníků SNB. Pěti osobám se podařilo
uprchnout za hranice, na 19 byla podána žaloba. Veřejný proces se konal ve dnech 18.–19. 7. 1949 ve
Vimperku. Státním soudem Praha byl Josef Rajmon odsouzen na doživotí.
Libor Svoboda

Die Schleuser
Sehr oft kommt es zur Verwechslung der Begriffe Kurier und Schleuser. In vielen Fällen können sich
diese Begriffe natürlich ergänzen, viele Kuriere arbeiteten gleichzeitig als Schleuser (Jaroslav Kaska, Jan
Mašek, Josef Hasil, u.a.). Die Kuriere hatten ihren Stützpunkt auf dem österreichischen oder deutschen
Gebiet und nach dem Überqueren der Grenze begaben sie sich ins Inland um verschiedene, meistens
nachrichtendienstliche Aufgaben, zu erfüllen. Nach der Erledigung der Aufgaben kehrten sie auf das
österreichische oder deutsche Gebiet zurück. Der Schleuser war eine Person, die anderen Menschen
aktiv bei der illegalen Überquerung der Staatsgrenze half. Viele Schleuser waren an ausländische Zentralen
angeschlossen und stellten unter anderem auch das Überqueren der Grenze für die Kuriere sicher. Sie
beteiligten sich auch an ihrem Transport ins tschechoslowakische Binnenland und gleichzeitig schufen
sie für sie Hinterland (Unterbringung, Verpflegung usw.). Die Schleuser kamen nicht vom Ausland, es
waren in der Regel Einheimische, welche das Gelände kannten und gewöhnliche bürgerliche Berufe
ausübten, so dass sie in keinster Weise verdächtig waren. Oft handelte es sich um ehemalige Schmuggler
oder Wilderer, nach Februar 1948 waren es auch Jäger, Teichmeister, Bauer, die ihre Landwirtschaft
unweit der Grenze betrieben, Waldarbeiter, Hotelbesitzer, Verwalter der touristischen Unterkünfte und
Herbergen, Angehörige des SNB oder ehemalige Angehörige der Finanzwache. Also alle, denen ihr Beruf
den Aufenthalt in der Grenzzone ermöglichte. Die klassische Ära der Schleuser in der kommunistischen
Tschechoslowakei deckte sich faktisch mit der Ära der Kuriere. Diese Ära begann kurz nach Februar
1948 und endete um das Jahr 1955.
Eine der größten Schleusergruppen, die gleichzeitig im Böhmerwald einen Kanal bildete, den die
von Alois Šeda geleiteten Kuriere nutzten um in die Tschechoslowakei zu kommen, war die nach
ihrem angeblichen Leiter, dem römisch-katholischen Priester Wolfgang Jileček, benannte Gruppe.
Die Staatssicherheit bezeichnete den ganzen Fall als „Akce Bučina“ („Aktion Buchwald“). Die Gruppe
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bestand größtenteils aus ehemaligen und gegenwärtigen Angehörigen des SNB, die in den Dienststellen
in Winterberg (Vimperk) und Außergefild (Kvilda) tätig waren. Eine wichtige Rolle in der Gruppe spielte von
Anfang an der Kommandant der Nationalen Sicherheit in Winterberg Josef Rajmon. Die ersten Personen,
welche die Gruppenmitglieder über die Grenze schleusten, waren Dr. Pecháček, Sekretär im Präsidium
des stellvertretenden Ministerpräsidenten Msgr. Šrámek, und seine Frau. Personen, welche die Grenze
überqueren wollten, fuhren zuerst nach Winterberg. Dort versteckten sie sich einige Zeit, vor allem im
Dekanat bei Jileček, und warteten, bis ihre Schleusung vorbereitet wurde. Zur Grenze begleitete sie eine
Gruppe von bewaffneten Angehörigen des SNB. Nach der Abkommandierung von Rajmon nach Mladá
Boleslav begann in der Gruppe eine wichtige Rolle der Verwalter der Sparkasse und Genossenschaftsbank
in Winterberg František Turek zu spielen. Er nahm Kontakte mit dem Ausland auf und schuf ein Netz von
Mitarbeitern, von denen er nachrichtendienstliche Informationen gewann. Turek floh im Frühling 1949 in
die amerikanische Besatzungszone in Deutschland.
Im Mai 1949 nahm der Sicherheitsdienst aus Prachatitz (Prachatice) 24 Menschen fest, davon
9 Angehörige des SNB. Fünf Personen gelang es hinter die Grenze zu fliehen, gegen 19 Personen wurde
Klage erhoben. Der öffentliche Prozess fand am 18.–19. 7. 1949 in Winterberg statt. Josef Rajmon wurde
vom Staatsgericht Prag zur lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
Libor Svoboda
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Kurýři
Kurýři, v dobové terminologii agenti-chodci, jsou jedním ze symbolů protikomunistického odboje.
V poúnorovém Československu tak byly označovány osoby rekrutované z příslušníků poúnorového exilu,
které nejčastěji ve službách amerických, britských a francouzských tajných složek přecházely v letech
1948–1956 československé státní hranice a plnily zpravodajské úkoly různého charakteru. Zpočátku měli
kurýři za úkol především navázat spojení s domovem a získat nové informace o domácí politické situaci.
Často také pomáhali uprchlíkům dostat se za hranice nebo přinášeli jejich narychlo opuštěný majetek.
V případě kurýrů se nejednalo o tradiční převaděče, jejich služeb při pohybu na státní hranici naopak
kurýři sami často využívali. Úkoly agentů-chodců byly jiného charakteru. Kurýři zjišťovali počty a rozmístění
vojenských a policejních posádek, stav komunikací, letišť, průmyslu, apod. Za tímto účelem zakládali
a organizovali rozsáhlé špionážní sítě, mrtvé a živé schránky. Vedle toho také měli za úkol připravovat
diverzní a sabotážní skupiny, které měly začít fungovat v okamžiku vypuknutí třetí světové války.
Přes hranice chodili lidé různého původu – bývalí příslušníci armády, studenti, podnikatelé, učitelé aj.
Významné místo v řadách agentů-chodců i v řadách těch, kteří jim v jejich činnosti napomáhali, zaujali
příslušníci SNB. Někteří se již za svého života stali legendou, jako například „nepolapitelný Král Šumavy“
Josef Hasil, množství z nich však bylo dopadeno a svou odvahu zaplatilo vysokými tresty odnětí svobody
nebo přímo svým životem (Josef Ludvík, Vladimír Palma, Jan Hošek, Bohuslav Beneš aj.).
Západní tajné služby je na naše území vysílaly prostřednictvím centrál a jimi řízených zpravodajských
skupin sídlících v západních okupačních zónách Německa a Rakouska. Na území americké okupační zóny
v Německu se československé exilové zpravodajské skupiny začaly formovat už v roce 1948. Důležitou
roli při jejich organizování hrál Čechoameričan plk. Charles Katek (1910–1971), který až do roku 1954 řídil
organizaci pojmenovanou krycím jménem Economic Research Unit (Jednotka ekonomického výzkumu),
jejímž prostřednictvím CIA řídila československý zpravodajský protikomunistický odboj. Na britské straně
tuto roli plnil plk. Karel Jindřich Procházka–Kenneth Proud (1905–1999) a na straně francouzské gen.
Čeněk Kudláček–Hutník (1896–1967).
Zpravodajské skupiny byly z velké části složeny z emigrantů. Většinou se jednalo o bývalé policisty
či československé vojáky západních armád (Bohumil Valtr, Miloš Knorr, Alois Bublík, František Bogataj,
Rudolf Drbohlav, Herbert Němec, František Moravec, Sergej Ingr, Alois Šeda, Ferdinand Šeda, Václav

Náčrtek cesty, po které chodil kurýr František Vaněček do Československa (Zdroj: ABS)
Skizze der Route, welche der Kurier František Vaněček benutzte um in die Tschechoslowakei zu gelangen (Quelle: ABS)
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Hrneček aj.). I když byly řízeny západními zpravodajskými službami, působily některé exilové zpravodajské
skupiny zpočátku velmi neuspořádaně, ne-li diletantsky. Mnohé podnikaly akce na vlastní pěst bez
vědomí Američanů, Britů či Francouzů, do akce posílaly nevycvičené kurýry apod. Určitý řád nastal až
v průběhu roku 1949, kdy se budoucím kurýrům začalo dostávat výcviku ve zpravodajské činnosti. Přes
tato opatření však byly i v následujících letech do Československa velice často vysílány osoby nezkušené
a bez odpovídajícího výcviku, které se často podařilo rychle dopadnout a odsoudit k vysokým trestům.
Celkem 38 osob bylo dokonce popraveno.
Vzhledem k nedostatečnému výcviku agentů, ale také s postupnou změnou poměrů uvnitř ČSR
(ilegální činnost byla kvůli prošpikování společnosti agenty StB takřka nemožná, zvýšila se i protizápadní
propaganda) a zvýšenou ostrahou státní hranice se podařilo velké množství agentů-chodců pochytat
a současně prakticky znemožnit jakýkoliv pohyb přes hranice. Činnost agentů-chodců končí kolem roku
1955, poté se už přecházelo na jiné metody zpravodajské práce.
Libor Svoboda

Die Kuriere
Kuriere sind eines der Symbole des antikommunistischen Widerstands. Nach Februar 1948 wurden
so in der Tschechoslowakei Personen bezeichnet, die zum Exil gehörten und in den Jahren 19481956 meistens in amerikanischen, britischen und französischen Diensten die tschechoslowakische
Staatsgrenze überquerten und nachrichtendienstliche Aufgaben verschiedener Art erfüllten. Anfangs
sollten sie vor allem Kontakt mit der Heimat aufnehmen und neue Informationen über die politische
Situation in der Tschechoslowakei gewinnen. Oft halfen sie auch den Flüchtlingen über die Grenze oder
brachten ihr schnell verlassenes Eigentum.
Im Falle der Kuriere handelte es sich nicht um herkömmliche Schleuser. Die Kuriere selbst nutzten oft
die Dienste der Schleuser, wenn sie sich an der Staatsgrenze bewegten. Die Aufgaben der Kuriere waren
anderer Art. Die Kuriere stellten die Anzahl und Verteilung der Militärgarnisonen und Polizeidienststellen,
den Zustand der Straßen, Flugplätze, Industrie usw. fest. Zu diesem Zweck gründeten und organisierten
sie umfangreiche Spionagenetze, tote und lebende Briefkästen. Daneben bestand ihre Aufgabe in der
Vorbereitung der Diversions- und Sabotagegruppen, die im Augenblick des Ausbruchs des Dritten
Weltkrieges ihre Tätigkeit hätten aufnehmen sollen.
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Über die Grenze begaben sich Menschen verschiedener Herkunft – ehemalige Militärangehörige,
Studenten, Unternehmer, Lehrer u.a. Eine wichtige Position in den Reihen der Kuriere und ihrer Helfer
nahmen Angehörige des SNB ein. Einige von ihnen sind schon zu Lebzeiten zur Legende geworden,
wie zum Beispiel der „unfangbare König des Böhmerwalds“ Josef Hasil, viele von ihnen wurden jedoch
gefangen und bezahlten für ihren Mut mit hohen Freiheitsstrafen oder sogar mit ihrem eigenen Leben
(Josef Ludvík, Vladimír Palma, Jan Hošek, Bohuslav Beneš, u.a.).
Die westlichen Geheimdienste schickten sie auf das tschechoslowakische Gebiet mittels ihrer Zentralen.
Diese Zentralen leiteten nachrichtendienstliche Gruppen, die in den westlichen Besatzungszonen in
Deutschland und Österreich ihren Sitz hatten. Auf dem Gebiet der amerikanischen Besatzungszone in
Deutschland begannen tschechoslowakische nachrichtendienstliche Gruppen schon im Jahre 1948
zu entstehen. Eine wichtige Rolle bei ihrer Einrichtung spielte der Tschechisch-Amerikaner Lt. Charles
Katek (1910–1971), der bis zum Jahre 1954 eine Organisation unter dem Decknamen Economic
Research Unit (Einheit der Wirtschaftsforschung) leitete, mittels derer die CIA den tschechoslowakischen
nachrichtendienstlichen antikommunistischen Widerstand steuerte. Auf der britischen Seite übte diese
Rolle Lt. Karel Jindřich Procházka–Kenneth Proud (1905–1999) aus und auf der französischen Gen.
Čeněk Kudláček–Hutník (1896–1967).
Nachrichtendienstliche Gruppen bestanden größtenteils aus Emigranten. Meistens handelte es sich
um ehemalige Polizisten oder tschechoslowakische Soldaten der westlichen Armeen (Bohumil Valtr,
Miloš Knorr, Alois Bublík, František Bogataj, Rudolf Drbohlav, Herbert Němec, František Moravec, Sergej
Ingr, Alois Šeda, Ferdinand Šeda, Václav Hrneček u.a.). Obwohl sie von westlichen Nachrichtendiensten
gesteuert wurden, wirkten einige Gruppen anfangs sehr ungeordnet, wenn nicht dilettantisch. Viele
unternahmen Aktionen auf eigene Faust ohne dass es die Amerikaner, Briten oder Franzosen wussten,
setzten unausgebildete Kuriere ein usw. Eine gewisse Ordnung wurde erst im Verlauf des Jahres 1949
hergestellt, als die zukünftigen Kuriere Ausbildung in den nachrichtendienstlichen Tätigkeiten bekamen.
Trotz dieser Maßnahmen wurden auch in den nächsten Jahren in die Tschechoslowakei sehr oft
unerfahrene Personen und Personen ohne entsprechende Ausbildung geschickt, die schnell gefangen
wurden und zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Es wurden sogar insgesamt 38 Personen
hingerichtet.
Angesichts der nicht ausreichenden Ausbildung der Agenten aber auch der fortschreitenden
Veränderung der Verhältnisse in der ČSR (illegale Tätigkeit war fast unmöglich, da die Gesellschaft mit
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StB-Agenten gespickt war, auch die antiwestliche Propaganda wurde gesteigert) und des verstärkten
Schutzes der Staatsgrenze gelang es, eine Vielzahl der Kuriere zu fangen und gleichzeitig praktisch
jegliche Versuche die Grenze zu überqueren zu stoppen. Die Tätigkeit der Kuriere endet um das Jahr
1955, danach ging man auf andere Methoden der nachrichtendienstlichen Arbeit über.
Libor Svoboda

Náčrtek cesty přes hranice, kterou podnikl pozdější spolupracovník Rádia Svobodná Evropa Mirko Vrbeč společně s kurýrem Oldřichem
Jursíkem (Zdroj: ABS)
Skizze einer Route über die Grenze, welche der spätere Mitarbeiter des Rundfunksenders Radio Free Europe Mirko Vrbeč gemeinsam mit
dem Kurier Oldřich Jursík benutzte (Quelle: ABS)

36

37

Josef Hasil
Josef Hasil se narodil roku 1924 v obci Zábrdí na Prachaticku. Byl převaděčem mimořádné pověsti
a s jeho osobou je často spojován titul Král Šumavy. Již jako mladistvý byl činný v protinacistickém
odboji jako spojka místních partyzánů. Po válce, ač vyučený bednář, nastoupil jako dobrovolník ke Sboru
národní bezpečnosti. Po škole v Protivíně byl v lednu 1948 přidělen k pohraničnímu útvaru Zvonková
(podle obce Zvonková, Glöckelberg), který sloužil v oblasti Trojmezí, kde se stýkaly hranice ČSR,
Rakouska a Bavorska. Už tam začal Hasil převádět, později dosvědčil, že v této době přešel hranice
asi 30 krát, často s velkými skupinami lidí. V říjnu 1948 jej udal zřejmě některý z usedlíků v obci Nové
údolí, kde hledal pomoc při jedné ze svých akcí. Byl zatčen a odsouzen na sedm let do vězení, trest si
odpykával v mosteckých uhelných dolech. V květnu 1949 se mu podařilo utéci, bez problémů přešel
hranice a v Bavorsku se sešel se svým starším bratrem Bohumilem, který tam na něho již čekal. Společně
vstoupili do služeb americké zpravodajské ústředny Counter Intelligence Corps (CIC) jako převaděči.
Převáděli většinou společně, jejich územím bylo Prachaticko a opírali se přitom o odbojovou skupinu
III.O.B. (Třetí osvobozovací boj), která měla své ústředí v Písku. Jedna z cest však skončila tragicky. V září
1950, když šli oba do ČSR, aby mimo jiné převedli Bohumilova syna (jeho manželka už byla v NSR),
došlo u Českých Žlebů k přestřelce, v níž byl Bohumil zastřelen. Jeho hrob nebyl dodnes nalezen. Josefu
Hasilovi se podařilo vrátit do Bavorska. Převáděl až do roku 1953, kdy se hranice neprodyšně uzavřela.
Odstěhoval se do USA a dodnes žije na předměstí Chicaga.
Jeho svědectví bývala vždy skromná, nechtěl o svých osudech, ani o své tehdejší činnosti nic
podrobnějšího říci, což bylo v době komunistické nesvobody pochopitelné. Měl pro to mnoho důvodů,
celé jeho příbuzenstvo bylo perzekvované. Zatčena a vězněna byla i Josefova matka, dále jeho sestra
Aloisie, která byla odsouzena na 16 let odnětí svobody, sestra Anežka dostala 18 let a Žofie 9 let
komunistického vězení. Další bratr Antonín, který se rozhodl zůstat v ČSR, byl odsouzen ke 22 letům
vězení a stejný rozsudek čekal i na jeho manželku. Jen poslední z bratrů Julius se zachránil útěkem
a nakonec se usídlil v Kanadě. Po sametové revoluci koncem devadesátých let na otázku publicisty Karla
Pacnera, jak se s odstupem dívá na svou převaděčskou činnost, Josef Hasil odpověděl: „Občas si na to
vzpomenu a říkám si, že to stálo za to. I když jsem tam v jedné z přestřelek u Českých Žlebů ztratil bratra.
Na druhé straně jsme před totalitou nemohli sklonit hlavy. Když mne posadili do kriminálu, viděl jsem tam

Foto Josefa Hasila v uniformě příslušníka SNB (Zdroj: ABS)
Ein Bild von Josef Hasil in der Uniform des SNB (Quelle: ABS)
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hrozný věci. Lidé byli biti bez příčiny. A když někoho chytili, svázali ho do kozelce a klackem utahovali
provazy tak dlouho, že jste nemohli ani dýchat. To nebyli lidi, ale zvířata. Když mne začali vyslýchat, tak
to bylo samé: ´Svině, kurvo, sráči. My tě tady rozbijem´.“ A na dotaz, proč převáděl tak dlouhou dobu,
řekl: „No proč …poněvadž tam byli lidé, kteří potřebovali pomoct. Převést do svobodného světa.“ Dodal
ovšem, že nebyl čas na velké řeči a že bez pomoci mnoha ochotných lidí by to nikdy nemohl dokázat:
„Kdo měl dost odvahy, tak nám pomohl. Ti lidé k tomu museli mít zatraceně dobrý důvod, protože hodně
riskovali a ohrožovali své životy.“ Jako jeden z mála převaděčů dostal Josef Hasil od prezidenta Václava
Havla Medaili Za hrdinství.
Václav Veber

Josef Hasil
Josef Hasil wurde im Jahre 1924 in der Gemeinde Zábrdí unweit von Prachatitz (Prachatice) geboren.
Er war ein Schleuser außerordentlichen Rufes und mit seiner Person wird oft der Titel „Der König
des Böhmerwaldes“ verbunden. Schon als Jugendlicher beteiligte er sich am Widerstand gegen den
Nationalsozialismus als Verbindungsmann der hiesigen Partisanen. Obwohl er gelernter Böttcher war, trat
er nach dem Krieg als Freiwilliger dem Korps der nationalen Sicherheit (Sbor národní bezpečnosti – SNB)
bei. Nach der Schule in Protivín wurde er im Januar 1948 der Grenzschutzeinheit Glöckelberg (genannt
nach der Gemeinde Glöckelberg (Zvonková) zugeteilt. Er übte seinen Dienst im Gebiet der Dreieckmark,
wo die Grenzen der Tschechoslowakei, Österreichs und Bayerns aufeinander trafen, aus. Schon dort
begann Hasil mit den Schleusungen, später gab er zu, dass er zu dieser Zeit die Grenze etwa dreißigmal
überquerte, oft auch mit großen Menschengruppen. Im Oktober 1948 zeigte ihn wahrscheinlich ein
Anlieger aus der Gemeinde Neuthal (Nové Údolí), wo er bei einer seiner Aktionen Hilfe suchte, an. Er
wurde verhaftet und zu einer Gefängnisstrafe von sieben Jahren verurteilt. Er verbüßte die Strafe im
Kohlebergwerk in Most. Im Mai 1949 gelang ihm die Flucht, er überquerte problemlos die Grenze und
in Bayern traf er seinen älteren Bruder Bohumil, der dort auf ihn schon wartete. Gemeinsam traten sie
in die Dienste des amerikanischen Nachrichtendienstes Counter Intelligence Corps (CIC) als Schleuser.
Sie schleusten meistens gemeinsam, bewegten sich vor allem in der Umgebung der Stadt Prachatitz
und stützten sich auf der Widerstandsgruppe III.O.B. (Třetí osvobozovací boj – Dritter Befreiungskampf),
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die ihre Zentrale in Písek hatte. Eine der Schleusungen endete jedoch tragisch. Im September 1950, als
beide in die Tschechoslowakei gingen um unter anderem den Sohn von Bohumil zu schleusen (seine
Ehefrau war schon in der BRD), kam es bei Böhmisch Röhren (České Žleby) zu einem Feuergefecht, bei
dem Bohumil erschossen wurde. Sein Grab wurde bis heute nicht gefunden. Josef Hasil gelang es nach
Bayern zurückzukehren. Er schleuste bis zum Jahr 1953, als die Grenze hermetisch geschlossen wurde.
Er wanderte in die USA aus und lebt bis heute in einer Vorstadt von Chicago.
Seine Zeugenschaft war immer sehr bescheiden, er wollte weder über seinen Schicksal noch über
seine damalige Tätigkeit etwas Genaueres anführen, was zu Zeiten der kommunistischen Unfreiheit
verständlich war. Er hatte viele Gründe dafür, seine ganze Verwandtschaft wurde verfolgt. Festgenommen
und inhaftiert wurde auch die Mutter von Josef, weiter seine Schwester Aloisie, die zu einer Freiheitsstrafe
von 16 Jahren verurteilt wurde, Schwester Anežka wurde zu 18 Jahren verurteilt und Žofie verbrachte
9 Jahre im kommunistischen Gefängnis. Ein weiterer Bruder, Antonín, der sich entschied in der ČSR zu
bleiben, wurde zu einer Freiheitsstrafe von 22 Jahren verurteilt und das gleiche Urteil hörte auch seine
Frau. Nur der letzte Bruder, Julius, rettete sich mit der Flucht und ließ sich schließlich in Kanada nieder.
Nach der Wende, Ende der neunziger Jahre, antwortete Josef Hasil auf die Frage des Publizisten Karel
Pacner, wie er mit Zeitabstand seine Schleusertätigkeit sehe, folgend: „Manchmal erinnere ich mich daran
und sag mir, dass es der Mühe wert war, obwohl ich dort bei einem Feuergefecht bei Böhmisch Röhren
meinen Bruder verloren habe. Andererseits durften wir vor der Totalität den Kopf nicht senken. Als sie
mich ins Gefängnis gebracht haben, habe ich schreckliche Sachen gesehen. Menschen wurden ohne
Grund geschlagen. Wenn sie jemanden gefangen hatten, haben sie ihn im Hogtei gefesselt und zogen
die Seile so lange an, bis man nicht atmen konnte. Das waren keine Menschen, das waren Tiere. Als sie
mit dem Verhör angefangen haben, war das immer nur: Du Sau, du Hure, du Arschloch. Wir vernichten
dich hier.“ Auf die Frage, warum er so lange schleuste, erwiderte er: „Na warum …weil es dort Menschen
gab, die Hilfe brauchten, um in die freie Welt zu gelangen.“ Er fügte hinzu, dass es nicht genug Zeit für
große Reden gab und ohne Hilfe vieler bereitwilligen Menschen hätte er es nie schaffen können: „Wer
genug Mut hatte, hat uns geholfen. Die Menschen mussten dafür einen verdammt guten Grund gehabt
haben, denn sie haben viel riskiert und ihr Leben bedroht.“ Als einer der wenigen Schleuser bekam Josef
Hasil vom Staatspräsidenten Václav Havel die Medaille für Heldentum.
Václav Veber
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Nákres místa přestřelky 7. prosince 1949 mezi Českými Žleby a Soumarským mostem (Zdroj: ABS)
Skizze des Feuergefechts vom 7. Dezember 1949 zwischen Böhmisch Röhren (České Žleby) und der Säumerbrücke
(Soumarský most) (Quelle: ABS)
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Franz Kilián Nowotny
Franz Kilián Nowotny (1905–1977) patřil pravděpodobně mezi nejvýkonnější převaděče přes šumavskou
hranici. Byl to sudetský Němec, který se narodil ve Starých Hutích (tehdy Kaltenbach, dnes Nové Hutě)
poblíž Kvildy; jeho otec byl legendárním pašerákem. Otec za druhé světové války sloužil v německém
wehrmachtu, rodina však byla po celou válku pod dohledem gestapa. V roce 1946 byli všichni bez milosti
odsunuti. F. K. Nowotny se usadil v blízkém bavorském Röhrnbachu, od hranic vzdáleném přibližně 25
km a zařídil si velkoobchod se dřevem. Od samého začátku provozoval také převaděčskou činnost,
neboť i ve třetí republice byli lidé, kteří utíkali ze země, zejména z obav ze zatčení. Pověst F. K. Nowotneho
jako spolehlivého převaděče přes šumavské hranice předběhla politické události. Již brzy po únoru 1948
byl získán pro tuto práci americkou zpravodajskou službou CIC a začal pro ni převádět do ČSR a zpět,
zejména kurýry a politické prominenty, které bylo zapotřebí dostat na Západ.
Osudným se stal přechod v květnu 1950, který byl zřejmě prozrazen. Za mostkem přes Vltavu
u Františkova čekala na čtyřčlennou skupinku rota pohraničníků a zahájila palbu. Postřelen však byl
pouze Nowotny, kterému se podařilo vrátit na německé území. Po vyléčení už v převaděčské činnosti
dále nepokračoval. Další tři účastníci přechodu, pomocník F. K. Nowotneho Otto Grabmüller, rovněž
sudetský Němec, Rudolf Veselý a bývalý příslušník SNB Bohuslav Beneš, sice utekli z místa přestřelky, ale
postupně byli zatčeni a odsouzeni k vysokým trestům - Grabmüller dostal 25 let, Veselý doživotí a Beneš,
který byl jako bývalý příslušník SNB souzen samostatně, byl odsouzen k trestu smrti a popraven. Právě
Veselý až po sametové revoluci dosvědčil, že Nowotny ohlásil skupině, že právě vede svůj 2000. přechod
přes československé hranice. Odhadoval také, že převedl přibližně kolem 15 000 lidí, ale je také možné, že
Nowotny počítal všechny přechody, tzn. i ty, které zřejmě uskutečnil se svým otcem již za první republiky.
Pravdou je, že F. K. Nowotny bezkonkurenčně znal prostředí, kterým chodil. Státní bezpečnost mapovala
a označila jeho cestu jako kanál 54 (z Vimperka přes slavný močál na státní hranici), nikdy ho však ani
náznakem neohrozila; strážci hranic se vymlouvali, že Nowotny je v bažinách nedostižný.
Samozřejmě by nemohl být úspěšný, kdyby neměl ve vnitrozemí řadu pomocníků, kteří tvořili jeho
základnu či opěrný bod – bylo možné u nich přespat, nebo dostat jídlo. K takovému účelu sloužil např.
dům Josefa Peka u bývalé cihelny u Vimperka nebo Pöslova samota, dům č. 102 ve Zlaté Studni poblíž
Kvildy na místě zvaném Torfstich-Planie. Pohraničníci Nowotneho nenáviděli a připravovali pro něj různé

Náhrobek F. K. Nowotného v Röhrnbachu (Foto: Petr Mallota)
Grabstein von F. K. Nowotny in Röhrnbach (Foto: Petr Mallota)
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léčky i zátahy, ale neuspěli. V roce 1959 o něm na politickou objednávku napsal Rudolf Kalčík román
Král Šumavy a režisér Karel Kachyňa natočil stejnojmenný propagandistický film, v němž je postava
F. K. Nowotneho zastřelena. O Nowotnem zkresleně informoval také seriál Třicet případů majora Zemana.
Václav Veber

Franz Kilián Nowotny
Franz Kilián Nowotny (1905–1977) gehörte wahrscheinlich zu den leistungsfähigsten Schleusern über die
Grenze im Böhmerwald. Er war ein Sudetendeutscher, der in Kaltenbach (Nové Hutě, damals Staré Hutě)
unweit von Außergefild (Kvilda) geboren wurde. Sein Vater war ein legendärer Schmuggler, der im Zweiten
Weltkrieg in der Wehrmacht diente. Die Familie war während des ganzen Krieges unter Beobachtung der
Gestapo. Im Jahr 1946 wurden alle gnadenlos vertrieben. F. K. Nowotny ließ sich im nahe gelegenen
bayerischen Röhrnbach, das ungefähr 25 km von der Grenze entfernt war, nieder und betrieb einen
Holzgroßhandel. Von Anfang an übte er auch die Schleusertätigkeit aus, denn auch in der Dritten Republik
gab es Menschen, die aus dem Land flüchteten, vor allem aus Angst vor der Festnahme. Nowotny Ruf
eines zuverlässigen Schleusers über die Grenze im Böhmerwald kam den politischen Ereignissen zuvor.
Schon kurz nach dem Februarumsturz im Jahre 1948 gewann ihn der amerikanische Nachrichtendienst
CIC für Zusammenarbeit und Nowotny fing an für CIC Menschen in die ČSR und zurück zu schleusen.
Es handelte sich vor allem um Kuriere und politische Prominente, die in den Westen geschleust werden
mussten. Zum Schicksal wurde ihm die Grenzüberquerung im Mai 1950, die offenbar verraten wurde.
Hinter der Brücke über die Moldau bei Franzensthal (Františkov) wartete auf die vierköpfige Gruppe eine
Kompanie der Grenzwache und eröffnete das Feuer. Angeschossen wurde aber nur Nowotny, dem es
gelang aufs deutsche Gebiet zurückzukehren. Nach seiner Genesung hörte er mit der Schleusertätigkeit
auf. Weitere drei Teilnehmer der Grenzüberquerung, Nowotny Helfer Otto Grabmüller, ebenfalls ein
Sudetendeutscher, Rudolf Veselý und ehemaliger Angehöriger des SNB Bohuslav Beneš, flüchteten
zwar vom Gefechtsort, wurde aber mit der Zeit gefangen und zu hohen Strafen verurteilt – Grabmüller
bekam 25 Jahre, Veselý lebenslang und Beneš, der als ehemaliger Angehöriger der SNB getrennt vor
dem Gericht stand, wurde zur Todesstrafe verurteilt und hingerichtet. Gerade Veselý bestätigte erst nach
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der Wende, dass Nowotny der Gruppe erzählt habe, dass er gerade seine 2000. Schleusung über die
tschechoslowakische Grenze durchführe. Er schätzte auch, dass er rund 15 000 Menschen schleuste,
aber es ist auch möglich, das Nowotny alle Grenzüberquerungen berechnete, d.h. auch diejenigen,
die er vermutlich mit seinem Vater schon zu Zeiten der Ersten Republik durchführte. Die Wahrheit ist,
dass Nowotny konkurrenzlos das Gelände, wo er sich bewegte, kannte. Die Staatssicherheit zeichnete
seine Route ein und bezeichnete sie als Kanal 54 (aus Winterberg über das berühmte Moor bis zur
Staatsgrenze), konnte ihn jedoch in keinster Weise bedrohen; Die Grenzschützer behaupteten, dass man
ihn im Moor nicht fangen kann.
Natürlich hätte er nicht erfolgreich sein können, wenn er im Binnenland nicht eine Reihe von Helfern
hätte. Sie bildeten seine Basis und seinen Stützpunkt – es war möglich bei ihnen zu übernachten oder
Essen zu bekommen. Zu solchen Zwecken diente z.B. das Haus von Josef Pek bei der ehemaligen Ziegelei
bei Winterberg oder Pösls Einöde, Haus Nr. 102 in Goldbrunn (Zlatá Studna) unweit von Außergefild, am
Ort, der Torfstich-Planie hieß. Nowotny wurde von den Angehörigen der Grenzwache gehasst, sie stellten
ihm verschiedene Fallen und organisierten Fahndungsaktionen, aber waren nie erfolgreich. Im Jahre
1959 schrieb Rudolf Kalčík über ihn auf politische Bestellung den Roman Der König des Böhmerwaldes
(Král Šumavy) und der Regisseur Karel Kachyňa drehte den gleichnamigen Propagandafilm, in dem die
Figur von Nowotny erschossen wird. Über F. K. Nowotny erzählt verdreht auch die Serie Die Kriminalfälle
des Majors Zeman (Třicet případů majora Zemana).
Václav Veber
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Jaroslav Kaska a Jan Mašek
Jaroslav Kaska (3. 4. 1925–?) byl vyučený nástrojař a pracoval jako dělník. V roce 1945 sloužil krátkou
dobou u SNB. Až do února 1948 pracoval jako dělník v Kraslicích. V říjnu 1948 nastoupil k výkonu
základní vojenské služby v domažlické posádce. Na konci února 1949 odešli spolu s Janem Maškem do
zahraničí, kde se nechali americkou CIC naverbovat jako agenti-chodci. V roce 1950 přešel Kaska do
služeb britské IS, pro níž získával v uprchlickém táboře Valka nové spolupracovníky. Při jedné zpáteční
cestě byli s Janem Maškem dne 17. 8. 1951 zatčeni v sovětské okupační zóně Rakouska vojáky Rudé
armády a odvezeni do Sovětského svazu. Po devítiměsíční vyšetřovací vazbě, kterou strávili v Moskvě, byli
14. 5. 1952 předáni v Čopu československým bezpečnostním orgánům. Poněvadž byl v době opuštění
republiky vojákem základní služby, nebyl Kaska souzen s Maškem a ostatními, ale měl samostatný soud.
Dne 8. 4. 1954 jej Vyšší vojenský soud v Praze odsoudil za velezradu a vyzvědačství na doživotí. Trest
vykonal ve věznicích Valdice, Praha, Leopoldov. Dne 19. 6. 1964 byl z vězení podmínečně propuštěn.
Poté pracoval nejprve krátký čas v českobudějovickém hotelu Zvon jako kotelník, pak odešel pracovat
jako výhybkář k Československým státním dráhám, kde zůstal až do důchodu. Jaroslav Kaska bezesporu
patřil k nejvýkonnějším a nejúspěšnějším kurýrům a převaděčům. Byl jedním z Králů Šumavy.
Jan Mašek (30. 11. 1923–červenec 2011) pocházel z rodiny majitele pohřebního ústavu v Českých
Budějovicích. Absolvoval Obchodní akademii a poté pracoval jako pomocník v otcově firmě. V letech
1945–1947 vykonával základní vojenskou službu na letišti, naposledy v Českých Budějovicích. V roce
1948 byl povýšen do hodnosti podporučíka letectva. Od října 1948 do svého odchodu do zahraničí
v únoru 1949 pracoval v Kaplici jako správce pohřebního ústavu. V letech 1949–1951 pracoval jako
agent-chodec pro americkou CIC a britskou IS. Společně s Jaroslavem Kaskou byl 17. 8. 1951 zadržen
v Rakousku a převezen do Moskvy. Po devíti měsících vyšetřování byli oba bývalí kurýři 14. 5. 1952
předáni v Čopu československým bezpečnostním orgánům. Dne 27. dubna 1954 odsoudil Krajský soud
v Českých Budějovicích Jana Maška na doživotí. Spolu s ním bylo souzeno sedm jeho a Kaskových
spolupracovníků, kteří byli odsouzeni k trestům v rozmezí od dvou do čtrnácti let odnětí svobody. Léta
věznění strávil v Opavě, Praze, Brně a Příbrami. Na svobodu byl propuštěn 6. 5. 1964. Po propuštění
žil v Praze, kde pracoval v hotelích jako recepční. Po srpnové okupaci v roce 1968 odešel do zahraničí.
Jan Mašek a Jaroslav Kaska tvořili od samého počátku své protikomunistické činnosti nerozlučnou
dvojici. Záhy po únorovém převratu začali přes Prachaticko převádět lidi do americké okupační zóny
Vysílačka, která patřila jednomu ze spolupracovníků Jaroslava Kasky a Jana Maška (Zdroj: ABS)
Funkgerät, das einem der Mitarbeiter von Jaroslav Kaska und Jan Mašek gehörte (Quelle: ABS)
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v Bavorsku. První trojici osob, dva muže a jednu ženu, převedli již v dubnu 1948. Prostřednictvím svého
strýce Jana Rachače, kriminalisty z Prachatic vyhozeného po únoru 1948 ze služby, se seznámili se
správcem v Milešicích nedaleko Boubína Janem Petrovičem. Základnou pro uprchlíky do zahraničí se pak
stala Milešická škola. Cesta za hranice probíhala tak, že se kvůli kontrolám muselo z vlaku vystoupit už
v Prachaticích, odkud se pěšky šlo do Milešic. Tady pak uprchlíci čekali na vhodnou příležitost k přechodu
za hranice, někdy dokonce až týden. Na hranice se vyráželo před polednem, aby se převaděči stihli vrátit
před svítáním zpátky, alespoň za Vltavu. Museli projít Boubínskou oborou, jejíž správce byl do celé věci
zasvěcen, dále k Lenoře, kde přešli Vltavu a pak Radvanovským revírem k Dolnímu Cazovu a pak do
Německa. Byla to trasa, po které převáděla lidi Rachačova skupina i někteří další. Někdy převáděli Kaska
s Maškem lidi společně, někdy každý sám. Ve druhé polovině roku 1948 spolupracovali s převaděčem
a později známým agentem-chodcem Josefem Důrou. Převáděli až do ledna 1949.
Vedle převádění se Kaska s Maškem zapojili do tisku a distribuce protikomunistických letáků, pořizovali
také falešné hlasovací lístky (bílé), tištěné u Kaskových rodičů. Tato činnost však ustala již v srpnu 1948,
kdy byli jejich spolupracovníci pozatýkání a odsouzeni v procesu Jan Macháček a spol.
Protože oběma hrozilo zatčení, uprchli Kaska a Mašek v únoru 1949 za hranice. V uprchlickém táboře
Lechtfeld byli oba získáni americkou zpravodajskou službou CIC ke spolupráci jako agenti-chodci. Jejich
řídícím orgánem byl bývalý plk. Československé armády Alois Šeda krycím jménem Šubrt. Během roku
1949 absolvovali Kaska s Maškem cca 8 cest do Československa a v Praze a na jihu Čech, zejména na
Prachaticku, Vimpersku, Vodňansku a Českobudějovicku, vybudovali rozsáhlou a kvalitní zpravodajskou
síť, která získala mnoho zajímavých a důležitých informací a zpráv z oblasti hospodářství a vojenství.
Osobou, přes kterou v Československu směřoval hlavní zpravodajský kanál, byl zdravotník Arnošt Članěk
z vimperské nemocnice. Odchodem z amerických služeb v únoru 1950 jejich úzká spolupráce na delší
dobu končí. Poslední společnou cestu podnikli v srpnu 1951, kdy byli při přechodu Rakouskem zadrženi
rakouskými četníky a předáni sovětským okupačním úřadům. Velká část zpravodajské sítě vytvořená
Kaskou a Maškem byla rozbita po zatčení Josefa Ludvíka a Vladimíra Palmy, které Mašek seznámil
s některými svými kontakty na území Československa. V létě a na podzim 1951 proběhly na jihu Čech
tři velké vlny zatýkání, během kterých byli zatčeni takřka úplně všichni, kteří přišli s Kaskou a Maškem
do bližšího kontaktu. Zatýkání pokračovalo i v dalších letech. Celkem bylo v souvislosti s touto dvojicí
odsouzeno skoro 80 lidí.

Jaroslav Kaska und Jan Mašek
Jaroslav Kaska (3. 4. 1925–?) war gelernter Werkzeugmacher und war als Arbeiter tätig. Im Jahre 1945
diente er für kurze Zeit beim SNB. Bis Februar 1948 war er als Arbeiter in Kraslice beschäftigt. Ab
Oktober 1948 leistete er Grundwehrdienst in der Militärgarnison in Domažlice. Ende Februar 1949 begab
er sich gemeinsam mit Jan Mašek ins Ausland, wo sie sich vom amerikanischen Nachrichtendienst CIC
als Kuriere anwerben ließen. Im Jahre 1950 wechselte Kaska in die Dienste der britischen IS, für die er
im Valka-Lager neue Mitarbeiter gewann. Auf einem Rückweg wurden sie mit Jan Mašek am 17. 8. 1951
in der sowjetischen Besatzungszone in Österreich von Soldaten der Roten Armee verhaftet und in die
Sowjetunion gebracht. Nach einer neunmonatigen Untersuchungshaft, die sie in Moskau verbrachten,
wurden sie am 14. 5. 1952 in Čop an tschechoslowakische Sicherheitsbehörden übergeben. Weil Kaska
im Augenblick des Verlassens der Republik Soldat im Grundwehrdienst war, stand er nicht mit Mašek
und den anderen vor Gericht, sondern hatte ein eigenständiges. Am 8. 4. 1954 verurteilte ihn das Höhere
Militärgericht für Hochverrat und Spionage zur lebenslangen Freiheitsstrafe. Er vollstreckte seine Strafe in
den Gefängnissen Valdice, Prag und Leopoldov. Am 19. 6. 1964 wurde er aus der Haft auf Bewährung
entlassen. Danach arbeitete er für kurze Zeit in Budweis (České Budějovice) als Heizer im Hotel Zvon,
dann als Weichensteller bei den Tschechoslowakischen Staatsbahnen, wo er bis zur Rente blieb. Jaroslav
Kaska gehörte zweifellos zu den leistungsfähigsten und erfolgreichsten Kurieren und Schleusern. Er war
einer der Könige des Böhmerwaldes.
Jan Mašek (30. 11. 1923 – Juli 2011) stammte aus der Familie des Inhabers eines Beerdigungsinstitutes
in Budweis. Er absolvierte die Handelsakademie und danach arbeitete er als Helfer im Vaters
Unternehmen. In den Jahren 1945–1947 leistete er den Grundwehrdienst auf dem Flughafen, zuletzt in
Budweis. Im Jahre 1948 wurde er zum Unterleutnant der Luftwaffe befördert. Ab Oktober 1948 bis zu
seiner Auswanderung ins Ausland im Februar 1949 arbeitete er in Kaplitz (Kaplice) als Verwalter eines
Beerdigungsinstitutes. In den Jahren 1949–1951 war er als Kurier für die amerikanische CIC und die
britische IS tätig. Gemeinsam mit Jaroslav Kaska wurde er am 17. 8. 1951 in Österreich festgenommen
und nach Moskau überführt. Nach neunmonatigen Ermittlungen wurden beide ehemaligen Kuriere am 14.
5. 1952 in Čop an tschechoslowakische Sicherheitsbehörden übergeben. Am 27. April 1954 verurteilte
ihn das Bezirksgericht in Budweis zur lebenslangen Freiheitsstrafe. Gemeinsam mit ihm standen vor
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Gericht noch sieben seine und Kaskas Mitarbeiter, die zu Freiheitsstrafen von zwei bis zu vierzehn Jahren
verurteilt wurden. Die Gefängnisjahre verbrachte er in Opava, Prag, Brün und Příbram. Er wurde am 6. 5.
1964 freigelassen. Nach der Freilassung lebte er in Prag, wo er in verschiedenen Hotels als Empfangschef
arbeitete. Nach der Besatzung der Tschechoslowakei im Jahre 1968 wanderte er ins Ausland aus.
Jan Mašek und Jaroslav Kaska bildeten von Anfang ihrer antikommunistischen Tätigkeit ein
unzertrennliches Duo. Kurz nach dem Februarumsturz begannen sie in der Umgebung von Prachatitz
(Prachatice) Menschen in die amerikanische Besatzungszone in Bayern zu schleusen. Die erste
Dreiergruppe, zwei Männer und eine Frau, schleusten sie schon im April 1948. Durch ihren Onkel Jan
Rachač, einen Ermittler aus Prachatitz, der nach Februar 1948 aus dem Dienst entlassen wurde, lernten
sie den Verwalter in Oberschlag (Milešice) unweit des Berges Kubany (Boubín) Jan Petrovič kennen.
Die Schule in Oberschlag wurde für die Flüchtlinge zur Basis. Der Weg hinter die grenze verlief folgend:
Wegen der Kontrollen musste man aus dem Zug schon in Prachatitz aussteigen. Von dort ging man zu
Fuß nach Oberschlag. Hier warteten die Flüchtlinge auf den richtigen Augenblick zur Grenzüberquerung,
manchmal auch eine Woche lang. Zur Grenze brach man vor Mittag auf, damit die Schleuser vor der
Morgendämmerung, mindestens über die Moldau, zurück kehren konnten. Sie mussten durch den
Kubany-Wildpark, deren Verwalter in die ganze Sache eingeweiht war, weiter in Richtung Eleonorenhain
(Lenora), wo sie die Moldau überquerten und durch das Schillerberger Revier (Radvanovský revír) in
Richtung Unter-Zassau (Dolní Cazov) gehen und von hier dann nach Deutschland. Es war eine Route,
welche die Rachač-Gruppe und einige weitere Gruppen für die Grenzüberquerungen nutzten. Manchmal
schleusten Kaska mit Mašek die Menschen gemeinsam, manchmal getrennt. In der zweiten Hälfte des
Jahres 1948 arbeiteten sie mit dem Schleuser und später bekannten Kurier Josef Důra zusammen. Sie
übten ihre Schleusertätigkeit bis Januar 1949 aus.
Neben den Schleusungen engagierten sich Kaska und Mašek auch in der Verteilung
antikommunistischer Druckblätter, sie beschafften falsche Stimmzettel (weiße), welche sie bei den Eltern
von Kaska druckten. Mit dieser Tätigkeit hörten sie aber schon im August 1948 auf, als ihre Mitarbeiter
verhaftet und im Prozess mit Jan Macháček und Co. verurteilt wurden.
Weil beiden eine Festnahme drohte, flüchteten Kaska und Mašek im Februar 1949 hinter die Grenze. Im
Flüchtlingslager Lechtfeld wurden beide vom amerikanischen Nachrichtendienst CIC für die Zusammenarbeit
als Kuriere gewonnen. Gesteuert wurden sie vom ehemaligen Oberst der Tschechoslowakischen Armee
Alois Šeda, mit Decknamen Šubrt. Während des Jahres 1949 unternahmen Kaska und Mašek zirka 8
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Grenzüberquerungen in die Tschechoslowakei und bauten in Prag und Südböhmen, vor allem in der
Umgebung von Prachatitz, Winterberg (Vimperk), Wodnian (Vodňany) und Budweis, ein breites und
hochwertiges nachrichtendienstliches Netz auf, das viele interessante und wichtige Informationen und
Nachrichten aus den Bereichen der Wirtschaft und des Militärs gewinnen konnte. Die Vermittlungsperson,
über die der Hauptkanal in der Tschechoslowakei führte, war der Sanitäter Arnošt Članěk aus dem
Krankenhaus in Winterberg. Mit dem Verlassen der amerikanischen Dienste im Februar 1950 endet
für längere Zeit ihre enge Zusammenarbeit. Die letzte gemeinsame Grenzüberquerung unternahmen
sie im August 1951, als sie in Österreich von dortigen Polizisten festgenommen und an sowjetische
Besatzungsbehörde übergeben wurden. Ein großer Teil des nachrichtendienstlichen Netzes, das Kaska
und Mašek aufbauten, wurde nach der Festnahme von Josef Ludvík und Vladimír Palma, die Mašek mit
einigen seinen Kontakten in der Tschechoslowakei bekannt machte, vernichtet. Im Sommer und Herbst
1951 gab es in Südböhmen drei Festnahmewellen, während derer beinahe alle, die mit Kaska und Mašek
in engeren Kontakt kamen, festgenommen wurden. Weitere Festnahmen folgten auch in den nächsten
Jahren. Insgesamt wurden in Zusammenhang mit diesem Duo fast 80 Menschen verurteilt.
Libor Svoboda
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Pavouk zachycující strukturu kontaktů a spolupracovníků Jaroslava Kasky a Jana Maška (Zdroj: ABS)
Liste mit der Struktur der Kontakte und Mitarbeiter von Jaroslav Kaska a Jan Mašek (Quelle: ABS)
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Skauti na Šumavě
Mezi převaděči a kurýry, kteří po únoru 1948 přecházeli státní hranice na Šumavě, bylo také mnoho
skautů. Tato skutečnost nesouvisela pouze s početnou členskou základnou Junáka, který po válce
úspěšně obnovil svou činnost, ale rovněž s jeho praktickou a ideovou orientací. Řada skautských
oddílů jezdila na Šumavu tradičně tábořit, a proto jejich členové dobře znali místní prostředí (poslední
junácké tábory se zde konaly ještě v létě 1949) a uměli se v přírodě orientovat. Skauti byli také vedeni
k prvorepublikovým tradicím, vlastenectví a obětavosti. Před sebou měli navíc vzory svých starších
předchůdců, kteří se aktivně zapojili do protinacistického odboje. Jeden ze skautských oddílů, který
tábořil na Šumavě a jehož někteří členové se po komunistickém převratu zapojili do protikomunistického
odboje a převádění uprchlíků, pocházel z Klatov. Od roku 1949 začali postupně Vladimír Bláha, Václav
Ceplecha, Antonín Celerýn, Zdeněk Kovařík a další skauti spolupracovat s pobočkou americké výzvědné
služby CIC v Řezně, kterou řídil seržant Kurt Taub „Taylor“. Postupně byla většina z nich v rámci akcí StB
s krycími názvy „Polom“ a „Lipplova pila“ zatčena a odsouzena k dlouholetým trestům odnětí svobody.
Jedním z nejmladších převaděčů, který dobře znal Šumavu z letních skautských táborů, byl František
Zahrádka (narozen 30 října 1930 v Děčíně), člen 10. českobudějovického oddílu Junáka. Po únoru 1948
se zapojil do protikomunistického odboje a od ledna 1949 převáděl uprchlíky do Bavorska. Při jedné
ze svých cest navázal kontakt s americkou vojenskou kontrarozvědkou a po návratu sbíral s pomocí
štábního rotmistra Silvestra Müllera vojenské informace. Prostřednictvím svého skautského vedoucího
Karla Pecky byl ve spojení s pražskou odbojovou skupinou. Společně se svými skautskými kamarády
tiskl letáky a kolportoval ilegální časopis Za pravdu. V září 1949 byl zatčen a později odsouzen k dvaceti
letům těžkého žaláře. Vězněn byl v uranových pracovních táborech i v pevných věznicích. Propuštěn
byl teprve v září 1962. V roce 1968 spoluzakládal okresní pobočku K 231 v Příbrami. Po roce 1989 stál
u zrodu příbramské pobočky KPV a Muzea III. odboje.
Petr Blažek

Fotografie Františka Zahrádky pořízená v roce 1949 ve vazební věznici (Zdroj: NA)
Eine Fotografie von František Zahrádka, die im Jahre 1949 in der Untersuchungshaft aufgenommen wurde
(Quelle: Nationalarchiv)
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Pfadfinder im Böhmerwald
Unter den Schleusern und Kurieren, die nach Februar 1948 die Staatsgrenze im Böhmerwald überquerten,
waren auch viele Pfadfinder. Diese Tatsache hing nicht nur mit der breiten Mitgliederbasis der Organisation
Junák, die nach dem Krieg ihre Tätigkeit erfolgreich wieder aufnahm, sondern auch mit ihrer praktischen
und ideologischen Ausrichtung zusammen. Viele Pfadfindergruppen fuhren in den Böhmerwald zum
Zelten, deshalb kannten ihre Mitglieder das hiesige Gelände sehr gut (letzte Pfadfinderlager fanden hier
noch im Sommer 1949 statt) und fanden sich in der Natur zurecht. Die Pfadfinder wurden auch zu den
Traditionen der Ersten Republik geführt – Patriotismus und Opferbereitschaft. Ihre älteren Vorgänger, die
sich aktiv am Anti-Nazi-Widerstand beteiligten, waren für sie ein Vorbild. Eine der Pfadfindergruppen, die im
Böhmerwald zeltete und derer einige Mitglieder sich nach dem Februarumsturz dem antikommunistischen
Widerstand aktiv anschlossen und Flüchtlinge schleusten, kam aus Klattau (Klatovy). Ab 1949 begannen
Vladimír Bláha, Václav Ceplecha, Antonín Celerýn, Zdeněk Kovařík und weitere Pfadfinder mit der
Zweigstelle des amerikanischen Nachrichtendienstes CIC in Regensburg unter der Leitung von Sergeant
Kurt Taub „Taylor“ zusammenzuarbeiten. Mit der Zeit wurden die meisten von ihnen im Rahmen der
Aktionen der StB mit Decknamen „Fallbaum“ („Polom“) und „Lipplsäge („Lipplova pila“) verhaftet und zu
langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.
Einer der jüngsten Schleuser, der den Böhmerwald von den Pfadfinderlagern im Sommer gut kannte,
war František Zahrádka (geboren am 30. Oktober 1930 in Tetschen), Mitglied der 10. Pfadfindergruppe
aus Budweis. Nach Februar 1948 nahm er am antikommunistischen Widerstand teil und ab Januar
1949 schleuste er Flüchtlinge nach Bayern. Bei einer Grenzüberquerung knüpfte er Kontakt mit der
amerikanischen Spionageabwehr an und nach der Rückkehr sammelte er mit Hilfe des Stabsunteroffiziers
Silvestr Müller Militärinformationen. Mittels seines Pfadfinderleiters Karel Pecka stand er in Kontakt mit der
Widerstandsgruppe aus Prag. Gemeinsam mit seinen Pfadfinder-Kameraden druckte er Flugblätter und
verbreitete die illegale Zeitschrift Za pravdu. Im September 1949 wurde er verhaftet und später zu zwanzig
Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Er wurde in den Uran-Arbeitslagern und in gewöhnlichen Gefängnissen
festgehalten. Entlassen wurde er erst im September 1962. Im Jahr 1968 war er Mitbegründer der
Kreisniederlassung des Klubs 231 (K 231) in Příbram, nach 1989 beteiligte er sich an der Gründung
der KPV-Niederlassung in Příbram (KPV – Konfederace politických vězňů (Konföderation der politischer
Häftlinge)) und des Museums des III. Widerstands.
Petr Blažek

58

Na snímku skautský tábor z roku 1946 (Zdroj: Archiv Stanislava Kaplana)
Auf dem Bild ist ein Pfadfinderlager aus dem Jahr 1946 (Quelle: Archiv von Stanislav Kaplan)
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Akce „Kámen“
Krátce po únoru 1948 zahájila Státní bezpečnost rozsáhlou provokační akci s krycím názvem „Kámen“
(v některých dokumentech je také uvedena jako akce „Kameny“), jež byla zaměřena proti potenciálním
uprchlíkům z komunistického Československa. Tajná policie při akci používala falešné převaděče,
kteří své oběti dovedli na vybrané místo, většinou nedaleko státní hranice. Někteří nešťastníci zde byli
rovnou zatčeni, jiní byli naopak dovedeni do fiktivní služebny americké vojenské kontrarozvědky (CIC),
kde podstoupili přijímací pohovor a vyplnili podrobné dotazníky. V euforii nad podařeným přechodem
uváděli uprchlíci různé citlivé informace, popisovali své protirežimní aktivity nebo na vyzvání sdělovali
politické postoje svých přátel, které doporučovali pro možný kontakt. Ve skutečnosti je ovšem vyslýchali
tajní spolupracovníci (jedním z nich byl agent Amon Tomašoff, plynně hovořící anglickým jazykem) nebo
kádroví příslušníci StB, kteří byli oblečeni ve falešných amerických uniformách. Po tomto screeningu
byli oběti provokace většinou poslány do údajného nedalekého sběrného tábora. Cestou „zabloudili“
a byli následně zadrženi příslušníky Pohraniční stráže. V jiných případech bylo uprchlíkům sděleno, že jim
americká strana odmítá poskytnout útočiště a že budou vráceni zpět do Československa. „Předáni“ byli
následně na fiktivní státní hranici, kde nechyběla dokonce ani hraniční závora. Někteří nepochopili ani po
letech, že se ve skutečnosti jednalo o provokaci.
Již v červnu 1948 si americká vláda stěžovala prostřednictvím pražského velvyslanectví na provokace
StB a zneužívání výsostných státních znaků a symbolů USA. I z tohoto důvodu byla akce „Kámen“ na
čas utlumena. Celkový počet obětí akce „Kámen“, která trvala minimálně do roku 1952, není doposud
znám. Vzhledem k vynaloženým nákladům lze předpokládat, že se jednalo patrně o stovky osob. Mezi
doložené lokality, kde byly provokace v pohraničí prováděny, patří okolí Svatého Kříže u Chebu, okolí
Všerub u Kdyně, Tří Seker u Mariánských Lázní, okolí neosídlené obce Mýtnice v tehdejším okrese
Horšovský Týn a okolí osady Pádorf v domažlickém okrese. Akce se ale patrně uskutečňovala také na
dalších místech u západní hranice Československa.
Na akci, která byla řízena z pražské centrály StB, se podíleli také příslušníci oblastních úřadoven tajné
policie v Karlových Varech, Plzni a Českých Budějovicích. Za jejího tvůrce je podle některých pramenů
považován velitel plzeňské oblastní úřadovny StB JUDr. Josef Stehlík (původním jménem Stelzer,
1908–1989), v jiných je za hlavního iniciátora naopak uváděn odborový přednosta ministerstva vnitra
Na fotografii je zachycen Jaroslav Hakr s údajným důstojníkem CIC. Snímek byl pořízen v roce 1951 pro kompromitující účely.
Je to jediná dosud známá fotografie, která dokumentuje akci „Kámen“. (Zdroj: ABS)
Die Fotografie zeigt Jaroslav Hakr mit angeblichem CIC Offizier. Die Aufnahme wurde 1951 für kompromittierende Zwecke gemacht.
Es ist die einzige bislang bekannte Fotografie, die die Aktion „Stein“ dokumentiert. (Quelle: ABS)
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Štěpán Plaček (1909–1992). V poslední fázi řídil tuto akci osobně jeden z nejvyšších funkcionářů
ministerstva vnitra Antonín Prchal (1923–1996).
Jedním z falešných převaděčů byl také Hubert Pilčík z obce Sence u Plzně, který v březnu 1951
zavraždil minimálně dva uprchlíky a přivlastnil si jejich majetek. Jejich nezletilou příbuznou zneužíval
a věznil v naprosto nelidských podmínkách. V domě manželů Pilčíkových ovšem našli kriminalisté velké
množství kufrů, oděvů, bot, cenností a jiných věcí, které naznačovaly, že obětí bylo více. Tři dny po zatčení
v září 1951 byl Pilčík nalezen mrtev ve vazební cele, podle oficiální verze se měl sám oběsit pomocí dvou
svázaných kapesníků. Někdejší důstojník StB Josef Frolík, který po srpnové okupaci uprchl do USA,
ve své knize uvedl, že Pilčík působil původně jako spolupracovník StB v akci „Kámen“, a proto byl po
zatčení odstraněn jako nepohodlný svědek. Naprostá většina archivních dokumentů k tomuto případu
byla ovšem údajně zničena, takže Frolíkovo tvrzení nebylo doposud potvrzeno. Pilčíkova kauza se stala
předlohou pro jeden z dílů propagandistického televizního seriálu Třicet případů majora Zemana. Pod
názvem Bestie byl situován do roku 1949.
Petr Blažek

Aktion „Stein“
Bereits kurz nach dem Februar 1948 leitete die Staatssicherheit eine umfangreiche Provokationsaktion
namens „Stein“ (in einigen Dokumenten spricht man auch von der Aktion „Steine“) ein, die gegen potentielle
Flüchtlinge aus der kommunistischen Tschechoslowakei ausgerichtet wurde. Die Geheimpolizei nutzte
bei dieser Aktion Scheinschleuser, die ihre Opfer an einen ausgewählten Ort gebracht haben, meistens
unweit der Staatsgrenze. Einige der Unglücklichen wurden hier gleich verhaftet, andere wurden im
Gegenteil in eine fiktive Dienststelle der amerikanischen militärischen Kontraspionage (CIC) gebracht,
wo sie ein Aufnahmegespräch absolvierten und ausführliche Fragebögen ausfüllten. In ihrer Euphorie
über den geglückten Übergang führten die Flüchtlinge empfindliche Informationen an, beschrieben ihre
regimewidrigen Aktivitäten oder auf Anfrage teilten sie politische Einstellungen ihrer Freunde mit, die sie
für einen möglichen Kontakt dann noch empfohlen. In der Tat waren sie jedoch durch geheime Mitarbeiter
verhört (einer von denen war der fließendes Englisch sprechender Agent Tomašoff) oder Kaderangehörige
der Staatssicherheit (StB) in falschen amerikanischen Uniformen. Nach diesem Screening wurden die
Opfer der Provokation meistens in einen angeblichen unweit befindlichen Sammellager geschickt.
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Unterwegs „verliefen“ sie sich und wurden anschließend durch die Angehörigen der Grenzwache verhaftet.
In anderen Fällen wurde den Flüchtlingen mitgeteilt, dass die amerikanische Seite es ablehnt, ihnen
Zuflucht zu gewähren, und dass sie zurück in die Tschechoslowakei übergeben werden. „Übergeben“
wurden sie anschließend an fiktiver Staatsgrenze, wo sogar nicht einmal eine Grenzbarriere fehlte. Einige
verstanden nicht einmal nach Jahren, dass es sich in der Tat um eine Provokation handelte.
Bereits im Juni 1948 beschwerte sich die amerikanische Regierung mittels Prager Bootschaft über
die Provokationen der StB und über den Missbrauch der Staatswappen und Symbole der Vereinigten
Staaten. Die Gesamtanzahl der Opfer der Aktion „Stein“, die mindestens bis 1952 andauerte, ist bislang
nicht bekannt. Im Hinblick auf den geleisteten Aufwand handelte es sich anscheinend um Hunderte
von Personen. Zu nachgewiesenen Lokalitäten, wo diese Provokationen im Grenzgebiet durchgeführt
wurden, gehört die Umgebung von Heilig Kreuz (Svatý Kříž) bei Eger (Cheb), Umgebung von Neumark
(Všeruby) bei Neugedein (Kdyně), Dreihacken (Tři Sekery) bei Marienbad (Mariánské Lázně), Umgebung
der nicht besiedelten Gemeinde Mauthaus (Mýtnice) im damaligen Landkreis Bischofteinitz (Horšovský
Týn) und Umgebung der Ansiedlung Pádorf im Kreis Taus (Domažlice). Die Aktion fand wahrscheinlich
auch in anderen Orten an der Westgrenze der Tschechoslowakei statt.
An der Aktion, die aus Prager Zentrale der StB gesteuert wurde, nahmen auch Angehörige von
Gebietsdienststellen der Geheimpolizei in Karlsbad (Karlovy Vary), Pilsen (Plzeň) und Budweis (České
Budějovice) teil. Für deren Erfinder halten einige Quellen den Kommandanten der Pilsener StB
Gebietsdienststelle JUDr. Josef Stehlík (ursprünglicher Name Stelzer, 1908-1989), andere halten für den
Hauptveranlasser den Gewerkschaftsvorstehenden des Innenministeriums Štěpán Plaček (1909-1992).
In der letzten Phase wurde diese Aktion von Antonín Prchal (1923-1996) persönlich geleitet, einem der
höchsten Funktionäre des Innenministeriums.
Einer der falschen Schleuser war auch Hubert Pilčík aus der Gemeinde Senec bei Pilsen, der im März
1951 mindestens zwei Flüchtlinge tötete und sich deren Vermögen zueignete. Darüber hinaus missbrauchte
er wiederholt ihre minderjährige Verwandte und hielt sie in durchaus unmenschlichen Bedingungen fest.
Im Haus der Eheleute Pilčík fanden jedoch die Kriminalisten zahlreiche Koffer, Kleidungsstücke, Schuhe,
Wertgegenstände und andere Dinge, die darauf deuten, dass es noch mehr Opfer gab. Drei Tage nach
seiner Verhaftung im September 1951 wurde Pilčík in der Haftzelle tot gefunden, nach offizieller Version
sollte er sich mittels zwei miteinander verbundenen Taschentücher erhängt haben. Der damalige StB
Offizier Josef Frolík, der nach August 1968 in die USA flüchtete, gab in seinem Buch an, dass Pilčík

63

ursprünglich als StB Mitarbeiter bei der Aktion „Stein“ tätig war und aus diesem Grund nach seiner
Verhaftung als unbequemer Zeuge entfernt werden musste. Die absolute Mehrheit an Archivdokumenten
zu diesem Fall wurde jedoch angeblich zerstört und so konnte die Behauptung Frolíks bislang nicht
bestätigt werden. Die Causa Pilčík wurde zur Vorlage für eine der Folgen der Propagandaserie Die
Kriminalfälle des Majors Zeman. Unter dem Titel Bestie wurde sie ins Jahr 1949 gesetzt.
Petr Blažek

Hubert Pilčík (Zdroj: Muzeum Policie ČR)
Hubert Pilčík (Quelle: Museum der Polizei der Tschechischen Republik)
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StB Prachatice
Státní bezpečnost byla policejní složkou, jejímž úkolem bylo vyhledávat a vyšetřovat trestné činy politického
charakteru. Po únoru 1948 se stala jednou z nejvýznamnějších opor komunistického režimu a jedním
z hlavních nástrojů politické perzekuce a politických represí. Vznikla v roce 1945 jako neuniformovaná
složka Sboru národní bezpečnosti (SNB) a oproti obecně rozšířenému názoru, nebyla v počátcích pod
kontrolou KSČ. Jejím hlavním úkolem v prvních poválečných letech bylo vyšetřování a stíhání trestných
činů spáchaných v době okupace (stíhání válečných zločinců, kolaborantů apod.) a do jejich řad byli
povoláváni zkušení kriminalisté, bývalí četníci ad. Jako ostatní bezpečnostní složky se i StB postupně
dostávala pod kontrolu KSČ, zejména poté, co byla k 1. 1. 1948 sloučena s bývalým Zemským odborem
bezpečnosti II. (ZOB). Ten byl od svého vzniku v roce 1945 pod silným vlivem komunistické strany. Po
únorových čistkách prošel počet a sociální struktura příslušníků StB radikálními změnami. Od Bezpečnosti
odešla nuceně řada osob, které byly shledány jako nevyhovující a na jejich místo přicházeli noví, mladí
a zapálení členové KSČ. Počet příslušníků StB také stále stoupal. V roce 1949 nastoupilo k StB bezmála
3 000 nových zaměstnanců. V polovině padesátých let měla StB již více než 8 000 příslušníků.
Na území současného Jihočeského kraje se v letech 1945–1948 nacházely tři oblastní úřadovny StB
(České Budějovice, Písek a Tábor) a dvě pobočky oblastních úřadoven (PoStB) v Českém Krumlově
a v Prachaticích. V roce 1949 bylo zrušeno zemské zřízení a vzniklo nové krajské uspořádání. Této
struktuře se přizpůsobil i bezpečnostní aparát. Vznikla krajská velitelství StB (KV StB) a v jednotlivých
okresech vznikaly oddíly, respektive velitelství oddílů StB (VO StB). Zároveň vznikla krajská a okresní
velitelství Národní bezpečnosti (NB), od roku 1949 stále častěji označované jako Veřejná Bezpečnost
(VB), pod jejíž správu patřila mimo jiné pořádková, dopravní a kriminální služba. V květnu 1950 bylo
podle sovětského vzoru zřízeno Ministerstvo národní bezpečnosti, které se stalo hlavním řídícím orgánem
bezpečnostních složek, tedy StB a NB (VB).
Na jihu Čech vzniklo k 1. 1. 1949 KV StB v Českých Budějovicích. Prvním krajským velitelem StB se
stal mjr. Poláček, jenž byl o rok později vystřídán mjr. Antonínem Novým. Nový byl koncem května 1951
z funkce odvolán a na jeho místo nastoupil por. Vladimír Bouzek. Ten v čele českobudějovické politické
policie vydržel až do roku 1956. Součástí KV StB České Budějovice se stala i bývalá PoStB Prachatice,
která se změnila na oddíl StB Prachatice. V roce 1949 bylo rozhodnuto o založení druhého oddílu StB

František Lec (Zdroj: ABS)
František Lec (Quelle: ABS)
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v regionu, který byl zřízen ve Vimperku. V letech 1949–1950 měly oddíly StB relativně velké pravomoci,
ve vlastní dikci nejen vyhledávaly případy protistátních a protikomunistických aktivit, ale velice často
prováděly i jejich vyšetřování. Pravděpodobným důvodem bylo to, že ještě nebyla zcela ustálená struktura
a podoba KV StB, jež nestačila rapidnímu nárůstu politicky motivované „trestné činnosti“. Například ještě
nebyla personálně kompletní operativní a vyšetřovací oddělení KV StB a řadu případů, včetně zatýkání,
tedy řešily oddíly StB v okresech. Prachatická StB se v letech 1948–1955 podílela na vyšetřování řady
případů týkajících se nedovolených přechodů státní hranice, převaděčství, kurýrů (agentů-chodců). Její
příslušníci byli proslulí mimořádnou brutalitou.
Jaroslav Krčmář (1924–?), rodák z Nemanic u Českých Budějovic, pocházel z dělnické rodiny. Vyučil
se autolakýrníkem a toto povolání vykonával s nucenými přestávkami za okupace a v průběhu základní
vojenské služby až do nástupu k SNB dne 18. 4. 1949. Krčmář nastoupil od počátku přímo k StB. Po
měsíčním školení SNB nastoupil na KV StB v Českých Budějovicích do 4. oddělení, kde posléze pracoval
jako zástupce velitele. Po absolvování školy SNB druhého stupně pro nižší a střední velitele v roce 1950
byl v lednu následujícího roku jmenován velitelem oddílu StB v Milevsku. Dne 1. 12. 1951 byl přeložen do
Prachatic do funkce velitele VO StB (Velitelství oddílu StB) a v této funkci zůstal až do roku 1955. Jaroslav
Krčmář byl od roku 1946 členem KSČ a mimořádně aktivním členem byl i v době svého služebního
působení v Prachaticích. V letech 1952–1953 byl členem Okresního výboru KSČ v Prachaticích a od
roku 1953 členem byra OV KSČ tamtéž. Nadporučík Krčmář byl v roce 1955 odvolán z funkce náčelníka
OO MV Prachatice a propuštěn z MV pro řadu kázeňských přestupků (nezřízené pití alkoholických
nápojů) a zásadní nedostatky v řízení prachatického OO MV (údajná familiérnost ve vztahu k podřízeným,
vyzrazení spolupracovníka apod.).
František Lec (13. 7. 1915–?) se narodil v Českých Budějovicích. Po vychození obecné a měšťanské
školy se vyučil strojním zámečníkem u českobudějovické firmy UNION. V roce 1938 nastoupil k četnictvu
a po celou dobu války sloužil na četnických stanicích ve Vráži u Písku, Lažišti, Vlachově Březí a nakonec
v Husinci, kde ho zastihl konec války. Revolučním národním výborem v Husinci byl 7. 5. 1945 vyslán
do Prachatic, kde začal sloužit jako příslušník SNB. Bývalý četník se již 10. 5. 1945 stal členem KSČ
a pracoval v jejím okresním výboru. Za KSČ byl také zvolen bezpečnostním referentem Místního národního
výboru v Prachaticích. Dne 4. 5. 1946 byl přidělen k ZOB II v Písku. Po sloučení ZOB a StB se Lec vrátil k
1. 1. 1948 služebně znovu do Prachatic. Nastoupil na tehdejší pobočku oblastní úřadovny v Prachaticích
(PoStB). V době únorového převratu se Lec stal prvním místopředsedou Okresního akčního výboru
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Národní fronty v Prachaticích. Dne 22. 3. 1948 převzal prozatímní vedení PoStB Prachatice. František
Lec proslul jako mimořádně brutální příslušník StB a člověk, kterého se v Prachaticích všichni báli. Jeho
kariéra u StB však paradoxně velice brzy skončila. Nepovolené a podezřelé machinace s penězi určenými
na služební provoz oddílu vedly k finanční kontrole a Lec byl převelen do Českých Budějovic. Po vynesení
kázeňského trestu v dubnu 1950 (nenahlásil opilého příslušníka směny) požádal o propuštění z StB.
Propuštěn byl 30. 4. 1950.
Josef Kubovec (25. 2. 1912–?), rodák z Lipkova u Domažlic a vyučený obchodní příručí, nastoupil
v roce 1936 ke státní policii a po absolvování policejní školy sloužil na policejním komisařství v Praze
na Smíchově. Od roku 1939 až do konce války sloužil na policejním ředitelství v Plzni. Po osvobození
si požádal o přeložení do pohraničí. Bylo mu vyhověno a tak v letech 1945–1948 sloužil na stanici SNB
v Prachaticích. V průběhu únorového převratu byl 22. 2. 1948 přeložen na místní PoStB. Zde působil
nejprve od října 1948 jako zástupce velitele, později od 1. 1. 1950 až do 1. 12. 1951 jako velitel oddílu
StB. Poté byl přeložen k VB Prachatice. Do penze odešel jako nadporučík 28. 2. 1967.
Václav Zídek (12. 7. 1910–?) se narodil v Šumavských Hošticích. Vyučil se tesařem a v letech 1934–
1939 působil jako délesloužící poddůstojník v hodnosti rotného ve Vimperku, Chomutově a Kadani. Za
okupace pracoval jako dělník u různých stavebních firem. V lednu 1941 se přiženil do obce Žárovna
u Vimperku. Na jaře 1945 se jako člen partyzánské skupiny ŠUMAVA II účastnil odzbrojování německých
vojáků a obsazování pohraničí. Dne 12. 9. 1945 nastoupil do výcvikového střediska SNB v Protivíně a po
jeho ukončení byl zařazen na stanici SNB Borová Lada, kde sloužil až do roku 1948. Dne 1. 6. 1948 byl
dočasně převeden k oblastní úřadovně StB v Písku. V říjnu 1948 byl převeden k referátu „Z“ jako tzv.
vysunutý orgán pro okres Vimperk. Pro dobré výsledky byl 6. 3. 1950 pověřen funkcí velitele oddílu StB
ve Vimperku. Toto místo zastával až do prosince 1952. Počáteční dobrá hodnocení se však postupem
času zhoršovala a Zídkovi byla vyčítána celá řada poklesků (styky s politicky nespolehlivými osobami,
nízká aktivita ve službě apod.) a byl proto odvolán z funkce velitele. Hřebíčkem do rakve Zídkovy kariéry
u StB byla aktivní účast jeho manželky při demonstraci 4. 6. 1953 konané na protest proti měnové
reformě. Dne 8. 6. 1953 byl Václav Zídek z StB propuštěn.
Libor Svoboda
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StB Prachatitz (Prachatice)
Die Staatssicherheit war eine Polizeieinheit, deren Aufgabe es war, Straftaten politischen Charakters
auszusuchen und zu ermitteln. Nach Februar 1948 wurde sie zu einer der wichtigsten Stützen des
kommunistischen Regimes und einem der bedeutendsten Werkzeuge politischer Verfolgung und
politischer Repressionen. Sie entstand im Jahre 1945 als nicht uniformierte Einheit des Korps der nationalen
Sicherheit (SNB) und im Gegensatz zur allgemein verbreiteter Meinung unterlag sie zu Beginn nicht der
Kontrolle der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (KSČ). Ihre Hauptaufgabe in den ersten
Nachkriegsjahren war die Ermittlung und Verfolgung der im Verlauf der Nazi-Besatzung begangenen
Straftaten (Verfolgung der Kriegsverbrecher, Kollaborateure usw.) und in deren Reihen wurden auch
erfahrene Kriminalisten, ehemalige Gendarmen usw. berufen. Wie es bei anderen Sicherheitseinheiten
der Fall war, auch die StB geriet allmählich unter Kontrolle der KSČ, insbesondere nachdem sie zum 1.
1. 1948 mit dem ehemaligen Landesreferat für Sicherheit II. (ZOB) verschmolzen wurde. Dieser stand
nämlich von Anfang an unter starkem Einfluss der kommunistischen Partei. Nach Säuberungen nach
Februar 1948 erfuhr die StB hinsichtlich Anzahl und Sozialstruktur der Angehörigen radikale Änderungen.
Zahlreiche Personen verließen die Staatssicherheit zwangsmäßig, weil sie für ungenügend gefunden
worden waren, und an deren Stelle kamen neue, junge und eifrige KSČ Mitglieder. Die Anzahl der StB
Angehörigen wuchs ständig. 1949 begrüßte die StB fast 3 000 neue Mitarbeiter. In Mitte Fünfziger hatte
sie bereits über 8 000 Angehörige.
Auf dem Gebiet des jetzigen Bezirks Südböhmen befanden sich in den Jahren 1945–1949 drei
Gebietsamtsstellen der StB (Budweis, Pisek und Tabor) und zwei Niederlassungen der Gebietsamtsstellen
(PoStB) in Böhmisch Krumau (Český Krumlov) und in Prachatitz. 1949 wurde die Landesverordnung
aufgehoben und es entstand eine neue Bezirksgestaltung. Das Sicherheitsapparat passte sich an
diese Struktur an: Es entstanden StB Bezirkskommandanturen (KV StB) und in einzelnen Landkreisen
entstanden dann StB Abteilungen, bzw. StB Abteilungskommandanturen (VO StB). Gleichzeitig entstanden
auch Bezirks- und Kreiskommandanturen der Nationalen Sicherheit (NB), seit 1949 immer häufiger als
Öffentliche Sicherheit (VB) bezeichnet, die unter Anderem den Ordnungs-, Verkehrs- und Kriminaldienst
verwaltete. Im Mai 1950 wurde nach sowjetischem Vorbild Ministerium für Nationale Sicherheit errichtet,
das zum Hauptorgan der Leitung des Sicherheitseinheiten, d.h. der StB und der NB (VB), wurde.
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Im Süden Böhmens entstand zum 1. 1. 1949 die KV StB Budweis (České Budějovice). Zum ersten StB
Bezirkskommandant wurde Major Poláček, der ein Jahr später durch Major Antonín Nový ersetzt wurde.
Nový wurde Ende Mai 1951 von seiner Funktion abberufen und an seine Stelle kam Leutnant Vladimír
Bouzek. Dieser blieb an der Spitze der Budweiser politischen Polizei bis zum Jahre 1956. Zum Bestandteil
der KV StB Budweis wurde auch die ehemalige PO StB Prachatitz, die sich in StB Abteilung Prachatitz
umwandelte. Im Jahre 1949 wurde die Gründung der zweiten StB Abteilung in der Region beschlossen
und zwar in Winterberg (Vimperk). In den Jahren 1949–1950 hatten die StB Abteilungen relativ große
Kompetenzen: in eigener Regie suchten sie nicht nur nach staatsfeindlichen und antikommunistischen
Aktivitäten sondern auch führten sie sehr oft deren Ermittlung durch. Der wahrscheinliche Grund dafür war,
dass die Struktur und die Form der KV StB noch nicht ganz etabliert und dem rapiden Anstieg an politisch
motivierte „Straftätigkeit“ nicht gewachsen war. Beispielsweise gab es noch keine personal vollständige
KV StB Operativ- und Ermittlungsabteilungen und zahlreiche Fälle, einschließlich Verhaftungen, wurden
durch StB Abteilungen in einzelnen Landkreisen gelöst. Die Prachatitzer StB beteiligte sich in den
Jahren 1948-1955 an Ermittlung zahlreicher Fälle im Zusammenhang mit unerlaubten Übergängen der
Staatsgrenze, Schleusungskriminalität, Kurieren. Deren Angehörige berühmten durch außergewöhnliche
Brutalität.
Jaroslav Krčmář (1924–?), geboren in Nemanice bei Budweis, stammte aus einer Arbeiterfamilie. Er
erlernte den Beruf des Autolackierers und übte diesen mit Zwangspausen während der Nazi-Besatzung
und während des Grundwehrdienstes bis zu seinem Antritt zur StB am 18. 4. 1949 aus. Krčmář trat von
Anfang an direkt bei der StB ein. Nach monatlicher Einschulung bei der SNB trat er bei der KV StB in
Budweis, in die 4. Abteilung ein, wo er anschließend als stellvertretender Kommandant tätig war. Nach
der Absolvierung der SNB Schule des zweiten Grades für niedrigere und mittlere Kommandanten im 1950
wurde er im darauf folgenden Jahr zum Kommandanten der StB Abteilung Mühlhausen (Milevsko) ernannt.
Am 1. 12. 1951 wurde er nach Prachatitz in die Funktion des VO StB Kommandeurs (Kommandantur
der StB Abteilung) versetzt und in dieser Funktion blieb er bis zum Jahre 1955. Jaroslav Krčmář war
seit 1946 Mitglied der KSČ und äußerst aktiv war er auch während seiner dienstlichen Anwesenheit in
Prachatitz. In den Jahren 1952–1953 war er Mitglied des Kreisausschusses der KSČ Prachatitz und
seit 1953 Mitglied des OV KSČ Büros ebendort. Der Oberleutnant Krčmář wurde im Jahre 1955 von
der Funktion des Chefs der OO MV Abteilung in Prachatitz abberufen und aus dem Innenministerium
(MV) wegen zahlreicher Disziplinverstöße (schrankenloser Alkoholkonsum), grundsätzlicher Mängel in der
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Führung des Prachatitzer OO MV (angebliche Familiarität gegenüber den Untergeordneten, Verrat eines
Mitarbeiters usw.) entlassen.
František Lec (13. 7. 1915–?) wurde in Budweis geboren. Nach der Volksschule und Bürgerschule
erlernte er den Beruf des Maschinenschlossers bei der Budweiser Firma UNION. 1938 trat er in die
Gendarmerie ein und während des Krieges diente er in Gendarmstationen in Vráž bei Pisek, Lažiště, Wällisch
Birken (Vlachovo Březí) und schließlich auch in Husinetz (Husinec), wo ihn das Kriegsende ereilte. Durch
den Revolutionsausschuss in Husinetz wurde er am 7. 5. 1945 nach Prachatitz delegiert, wo er seinen
Dienst als SNB Angehörige begann. Dieser ehemalige Gendarm wurde bereits am 10. 5. 1945 zum KSČ
Mitglied und er arbeitete in deren Kreisausschuss. Für die KSČ wurde er auch zum Sicherheitsreferenten
des Örtlichen Nationalausschusses Prachatitz gewählt. Am 4. 5. 1946 wurde er zur ZOB II Pisek
stationiert. Nach der Verschmelzung der ZOB und StB kehrte Lec zum 1. 1. 1948 dienstlich zurück nach
Prachatitz. Er trat in der Niederlassung der Gebietsamtsstelle Prachatitz (PO StB) ein. Zur Zeit der Wende
in Februar 1948 wurde Lec zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisaktionsausschusses der
Nationalfront in Prachatitz. Am 22. 3. 1948 übernahm er die vorläufige Leitung der PoStB Prachatitz.
František Lec war als äußerst brutaler StB Angehöriger berühmt und ein Mensch, den in Prachatitz
alle fürchteten. Paradoxerweise nahm jedoch seine Karriere bei der StB ein schnelles Ende: Unerlaubte
und verdächtige Machinationen mit dem für den Betrieb der Abteilung bestimmten Geld hatten eine
Finanzkontrolle zur Folge und Lec wurde nach Budweis abkommandiert. Nach der Verhängung einer
Disziplinarstrafe im April 1950 (er meldete einen betrunkenen Schichtangehörigen nicht) beantragte er die
Entlassung aus der StB. Er wurde am 30. 4. 1950 entlassen.
Josef Kubovec (25. 2. 1912–?) wurde in Lipkau bei Taus (Libkov u Domažlic) geboren, erlernte den
Beruf des Handelsgehilfe, trat 1936 in die Staatspolizei ein und nach der Absolvierung der Polizeischule
diente er beim Polizeikommissariat in Prag Smichow. Von 1939 bis zum Kriegsende diente er beim
Polizeidirektorat in Pilsen. Nach der Befreiung beantragte er Versetzung nach Pilsen. Seinem Antrag
wurde stattgegeben und so diente er in den Jahren 1945–1948 in der SNB Station in Prachatitz. Während
des Februarumsturzes wurde er am 22. 2. 1948 zur örtlichen PoStB versetzt. Hier war er zunächst seit
Oktober 1948 als stellvertretender Kommandant und später, vom 1. 1. 1950 bis zum 1. 12. 1951, als
Kommandant der StB Abteilung tätig. Danach wurde er zur VB Prachatitz versetzt. In die Rente ging er
am 28. 2. 1967 als Oberleutnant.
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Václav Zídek (12. 7. 1910–?) wurde in Böhmerwalder Hoschtitz geboren. Er erlernte das
Zimmererhandwerk und in den Jahren 1934–1939 war er als längerdienender Unteroffizier im Rang eines
Unterfeldwebels in Winterberg (Vimperk), Komotau (Chomutov) und Kaaden (Kadaň) tätig. Während der
Besatzung arbeitete er als Arbeiter bei unterschiedlichen Baufirmen. 1941 heiratete er in die Gemeinde
Žárovna bei Winterberg ein. Im Frühjahr 1945 beteiligte er sich als Mitglied der Partisanengruppe
ŠUMAVA II an Entwaffnung deutscher Soldaten und Besatzung der Grenzgebiete. Am 12. 9. 1945
trat er ins SNB Ausbildungszentrum in Protiwin (Protivín) ein und nach dem Abschluss wurde er in
die SNB Station Ferchenhaid (Borová Lada) aufgenommen, wo er bis zum 1948 diente. Am 1. 6.
1948 wurde er zur StB Gebietsdienststelle Písek vorübergehend versetzt. Im Oktober 1948 wurde er
dann zum Referat „Z“ als sog. Vorgeschobenes Organ im Landkreis Winterberg versetzt. Wegen guter
Ergebnisse wurde er am 6. 3. 1950 mit Funktion des Kommandanten der StB Abteilung Winterberg
beauftragt. An dieser Stelle wirkte er bis zum Dezember 1952. Die zunächst guten Bewertungen
verschlechterten sich allmählich und Zídek wurden zahlreiche Verfehlungen vorgeworfen (Kontakte mit
politisch unzuverlässigen Personen, niedrige Aktivität im Dienst, usw.) und deshalb wurde er aus der
Funktion des Kommandanten abberufen. Ein Nagel zum Sarg Zídek‘s Karriere bei der StB war seine
aktive Beteiligung an der am 4. 6. 1953 stattfindenden Demonstration gegen die Währungsreform. Am
8. 6. 1953 wurde Václav Zídek aus der StB entlassen.
Libor Svoboda
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Zadržení a vyšetřovací metody
Mocnou oporou komunistického režimu se stala Státní bezpečnost, která se podílela na masových
nezákonnostech, perzekuci a represích. Vytvářela pocit nebezpečí a neustálého ohrožení ve společnosti.
Sledovala skutečné odpůrce režimu, ale sama je také produkovala. Metody provokace byly naprosto
samozřejmé a z hlediska jejich výsledků i kladně hodnocené. Tajná policie tak vytvářela obraz a zdání
vlastní nepostradatelnosti.
Statní bezpečnost si zatýkací akce pečlivě připravovala, zatýkala ve dne i v noci, kdy lidé spali. „V půl třetí
ráno jsem se probudil doma ve své posteli a mířily na mne hlavně několika pistolí,“ vzpomínal tehdy 23letý
vysokoškolák Jiří Mesicki na své zatčení 3. června 1948. Pokud se někomu podařilo utéct před zatčením,
snažil se dostat na Západ za železnou oponu. Skrývání ve vnitrozemí bylo dříve či později odsouzeno
k nezdaru. Mezi Čechy a Slováky se našli donašeči, udavači, spolupracovníci Státní bezpečnosti.
Tajná policie se stala pověstnou svými brutálními výslechovými metodami, jež se vyznačovaly kombinací
fyzického a psychického násilí. Nejosvědčenější metodou, jak přimět vyslýchaného, aby mluvil, bylo bití
(např. obušky do chodidel). Využívala se však široká škála výslechových metod: zastrašování, vydírání,
starostlivé domlouvání, že ještě není vše ztraceno, konfrontace s pravým i s padělaným důkazním
materiálem, skutečnými či zfalšovanými výpověďmi jiných zatčených osob. Používaly se i nejrůznější
způsoby mučení (od zavěšování přes použití elektrického proudu po inscenované popravy). Osobám
ve vyšetřovací vazbě bylo odpíráno jídlo, pití, odpočinek, spánek či léčebná péče. Výslechy někdy trvaly
i více než třicet hodin a dokonce až několik dní. V přeplněných vyšetřovacích vazbách docházelo k náhlým
úmrtím a sebevraždám vězňů.
V době studené války stoupaly počty příslušníků Státní bezpečnosti, od zhruba 3000 v roce 1948 až
po přibližně 13 000 v roce 1953. Strmý početní nárůst byl na úkor kvality, nedostatek vzdělání a rozhledu
byl nahrazován pracovním nadšením a mnozí z vyšetřovatelů se ukázali být učenlivými a iniciativními
žáky svých sovětských vzorů. Ještě v roce 1956 jich 35,6% nemělo dokončeno základní všeobecné
vzdělání. Brutální metody nepoužívali kvůli tomu, aby zjistili pravdu o „trestné činnosti“, nýbrž proto,
aby vyšetřovaného zlomili. Po vzoru teorie sovětského prokurátora Andreje Vyšinského bylo vrcholným
důkazem proti obžalovanému jeho plné doznání.

Úvodní list zprávy ministerstva spravedlnosti o způsobu vyšetřování
z 12. prosince 1951 (Zdroj: NA)
Einführungsblatt des Berichtes des Innenministeriums über die Ermittlungsmethoden vom 12. Dezember 1951 (Quelle: NA)
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Je iluzí se domnívat, že totalitní režim jednal s ženami lépe než s muži. „Při zatýkání [17. května 1949]
jsem byla zfackována tak, až jsem upadla na zeď a upadla téměř do bezvědomí,“ uvedla o vyšetřovacích
metodách StB Vlasta Charvátová. „Při tom mi bylo nadáváno [do] kurev židovských a podobně. Byla jsem
odvezena do Bartolomějské ulice na StB, kde jsem byla ihned nepřetržitě po tři dny a noci vyslýchána
a rovněž bita. Po tuto dobu výslechů nebyla mi dána žádná strava ani voda. Výslechu se zúčastnilo
sedm vyslýchajících orgánů, jejichž jména neznám.“ Ponižování, bití, hlad, dlouhé dny bez spánku nebo
fingované žádosti o rozvod čekaly na tisíce žen. Státní bezpečnost zasahovala mimo veškeré právní
a morální normy a dle vlastního uvážení ovlivňovala a ničila lidské osudy.
Jaroslav Rokoský

Festnahme und Ermittlungsmethoden
Zur mächtigen Stütze des kommunistischen Regimes wurde die Staatssicherheit, die sich an
Massengesetzwidrigkeiten, Verfolgungen und Repressionen beteiligte. Sie schuf in der Gesellschaft
das Gefühl von Gefahr und ständiger Bedrohung. Sie beobachtete tatsächliche Regimegegner aber
sie produzierte sie auch selbst. Die Provokationsmethoden waren durchaus selbstverständlich und im
Hinblick auf deren Ergebnisse auch positiv bewertet. Somit schuf die Geheimpolizei das Bild und den
Schein eigener Unentbehrlichkeit.
Die Staatssicherheit bereitete ihre Aktionen sorgfältig vor, verhaftet wurde tags und nachts, wenn
Menschen schliefen. „Um halb drei morgens wachte ich zu Hause, in meinem Bett auf und auf mich
waren mehrere Waffenrohren gezielt,“ erinnerte sich der damals 23 jährige Hochschulstudent Jiří Mesicki
an seine Verhaftung am 3. Juni 1948. Falls es jemandem gelang, vor der Verhaftung zu flüchten, so
versuchte er nach Westen hinter den Eisernen Vorhang zu gelangen. Verstecke im Inland wurde früher oder
später zum Misserfolg verurteilt: Zwischen den Tschechen und Slowaken befanden sich Denunzianten,
Spitzel und Mitarbeiter der Staatssicherheit.
Die Geheimpolizei war für ihre brutalen Verhörmethoden, die sich durch Kombination physischer
und psychischer Gewalt auszeichneten, bekannt. Die bewährtesten Methoden, um den Verhörten zum
Sprechen zu bringen, war Schlagen (z.B. mit Knüppeln in die Füße). Genutzt wurde jedoch ein breites
Spektrum an Verhörmethoden: Verängstigung, Erpressung, besorgtes Zureden, dass alles noch nicht
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verloren wäre, Konfrontation mit echtem und gefälschtem Beweismaterial, echten oder gefälschten
Aussagen von anderen Verhafteten. Es wurden auch unterschiedlichste Foltermethoden genutzt (von
Aufhängung über Stromverwendung bis hin zu inszenierten Hinrichtungen). Den in Haft befindlichen
Personen wurden Essen, Trinken, Erholung, Schlaf oder medizinische Pflege verweigert. Die Verhöre
dauerten manchmal auch über dreißig Stunden oder sogar bis zu mehreren Tage. In überfüllten
Untersuchungshaften kam es zu plötzlichen Todesfällen und Selbstmordfällen der Häftlinge.
Zur Zeit des kalten Krieges stieg die Zahl der Angehörigen der Staatssicherheit, von ca. 3000 im
1948 auf bis ungefähr 13000 im 1953. Der steile Anstieg der Anzahl war zum Nachteil der Qualität,
der Mangel an Ausbildung und Überblick wurde durch Arbeitsbegeisterung ersetzt, manche Ermittler
erwiesen sich als gelehrige und initiative Schüler ihrer sowjetischen Vorbilder. Noch 1956 hatten 35,6 %
von denen die Grundausbildung nicht abgeschlossen. Die brutalen Methoden wurden nicht genutzt, um
die Wahrheit über die „Straftätigkeit“ zu erfahren, sondern um den Untersuchten zu brechen. Dem Vorbild
des sowjetischen Prokurators Andrej Vishinsky folgend, war der Spitzenbeweis gegen den Angeklagten
sein volles Geständnis.
Es wäre eine Illusion zu glauben, dass das totalitäre Regime Frauen besser als Männer behandelte.
„Bei der Verhaftung [17. Mai 1949] wurde ich so gewatscht, dass ich an die Wand fiel und fast ohnmächtig
wurde,“ sagte zu den StB Ermittlungsmethoden Vlasta Charvátová. „Dabei wurde ich [der] Judenhuren
und Ähnlichem geschimpft. Ich wurde in die Bartolomějská Straße zur Staatssicherheit gebracht, wo ich
sofort ununterbrochen drei Tage und drei Nächte verhört und ebenfalls geschlagen wurde. Während
der Verhöre wurde mir weder Essen noch Wasser eingereicht. Am Verhör beteiligten sich sieben
Ermittlungsorgane, deren Namen ich nicht kenne“. Demütigung, Schlagen, Hunger, lange Tage ohne
Schlaf oder fingierte Scheidungsanträge erwarteten Tausende von Frauen. Die Staatssicherheit griff
außerhalb sämtlicher rechtlichen und moralischen Normen ein und nach eigenem Ermessen beeinflusste
und zerstörte sie menschliche Schicksale.
Jaroslav Rokoský
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Soudní procesy se zaměřením na region Prachatice a Vimperk
Politické procesy byly smutnou realitou komunistické totality. Jejich hlavní cíl spočíval vedle likvidace
skutečných či potenciálních odpůrců nového režimu také v zastrašování občanů a „výchově mas“. Proto
byly procesy často veřejné a příslušné tribunály prováděly výjezdy do regionů, ke kterým se projednávaný
případ vztahoval.

František Pavelka a spol.
Ve dnech 3. a 4. března 1949 probíhalo před tribunálem nechvalně známého Státního soudu Praha
u okresního soudu v Písku líčení s dvacetičlennou skupinou František Pavelka a spol. Jednalo se
o protikomunistickou odbojovou organizaci z Prachaticka, která se sama označovala názvem „Odboj
Šumava I“. Mezi její hlavní aktivity patřila kolportace protikomunistických letáků. K tomu účelu odbojáři
disponovali psacím a rozmnožovacím strojem. V dodnes zachované ilegální tiskovině mimo jiné stojí:
„Občané republiky čsl., obracíme se na vás s výzvou, abyste jakýmkoliv způsobem přispěli k odstranění
komunistického teroru. Uvědomte si, že vaši synové neprolévali českou krev pro samozvanou zločineckou
vládu komunistů. Nezapomeňte, že z jedné tyranie jsme se draze vykoupili a do [druhé] nás zavlekli
rudí desperádové. Jsme národ kulturní, který miluje svobodu a nikoliv teror, sprosté násilí a hnusnou
propagandu...“ Odbojáři prý měli i pistoli a vysílačku, s jejíž pomocí se chtěli spojit se zahraničím.
Podle zjištění komunistické tajné policie tvořilo tuto podzemní síť původně mnohem více osob. Některé
se však nepodařilo vypátrat, nebo byli souzeni v jiných procesech. Další po vlně zatýkání 24. září 1948
uprchli přes hranice do Německa a k jejich odsouzení došlo v nepřítomnosti. V ilegální organizaci byli
zastoupeni rolníci, dělníci, živnostníci a dokonce policisté. Jedním z nich byl bývalý obvodní kriminální
inspektor z Prachatic Jan Rachač, švagr budoucího prachatického kurýra Josefa Ludvíka. Tresty udělené
v tomto politickém procesu se pohybovaly v rozmezí od šesti měsíců do 10 let žaláře. Dva lidé byli
obžaloby zproštěni.
Petr Mallota

Policejní legitimace kriminálního obvodního inspektora Jana Rachače z Prachatic. Po převzetí moci komunisty byl suspendován.
(Zdroj: SOkA Prachatice)
Polizeiausweis des Gebietskriminalinspektors Jan Rachač aus Prachatitz. Nach der Machtergreifung durch die Kommunisten wurde
er suspendiert. (Quelle: SOkA Prachatice)
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Jan Rachač ve vězení během výkonu trestu. Původně dostal stejně jako Pavelka desetiletý trest. Domů se nakonec vrátil v roce 1955.
(Zdroj: NA)
Jan Rachač im Gefängnis während der Strafvollstreckung. Ursprünglich bekam er genauso wie Pavelka eine zehnjährige Strafe.
Nach Hause kehrte er schließlich 1955. (Quelle: NA)
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František Pavelka jako vězeň komunistického režimu. Státní soud Praha mu za jeho aktivní roli v celém případu vyměřil desetiletý trest
odnětí svobody. (Zdroj: NA)
František Pavelka als Häftling des kommunistischen Regimes. Das Staatsgericht Prag setzte ihm für seine aktive Rolle in der ganzen
Causa eine zehnjährige Freiheitsstrafe an. (Quelle: NA)
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Gerichtsprozesse mit Ausrichtung auf die Regionen Prachatitz
(Prachatice) und Winterberg (Vimperk)
Politische Prozesse wurden zur traurigen Realität der kommunistischen Totalität. Deren Hauptziel bestand
neben Liquidierung tatsächlicher oder potentieller Gegner des neuen Regimes auch in Verängstigung
der Bürger und in „Erziehung der Massen“. Deshalb waren die Prozesse öffentlich und die jeweiligen
Tribunale unternahmen Ausfahrten in die Regionen mit Bezug auf den behandelten Fall.

ehemaliger Bezirkskriminalinspektor aus Prachatitz, Schwager des künftigen Prachatitzer Kuriers Josef
Ludvík. Die in diesem politischen Prozess verhängten Strafen bewegten sich von sechs Monaten bis zu
10 Jahren Gefängnis. Zwei Personen wurden freigesprochen.
Petr Mallota

František Pavelka und Co.
Am 3. und 4. März 1949 verlief vor dem Tribunal des traurig berühmten Staatsgerichtes Prag und vor
dem Kreisgericht Pisek die Verhandlung mit zwanzigköpfiger Gruppe František Pavelka und Co. Es
handelte sich um eine antikommunistische Widerstandsorganisation aus der Region Prachatitz, die sich
selbst als „Widerstand Böhmerwald I“ bezeichnete. Zu deren Hauptaktivitäten zählte die Kolportage der
antikommunistischen Flugblätter. Zu diesem Zweck verfügten die Widerstandskämpfer über eine Schreibund Vervielfältigungsmaschine. In einem bislang erhaltenen illegalen Schriftstück steht unter anderem:
„Bürger der tschechoslowakischen Republik, wir wenden uns an sie, damit sie auf beliebige zumutbare
Weise zur Beseitigung des kommunistischen Terrors beitragen. Seien sie sich dessen bewusst, dass
ihre Söhne das tschechische Blut nicht für usurpatorische verbrecherische Regierung der Kommunisten
vergossen haben. Vergessen sie nicht, dass wir uns von einer Tyrannei teuer ausgelöst haben und in
die [zweite] wir durch die roten Desperados eingeschleppt wurden. Wir sind ein kulturelles Volk, das
Freiheit liebt und nicht Terror, gemeine Gewalt und abscheuliche Propaganda...“ Die Widerstandskämpfer
verfügten angeblich sogar über eine Pistole und ein Funkgerät mit dessen Hilfe sie sich mit dem Ausland
verbinden wollten.
Der Feststellung der kommunistischen Polizei zufolge sollten diesem unterirdischen Netz ursprünglich
viel mehr Personen angehört haben. Bei einigen ist es nicht gelungen, sie zu ermitteln, einige standen bei
anderen Prozessen vor Gericht. Andere sind nach Verhaftungswelle am 24. September 1948 über die
Grenze nach Deutschland geflüchtet und wurden in Abwesenheit verurteilt. In der illegalen Organisation
waren Bauer, Arbeiter, Handwerker und sogar Polizisten vertreten. Einer von denen war Jan Rachač,
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Soudní procesy se zaměřením na region Prachatice a Vimperk
Josef Pek a spol.
Ve dnech 28.–30. září 1950 se před Státním soudem Praha konal veřejný politický proces se skupinou
„Pek Josef a spol.“ Senát zasedal ve složení: JUDr. Evžen Patzák (předseda), JUDr. Zdeněk Kaláb, JUDr.
Václav Červ (soudci z povolání), Marie Keiřová a František Kukal (soudci z lidu), prokuraturu zastupoval
JUDr. Pavel Barbaš. Jednalo se o politický proces s převaděči a osobami napomáhajícími kurýrům
převážně z Vimperska a Vodňan. Někteří ze souzených navázali v ČSR a částečně i v Německu kontakty
s kurýry Karlem Mikešem a Františkem Turkem. Členové této skupiny rovněž pomohli několika osobám
k odchodu do emigrace, dva z odsouzených po únoru 1948 ilegálně opustili ČSR. Členové skupiny
nejen zajišťovali zázemí pro kurýry a převaděče, ale zprostředkovávali jim rovněž styk s dalšími osobami
a rodinnými příslušníky.
K nejvyšším trestům na doživotí, respektive k 25 letům těžkého žaláře, byli pro zločiny velezrady
a vyzvědačství odsouzeni Rudolf Veselý a Josef Pek. Ostatním odsouzeným (Otto Grabmüller, Václav
Turek, František Pösl, Alois Jírovec, Otomar Čejka, Miluše Peková, Jan Mikeš, Karel Švarc, Stanislav
Štingl, Vlasta Turková, Ludvík Šmrha a Josef Mikeš) byly vyměřeny tresty v rozpětí od tří do dvaceti let
těžkého žaláře. V průběhu vyšetřování bylo použito brutálního fyzického a psychického násilí. Většina
osob odsouzených v tomto procesu byla z komunistických věznic a pracovních táborů propuštěna až
v průběhu šedesátých let. Plné rehabilitace se členové skupiny souzené jako „Pek Josef a spol.“ dočkali
z rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 31. srpna 1990.
Josef Pek (7. 10. 1919 Smrčná, okres Prachatice – ?) pocházel ze živnostenské rodiny Jana Peka
a Rosalie, rozené Mrázové. Po absolvování základního vzdělání se vyučil tiskařem. Během okupace byl
pracovně nasazen v Německu. Po skončení války se stal odpovědným redaktorem časopisu Šumavský
hraničář. Když bylo v roce 1949 zastaveno jeho vydávání, začal se Josef Pek podílet na tvorbě Jihočeské
ročenky. Jako nájemce provozoval tiskárnu v Písku a od roku 1950 byl typografem v obchodní tiskárně
ve Vimperku. V letech 1945–1948 byl členem Československé strany národně socialistické (ČSNS). Jako
aktivní člen této strany se Josef Pek znal s některými čelnými představiteli předúnorové ČSNS. Svých
politických kontaktů se proto snažil využít pro obnovení zastaveného časopisu Šumavský hraničář. Už
Josef Pek (Zdroj: ABS)
Josef Pek (Quelle: ABS)
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tato skutečnost byla po únoru 1948 vnímána nepříznivě. Josef Pek současně podporoval kurýry Karla
Mikeše a Františka Turka, udržoval kontakty s převaděči a několika osobám zprostředkoval odchod
do exilu. Státní bezpečnost Josefa Peka zatkla 6. května 1950. Vyšetřovací vazbu prodělal v Českých
Budějovicích. Během vyšetřování na něho bylo opakovaně použito fyzického násilí, což potvrdilo i pozdější
šetření inspekce. Hlavní líčení Státního soudu Praha se skupinou „Pek Josef a spol.“ se konalo ve dnech
28.–30. září 1950. Josef Pek byl odsouzen pro zločiny velezrady a vyzvědačství k 25 letům těžkého
žaláře, peněžitému trestu ve výši 20 000 Kčs, konfiskaci veškerého majetku, k zabrání majetkového
prospěchu ve výši 9500 Kčs, k trestu odnětí občanských práv po dobu 10 let a k doživotnímu zákazu
pobytu v pohraničním území ČSR. Trest nastoupil 10. prosince 1950 v plzeňské věznici na Borech. Během
věznění prošel i uranovými pracovními tábory na Jáchymovsku a Příbramsku. Podmínečně propuštěn
byl na rozsáhlou amnestii prezidenta republiky v květnu 1960. Krajský soud v Českých Budějovicích jej
31. srpna 1990 plně rehabilitoval.
Rudolf Veselý (29. 6. 1921 Lohenice, okres Pardubice –?) byl syn obuvníka Rudolfa Veselého a Anny,
rozené Černíkové. Obecnou a měšťanskou školu vychodil v Přelouči. Po ukončení základního vzdělání
navštěvoval roční kurz obchodní akademie a čtyři roky Státní obchodní akademie v Chrudimi. Během
okupace pracoval jako účetní a disponent. Po osvobození vystřídal několik zaměstnání, naposledy působil
jako vrchní účetní v Pardubických závodech lihovarských. Dne 27. července 1948 opustil Rudolf Veselý
ilegálně území ČSR a odešel do americké okupační zóny v Německu. Vzhledem ke svým jazykovým
znalostem spolupracoval v uprchlických táborech s International Refugee Organization (IRO). Účastnil se
administrativních výslechů s nově příchozími exulanty z ČSR. V květnu 1950 se při přechodu státní hranice
do ČSR, odkud chtěl odvést svoji rodinu, společně s převaděči a kurýrem Bohuslavem Benešem zapojil
do přestřelky s pohraniční hlídkou. Státní bezpečnost Rudolfa Veselého zatkla 9. května 1950. Vyšetřovací
vazbu, během které v důsledku tvrdých výslechů onemocněl, prodělal v Českých Budějovicích. Hlavní
líčení Státního soudu Praha se skupinou „Pek Josef a spol.“, do které byl Rudolf Veselý zařazen, se
konalo ve dnech 28.–30. září 1950. Rudolf Veselý byl odsouzen pro zločiny velezrady a vyzvědačství
k doživotnímu těžkému žaláři, peněžitému trestu ve výši 50 000 Kčs, konfiskaci veškerého majetku,
odnětí občanských práv po dobu 10 let a doživotnímu zákazu pobytu v pohraničním území ČSR. Během
věznění prošel věznicemi Praha-Pankrác, Plzeň-Bory, Leopoldov, Ilava a uranovým pracovním táborem
Bytíz na Příbramsku. V roce 1955 mu byl trest prezidentskou amnestií snížen na 25 let těžkého žaláře.
Podmínečně propuštěn byl 3. března 1964.
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Po propuštění pracoval ve Východočeských pivovarech, později ve Východočeských chemických
závodech Synthesia Semtín. V roce 1968 spoluzakládal K 231 v Pardubicích a stal se okresním tajemníkem
tohoto sdružení. V srpnu téhož roku vycestoval i s manželkou do Rakouska, odkud se již nevrátil a byl
v ČSSR obžalován za trestný čin opuštění republiky. Současně mu byl zajištěn majetek. Od počátku
sedmdesátých let se jako nepřátelská osoba znovu ocitl v hledáčku StB. Plně rehabilitován byl Krajským
soudem v Českých Budějovicích dne 31. srpna 1990.
Martin Jindra

Gerichtsprozesse mit Ausrichtung auf die Regionen Prachatitz
(Prachatice) und Winterberg (Vimperk)
Josef Pek und Co.
Zwischen dem 28. und 30. September 1950 fand vor dem Staatsgericht Prag der öffentliche politische
Prozess mit der Gruppe „Pek Josef und Co.“ statt. Im Senat saßen: JUDr. Evžen Patzák (Vorsitzender),
JUDr. Zdeněk Kaláb, JUDr. Václav Červ (Berufsrichter), Marie Keiřová und František Kukal (Volksrichter),
die Prokuratur wurde durch JUDr. Pavel Barbaš vertreten. Es handelte sich um den politischen Prozess
mit Schleusern und Helfern der Kuriere insbesondere aus den Regionen um Winterberg und Wodnian
(Vodňany). Einige der Geurteilten knüpften in der Tschechoslowakei und teilweise auch in Deutschland
Kontakte mit Kurieren Karel Mikeš und František Turek an. Die Mitglieder dieser Gruppe verhalfen ebenfalls
einigen Personen zum Abgang in die Emigration, zwei der Verurteilten verließen die Tschechoslowakei illegal
nach Februar 1948. Die Mitglieder der Gruppe stellten nicht nur das Umfeld für die Kuriere und Schleuser
sicher, sondern vermittelten ihnen auch Kontakt mit weiteren Personen und Familienangehörigen.
Zu den schwersten Strafen auf lebenslange Freiheitsentziehung bzw. zu 25 Jahren schweren Kerker
wurden wegen Verbrechen des Hochverrates und Spionage Rudolf Veselý und Josef Pek verurteilt. Den
anderen Verurteilten (Otto Grabmüller, Václav Turek, František Pösl, Alois Jírovec, Otomar Čejka, Miluše
Peková, Jan Mikeš, Karel Švarc, Stanislav Štingl, Vlasta Turková, Ludvík Šmrha und Josef Mikeš) wurden
Strafen zwischen drei und zwanzig Jahren schweren Kerker bemessen. Im Laufe der Ermittlung wurde
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brutale physische und psychische Gewalt verwendet. Die meisten der in diesem Prozess verurteilten
Personen wurden aus den kommunistischen Gefängnissen und Arbeitslagern erst im Laufe sechziger
Jahre entlassen. Die vollständige Rehabilitation erfuhren die Mitglieder der als „Pek Josef und Co.“
verurteilten Gruppe aufgrund vom Beschluss des Bezirksgerichtes Budweis am 31. August 1990.
Josef Pek (7. 10. 1919 Simmersdorf (Smrčná), Landkreis Winterberg – ?) stammte aus einer
Gewerbefamilie von Jan Pek und Rosalie, geborener Mrázová. Nach der Grundausbildung erlernte er
den Beruf des Druckers. Während Besatzung wurde er in Deutschland eingesetzt. Nach dem Kriegsende
wurde er zum verantwortlichen Redakteur der Zeitschrift Šumavský hraničář. Als die Herausgabe 1949
eingestellt wurde, beteiligte sich Josef Pek an der Zusammenstellung von Jihočeská ročenka. Als
Vermieter betrieb er eine Druckerei in Písek und 1950 wurde er Typograph in einer Handelsdruckerei in
Winterberg. In den Jahren 1945–1948 war er Mitglied der Tschechoslowakischen national-sozialistischen
Partei (ČSNS). Als aktives Mitglied dieser Partei kannte sich Josef Pek mit einigen Spitzenpolitikern
der ČSNS vor Februar 1948. Er versuchte es, seine politischen Kontakte für die Wiederbelebung der
eingestellten Zeitschrift Šumavský hraničář zu nutzen. Bereits diese Tatsache wurde nach Februar 1948
negativ wahrgenommen. Josef Pek unterstützte darüber hinaus die Kuriere Karel Mikeš und František
Turek, pflegte Kontakte mit Schleusern und mehreren Personen vermittelte er den Abgang ins Exil. Josef
Pek wurde am 6. Mai 1950 durch die Staatssicherheit verhaftet. Die Untersuchungshaft machte er in
Budweis durch. Während der Ermittlung wurde gegen ihn wiederholt physische Gewalt genutzt, was auch
durch spätere Inspektionsermittlung bestätigt wurde. Die Hauptverhandlung des Staatsgerichts Prag mit
der Gruppe „Pek Josef und Co.“ fand vom 28. bis 30. September 1950 statt. Josef Pek wurde wegen
Verbrechen des Hochverrates und Spionage zu 25 Jahren schweren Kerker, zu Geldstrafe i.H.v. 20 000
CSK, zu Beschlagnahme des ganzen Vermögens, zu Beschlagnahme der Vermögensvorteile i.H.v. 9500
CSK, zu Entziehung der Bürgerrechte für die Dauer von 10 Jahren und zum lebenslangen Verbot des
Aufenthaltes im Grenzgebiet der Tschechoslowakei verurteilt. Er tritt die Strafe am 10. Dezember 1950
im Pilsener Gefängnis Bory an. Während der Gefangenhaltung ging er auch durch Uranarbeitslager in
der Region von Sankt Joachimsthal (Jáchymov) und Příbram durch. Auf Bewährung entlassen wurde er
aufgrund von umfangreicher Amnestie des Staatspräsidenten im Mai 1960. Am 31. August 1990 wurde
er durch das Bezirksgericht Budweis völlig rehabilitiert.

Rudolf Veselý (29. 6. 1921 Lohenice, Landkreis Pardubice –?) vom Schumacher Rudolf Veselý und
von Anna Veselá, geboren Černíková. Er besuchte Volksschule und Bürgerschule in Přelouč. Nach der
Grundausbildung besuchte er einen einjährigen Kurs der Handelsakademie und vier Jahre dann die
Staatshandelsakademie in Chrudim. Während der Besatzung arbeitete er als Buchhalter und Disponent.
Nach der Befreiung übte er mehrere Berufe aus, zuletzt arbeitete er als Oberbuchhalter im Spirituosenwerk
in Pardubice. Am 27. Juli 1948 verließ Rudolf Veselý illegal das Gebiet der Tschechoslowakei und ging
in die amerikanische Besatzungszone in Deutschland ab. Dank seiner Sprachkenntnisse arbeitete
er in Flüchtlingslagern mit International Refugee Organization (IRO) zusammen. Er beteiligte sich
an Administrativverhören mit neu gekommenen Auswanderern aus der Tschechoslowakei. Im Mai
1950 hat er sich beim Übergang der Staatsgrenze der Tschechoslowakei, wo er seine Familie holen
wollte, zusammen mit den Schleusern und dem Kurier Bohuslav Beneš in eine Schießerei mit der
Grenzwache verwickelt. Rudolf Veselý wurde durch die Staatssicherheit am 9. Mai 1950 verhaftet. Die
Untersuchungshaft, während der er infolge schwerer Verhöre erkrankte, machte er in Budweis durch.
Die Hauptverhandlung des Staatsgerichtes Prag mit der Gruppe „Pek Josef und Co.“, in die Rudolf
Veselý eingruppiert wurde, fand vom 28. bis 30. September 1950 statt. Rudolf Veselý wurde wegen
Verbrechen des Hochverrates und Spionage zu lebenslangem schweren Kerker, zu Geldstrafe i.H.v.
50 000 CSK, zu Beschlagnahme des ganzen Vermögens, zu Entziehung der Bürgerrechte für die Dauer
von 10 Jahren und zum lebenslangen Verbot des Aufenthaltes im Grenzgebiet der Tschechoslowakei
verurteilt. Während der Gefangenhaltung ging er auch durch die Gefängnisse Prag-Pankratz, PilsenBory, Leopoldov, Ilava und durch den Uranarbeitslager Bytíz u Příbrami durch. Auf Bewährung entlassen
wurde er am 3. März 1964.
Nach seiner Entlassung arbeitete er in Ostböhmischen Brauereien, später in Ostböhmischen
Chemiewerken Syntesia Semtín. Im 1968 beteiligte er sich an der Gründung von K 231 in Pardubice und
wurde zum Kreissekretär dieser Gruppierung. Im August desselben Jahres reiste er mit seiner Ehefrau
nach Österreich aus und von dort kehrte er nie zurück. In der Tschechoslowakei wurde er der Straftat
Verlassen der Republik verklagt. Gleichzeitig wurde sein Vermögen beschlagnahmt. Seit dem Beginn
der siebziger Jahre geriet er wieder als Feindesperson ins Visier der StB. Am 31. August 1990 wurde er
durch das Bezirksgericht Budweis völlig rehabilitiert.
Martin Jindra
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Kurýři na popravišti: Josef Ludvík a Vladimír Palma
Mezi přibližně 250 lidmi, které komunistický režim poslal z politických důvodů na šibenici, nalezneme 42
popravených kurýrů. Jsou mezi nimi i Josef Ludvík a Vladimír Palma.
Josef Ludvík se narodil 21. října 1912 v Suchém Vrbném u Českých Budějovic do dělnické rodiny.
Vychodil obecnou a měšťanskou školu, poté se vyučil nástrojářem a soustružníkem. Od roku 1937
byl příslušníkem prvorepublikové policie a sloužil v Praze. Od 1. října 1945 působil z vůle nadřízených
na stanici SNB v Prachaticích v hodnosti štábního strážmistra. Během válečných let se zapojil do
protinacistického odboje, za což mu prezident Edvard Beneš udělil Československou medaili za
chrabrost. V Prachaticích bydlel s rodinou v Kolonii pod Lázněmi čp. 319. Jeho švagrem byl bývalý
obvodní kriminální inspektor Jan Rachač z Prachatic, který za „protistátní“ činnost skončil za mřížemi.
Zřejmě právě kvůli této kauze a s ní spojené šikaně se štábní strážmistr Josef Ludvík odhodlal dne
13. srpna 1949 k útěku na Západ. Hranici překonal u obce Mlaka. Jako uprchlík skončil v táboře Valka
u Norimberku. Od dubna 1950 do května 1951 vykonal v Československu jako kurýr ve službách
amerických a posléze britských zpravodajských služeb celkem čtyři úspěšné operace. Tehdy
spolupracoval s Josefem Hasilem, později také s Jaroslavem Kaskou. To byl případ i poslední, páté
mise. Skončila tragicky. Ludvík ji uskutečnil s kurýrem Vladimírem Palmou (narozen 8. ledna 1927
v Nymburce), mladíkem, který zběhl od Pohraniční stráže (PS útvar Jelení Vrchy). Oba agenti i dvě
uprchlice, které se pokoušeli převést, skončili při zpáteční cestě v prostoru Černé Hory dne 31. května
1951 v rukou Pohraniční stráže.
Soudní líčení proběhlo před tribunálem Státního soudu Praha v soudní budově na Pankráci ve dnech
26. a 27. února 1952. Účastnili se ho někdejší kolegové obou kurýrů z řad příslušníků SNB a Pohraniční
stráže. Atmosféru, která tam tehdy panovala, nám přiblíží tajná zpráva Státní prokuratury: „Líčení bylo
tajné, bylo však provedeno před kvalifikovanou veřejností, sestávající ze 150 příslušníků SNB a z 230
příslušníků PS útvaru, kteří sledovali průběh hlavního líčení velmi pozorně. Skutková podstata věci byla
probrána velmi podrobně a jak soud, tak prokurátor využili i po stránce politické tento proces k tomu, aby
zvýšili bdělost a ostražitost příslušníků SNB a PS útvarů. Prokurátor provedl ve své závěrečné řeči široký

Josef Ludvík ve vazbě komunistické tajné policie (Zdroj: ABS)
Josef Ludvík in der Haft der kommunistischen Geheimpolizei (Quelle: ABS)
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politický rozbor rámce, do kterého zapadá činnost obviněných a předseda soudu v odůvodnění rozsudku
podrobně rozebíral jak činnost obviněných, tak uložené jim tresty. Přítomní orgánové SNB a příslušníci PS
útvarů vyjádřili po hlavním líčení svoji spokojenost s průběhem jeho i rozsudku.“ Josef Ludvík a Vladimír
Palma byli odsouzeni za velezradu a vyzvědačství k trestům smrti, dalších šest lidí dostalo tresty v rozmezí
3–15 roků. K popravě na šibenici došlo dne 8. července 1952 na nádvoří pankrácké věznice.
Petr Mallota

Kuriere auf dem Hinrichtungsplatz: Josef Ludvík und Vladimír Palma
Unter zirka 250 Menschen, die das kommunistische Regime aus politischen Gründen an den Galgen
brachte, finden wir 42 hingerichtete Kuriere. Unter ihnen auch Josef Ludvík und Vladimír Palma.
Josef Ludvík wurde am 21. Oktober 1912 in Suchá Vrbná bei Budweis in eine Arbeiterfamilie geboren.
Er besuchte die Volksschule und Bürgerschule und dann erlernte er den Beruf des Werkzeugmachers
und Drehmaschinenarbeiters. Seit 1937 war er Angehöriger der Polizei der Ersten Republik und diente
in Prag. Vom 1. Oktober 1945 war er aus Entscheidung seiner Vorgesetzten in der SNB Station in
Prachatitz im Rang eines Stabswachtmeisters versetzt. In den Kriegsjahren schaltete er sich in den AntiNazi-Widerstand ein, wofür ihm durch den Staatspräsidenten Edvard Beneš die Tschechoslowakische
Medaille für Tapferkeit erteilt wurde. In Prachatitz wohnte er mit seiner Familie in der Kolonie pod Lázněmi
Nr. 319. Sein Schwager war der ehemalige Bezirkskriminalinspektor Jan Rachač aus Prachatitz, der für
seine „staatsfeindlichen“ Aktivitäten hinter Gittern landete.
Offensichtlich war es eben wegen dieser Causa und damit verbundener Schikane, dass sich Josef
Ludvík am 13. August 1949 für die Flucht nach Westen entschloss. Er überwand die Grenze bei der
Gemeinde Mlaka. Als Flüchtling landete er im Lager Valka bei Nürnberg. Von April 1950 bis Mai 1951
vollzog er in der Tschechoslowakei als Kurier in Diensten amerikanischer und anschließend auch
britischer Nachrichtendiensten insgesamt vier erfolgreiche Operationen. Damals arbeitete er mit Josef
Hasil, später auch mit Jaroslav Kaska zusammen. Das war auch der Fall der letzten, fünften Mission. Sie
nahm ein tragisches Ende. Ludvík vollzog sie mit dem Kurier Vladimír Palma (geboren am 8. Januar 1927
in Nymburk), einem jungen Mann, der von der Grenzwache (PS Abteilung Hirschbergen (Jelení Vrchy))
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überlief. Beide Agenten und auch zwei Flüchtlinge, die sie versuchten zu überführen, landeten bei der
Rückreise am 31. Mai 1951 im Sektor des Schwarzberges (Černá Hora) in Händen der Grenzwache.
Die Gerichtsverhandlung verlief am 26. und 27. Februar 1952 vor dem Tribunal des Staatsgerichtes
Prag im Gerichtsgebäude in Prager Pankratz. Es nahmen daran damalige Kollegen beider Kuriere aus
der SNB und der Grenzwache teil. Die Atmosphäre, die dort herrschte, kann uns vielleicht anhand eines
geheimen Berichtes der Staatsprokuratur näher gebracht werden: „Die Verhandlung war geheim, wurde
jedoch vor qualifizierten Öffentlichkeit bestehend aus 150 SNB-Angehörigen und 230 Angehörigen der
Grenzwache, die den Verlauf der Hauptverhandlung sehr aufmerksam verfolgten, durchgeführt. Der
Tatbestand wurde sehr ausführlich behandelt und sowie das Gericht als auch der Prokurator nutzten
aus politischer Hinsicht diesen Prozess, um die Wachsamkeit und Behutsamkeit der SNB und PS
Angehörigen zu erhöhen. Der Prokurator zog in seiner Abschlussrede eine weitgehende politische Analyse
des Rahmens, in denen die Tätigkeit der Beschuldigten fiel, und der Gerichtsvorsitzender analysierte in
der Begründung des Urteils sowie die Tätigkeit der Beschuldigten als auch die ihnen auferlegten Strafen.
Die anwesenden Organe der SNB und Angehörigen der PS brachten ihre Zufriedenheit sowie mit dem
Verlauf als auch mit dem Ergebnis der Hauptverhandlung zum Ausdruck.“ Josef Ludvík und Vladimír
Palma wurden wegen Hochverrats und Spionage zu Todesstrafe verurteilt, weitere sechs Menschen
erhielten Freiheitsstrafen von 3 bis 15 Jahren. Die Hinrichtung am Galgen fand am 8. Juli 1952 auf dem
Hof des Pankratzer Gefängnisses statt.
Petr Mallota
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Vězení
Tajný rozkaz ministra národní bezpečnosti č. 90/1952 nařizoval Pohraniční stráži, aby „všechny osoby,
které ilegálně překročily hranice ČSR z Rakouska, Záp. Německa a NDR, byly během 24 hod. eskortovány
do věznice MNB“. Jednalo se o tajnou věznici StB ve Wintrově ulici v Praze. Byla určena k tajnému věznění
a důkladnému vytěžování zpravodajských poznatků od zatčených kurýrů a vlastních spolupracovníků.
Zadržené osoby byly vedeny pod čísly v úplné izolaci a pokud se je nepodařilo „převerbovat“, byly
předávány vyšetřovatelům. Tajná věznice StB fungovala od listopadu 1951 do září 1955 (prošlo jí na šest
set osob).
V padesátých letech bylo vězněno přes 200 000 lidí. V gottwaldovské éře fungovalo kolem 350 věznic
a pracovních táborů. Ve výkonu trestu zemřelo 1200 až 4000 lidí, nejednou za nevyjasněných okolností.
Nelítostné zacházení s vězni bylo nejen tolerováno, ale přímo vyžadováno a podporováno. „Velitelé budou
posuzováni podle toho, jak dovedou jíti tváří v tvář proti reakci, jak dovedou dávat poloviční dávky, jak
používají bunkru […] Vězeň nesmí mít dojem, že má na něco nárok. Není na místě žádná sentimentalita,
teď když jsou ve vězení největší gauneři,“ řekl velitel Sboru uniformované vězeňské stráže pplk. JUDr.
Milan Kloss při poradě velitelů věznic v dubnu 1950.
Životní podmínky v pevných věznicích a lágrech se lišily, záleželo na tom, kdo byl zrovna náčelníkem,
na jednotlivých bachařích a na aktuální politické situaci. Vězni trpěli hladem (obvykle v krátké době výrazně
zhubli), v zimě byli týráni třeskutou zimou (skoro se netopilo), za jakýkoliv přestupek proti řádu byli zavíráni
do korekce (nepozdravení bachaře smeknutím lodičky), zakazovány jim byly návštěvy nejbližších (často
cestovali zbytečně), krajně omezená byla korespondence (za nalezení tužky se chodilo do korekce). Soužití
s kriminálníky, které režim preferoval, a retribučními vězni mělo různá úskalí. Všichni však chtěli především
přežít v drsných vězeňských poměrech. Každý si proto musel zvolit nějakou strategii pro každodenní
přežívání a zachování psychického zdraví, aby se „udržel nad vodou“. Vězni museli v neposlední řadě
tvrdě pracovat: drali peří, dřeli v halách a dílnách, většina z nich byla nasazena na nejtěžší práce na
stavbách, v dolech a lomech, tvořili nejpočetnější a nejlevnější pracovní sílu při těžbě uranové rudy. Kdo
Důstojník čs. armády Stanislav Rachač, zapojený do II. odboje (od 7. ledna do 5. května 1945 vězněn gestapem na Pankráci), po únoru
1948 vydával letáky, pomáhal různým osobám k útěku do zahraničí, pak přešel hranice sám, stal se kurýrem a přicházel s úkoly do
ČSR. Státním soudem Praha byl odsouzen 25. listopadu 1950 za velezradu na doživotí. (Zdroj: NA)
Offizier der tschechoslowakischen Armee Stanislav Rachač, engagiert im II. Widerstand (vom 7. Januar bis 5. Mai 1945 durch Gestapo
in Pankratz inhaftiert), nach Februar 1948 gab er Flugblätter heraus, verhalf mehreren Personen bei Flucht ins Ausland, dann überquerte
er selbst die Grenze, wurde zum Kurier und kam mit Missionen in die Tschechoslowakei. Durch das Staatsgericht Prag wurde er
am 25. November 1950 wegen Hochverrates auf Lebensdauer verurteilt. (Quelle: NA)
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nesplnil normu, což někdy bývalo prakticky nemožné, dostal snížený příděl jídla a čekaly na něj kázeňské
tresty. Vězni, kterým byl často zkonfiskován veškerý majetek, si museli ze svých výdělků hradit náklady na
vazbu, vyšetřování a věznění. Z toho mála, co jim zbylo, se snažili podporovat své rodiny. Ve vězeňském
systému nikdo nesměl zůstat příliš dlouho na jednom místě, vězni byli překládáni z jednoho vězení
do druhého, z lágru na lágr, neboli alespoň z jednoho pracoviště na jiné. V neutěšených hygienických
podmínkách nebyla nouze o různé nemoci a epidemie (TBC). „Převýchova prací“ měla podobu fyzického
a psychického deptání vězňů. Ztratili jména a stali se pouhými čísly. Zůstávala jim ale naděje. Věřili, že to
„praskne“ do Vánoc, do Velikonoc, do prázdnin…
Jaroslav Rokoský

Gefängnis
Der geheime Befehl des Ministers für nationale Sicherheit Nr. 90/1952 ordnete der Grenzwache an,
„alle Personen, die die Staatsgrenze der Tschechoslowakei aus Österreich, Westdeutschland und DDR
illegal überschreiten, binnen 24 Stunden in das Gefängnis des Ministeriums für Nationale Sicherheit zu
eskortieren.“ Es handelte sich um ein geheimes Gefängnis der StB in Winterova Straße in Prag. Es wurde
zur geheimen Inhaftierung und gründlicher Ausnutzung der von den festgenommenen Kurieren und
eigenen Mitarbeitern erhaltenen Erkenntnisse genutzt. Die Festgenommenen wurden unter Nummern in
vollständiger Isolierung festgehalten und wenn es nicht gelang, sie „umzuwerben“, so wurden sie an die
Ermittler übergeben. Das geheime Gefängnis funktionierte vom November 1951 bis September 1955
(ungefähr sechs hundert Personen wurden dort inhaftiert.).
In den fünfziger Jahren wurden über 200 000 Menschen inhaftiert. In der Gottwald’schen Ära
funktionierten etwa 350 Gefängnisse und Arbeitslager. Bei der Strafvollstreckung starben 1200 bis 4000
Menschen, nicht selten unter ungeklärten Umständen. Erbarmungsloser Umgang mit den Häftlingen war
nicht nur toleriert, sondern sogar verlangt und unterstützt. „Die Kommandanten werden danach beurteilt,
wie sie angesichts der Gegenreaktion vorgehen können, wie sie Halbportionen verteilen können, wie sie
Bunker nutzen […] Ein Häftling darf nie den Eindruck haben, er habe Anspruch auf etwas. Es gibt keinen
Platz für Sentimentalität, jetzt wenn im Gefängnis die größten Gauners sind,“ sagte der Kommandant
des Korps der uniformierten Gefängniswache Oberleutnant JUDr. Milan Kloss bei der Beratung der
Gefängniskommandanten im April 1950.
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Die Lebensbedingungen in festen Gefängnissen und in Lagern unterschieden sich, es hing davon
ab, wer gerade der Leiter war, von einzelnen Aufpassern, von der aktuellen politischen Lage ab. Die
Häftlinge litten an Hunger (üblicherweise nahmen sie in kurzer Zeit heftig ab), im Winter wurden sie
durch grausame Kälte gequält (es wurde fast nicht geheizt), für jede Ordnungswidrigkeit wurden sie in
Korrektion gesperrt (Nichtbegrüßen des Aufsehers mit Abnahme der Kopfbedeckung), es wurden ihnen
Besuche ihrer Nächsten untersagt (oft reisten sie umsonst), äußerst beschränkt war die Korrespondenz
(wenn ein Stift gefunden wurde, ging man in die Korrektion). Das Zusammenleben mit Kriminellen, die
das Regime bevorzugte, mit Retributionshäftlingen hatte verschiedene Klippen. Alle wollten in rauen
Bedingungen des Gefängnisses vor allem überleben. Aus diesem Grund musste jeder eine Strategie
wählen, um den Alltag zu überleben, um sich die psychische Gesundheit zu erhalten, um sich „über
dem Wasser“ zu halten. Nicht zuletzt mussten die Häftlinge hart arbeiten: sie schleißten, schufteten
in Hallen und Werkstätten, die meisten wurden bei schwersten Arbeiten an Baustellen, in Gruben und
Steinbrüchen eingesetzt und waren die zahlreichste und billigste Arbeitskraft bei der Uranerzförderung.
Wer die Norm nicht erfüllte, was praktisch unmöglich war, dem wurde Essen gekürzt und konnte auch
Disziplinarstrafen erwarten. Häftlinge, denen oft ihr gesamtes Vermögen beschlagnahmt wurde, mussten
aus eigenen Verdiensten Kosten der Haft, Ermittlung und Inhaftierung erstatten. Von dem Wenig, was
ihnen übrig blieb, versuchten sie, ihre Familien zu unterstützen. Im Gefängnissystem durfte niemand
zu lange an einem Ort bleiben, die Gefangenen wurden von einem Gefängnis ins andere versetzt, aus
einem Lager ins andere, oder zumindest von einer Arbeitsstelle in andere. In trostlosen hygienischen
Bedingungen waren verschiedenste Krankheiten und Epidemien (TBC) nicht selten. „Umerziehung
durch Arbeit“ hatte die Form von psychischer und physischer Deprivierung der Häftlinge genommen. Sie
verloren ihre Namen, wurden lediglich zu Nummern. Es blieb ihnen jedoch die Hoffnung. Sie glaubten,
dass es „platzt“, bis zu Weihnachten, bis zu Ostern, bis zu Ferien….
Jaroslav Rokoský
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Propaganda a literatura
Příběhy ze Šumavy, které se odehrály po roce 1945, se staly vděčným námětem spisovatelů. Vznikalo
množství povídek a románů o životě strážců československých hranic a jejich boji s narušiteli, protivníky
socialistického zřízení. Ani Jan Drda, autor dodnes ceněné Němé barikády, neváhal zařadit za
cyklus povídek z doby okupace nové příběhy z pohraničí. Volně pojaté pokračování však nedosáhlo
kvality původních povídek. Topornost a schematičnost se v nových povídkách pojila s třídním, až
propagandistickým popisem událostí.
Jedním z autorů, kteří se nevyhnuli schematismu s prvky propagandistické intence, byl i Rudolf
Kalčík, autor Krále Šumavy. Všimněme si, jak popsal poúnorové exulanty: „Po únoru se počet přechodů
obludně rozrostl. Zdálo se, že celá třída, která právě prohrála boj o stát, utíká ve zmatku za hranice:
studenti práv a řezníci, faráři a továrníci, velkostatkáři, jeptišky a cizoložné dvojice, drobní podnikatelé,
šejdíři, vysokoškolští profesoři, lékaři s bohatou klientelou a milenci, obchodníci s koloniálem a střižním
zbožím, čtenáři Rodokapsů a čtenářky Červených knihoven, lidé bez pevného zaměstnání, povaleči,
prostitutky a pasáci, hoteliéři, podvodníci a vrazi, křesťanští filosofové a uprchlíci z káznic, lidé poblouznění
a přestrašení neznámými hrůzami nadcházejícího bolševizmu, žáci se špatným vysvědčením, teroristé
a politici.“ Není bez zajímavosti, že kniha s citovaným textem byla napsána v roce 1960, tedy v době, jež
je u mnohých spojena s procesem celospolečenského uvolnění, předznamenávající rok 1968.
Ve stejné knize se vyskytuje postava československého vojáka Vávry, účastníka protinacistického
odboje. „Major RAF Vávra, […] správce hamerské pily na rezonanční dříví. Oslavuje…rozhazuje tisícovky
plnými hrstmi. Až všechno rozháže, zmizí. Sváží si do pily auta děvek z celého okresu. Jejich přísun mu
organizuje hostinský. […] V té době také konečně uprchl ze vsi Vávra, správce pily, bývalý major RAF,
když před tím pomohl na druhou stranu několika prominentům reakčních stran.“ Major Vávra byl záměrně
popsán coby ziskuchtivá a nemorální osobnost, jehož příslušnost k RAF je v textu vždy zdůrazněna.
Rudolf Kalčík pojal majora Vávru jako symbol příslušníka „západního“ odboje. Symbol z druhé strany
bipolárně rozděleného světa.
Martin Tichý
Příslušníci Pohraniční stráže byli prezentováni jako hrdinové a ochránci socialistického zřízení a mírového života před záškodníky
a diverzanty. Na snímku inscenována ukázka „dopadení narušitele“ státní hranice. (Repro: Stráže na pomezí)
Die Angehörigen der Grenzwache wurden als Helden und Beschützer der sozialistischen Ordnung und des friedlichen Lebens
vor Schädlingen und Diversanten dargestellt. In der Aufnahme sehen wir die Inszenierung „des Ertappens eines Verletzers“ der
Staatsgrenze. (Repro: Stráže na pomezí)
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Propaganda und Literatur
Geschichten aus Böhmerwald, die sich nach dem Jahr 1945 abgespielt hatten, wurden zum dankbaren
Thema der Schriftsteller. Es entstand jede Menge von Erzählungen und Romanen über das Leben der
Wächter der tschechoslowakischen Staatsgrenze und deren Kampf mit Grenzverletzern, Gegnern der
sozialistischen Ordnung. Auch Jan Drda, Autor des bis heute geschätzten Werkes Němá barikáda (Stumme
Barrikade) hat zu seinem Zyklus der Erzählungen aus der Besatzungszeit auch neue Geschichten aus
den Grenzgebieten hinzufügt. Die frei gefasste Fortsetzung hat jedoch die Qualität der ursprünglichen
Erzählungen nie erreicht: Die klassenmäßige, fast propagandistische Beschreibung der Ereignisse geht
hier Hand in Hand mit Stocksteifheit und Schematisierung der neuen Erzählungen.
Zu den Autoren, die den Schematismus mit propagandistischer Intentionalität nicht vermieden,
zählt auch Rudolf Kalčík, Autor des Werkes Král Šumavy (König des Böhmerwaldes). Bemerkenswert
ist seine Beschreibung der Auswanderer nach Februar 1948: „Nach Februar stieg die Anzahl der
Übergänge ungeheuerlich. Es schien, dass die ganze Klasse, die den Kampf um den Staat verloren
hatte, in ihrer Verwirrung jenseits der Grenze flüchte: Jurastudenten und Metzger, Pfarrer und
Fabrikanten, Großgrundbesitzer, Nonnen und ehebrecherische Pärchen, Kleinunternehmer, Schwindler,
Hochschulprofessoren, Ärzte mit reicher Kundschaft und Liebhaber, Händler mit Kolonial und Schnittwaren,
Taschenbuchleser und Rote-Bibliothek-Leserinnen, Menschen ohne festen Job, Faulenzer, Prostituierte
und Freier, Hoteliers, Betrüger und Mörder, christliche Philosophen und Zuchthaus-Flüchtlinge, durch die
unbekannten Grauen des kommenden Bolschewismus verirrte und übererschreckte Menschen, Schüler
mit schlechtem Zeugnis, Terroristen und Politiker.“ Es ist nicht uninteressant, dass das Buch mit dem
zitierten Text 1960 geschrieben wurde, also in der Zeit, die bei Vielen mit dem Prozess der Lockerung in
der genzen Gesellschaft, die dem Jahr 1968 vorging, verbunden ist.
Im gleichen Buch treffen wir die Figur des tschechischen Soldaten Vávra, Teilnehmer am Anti-NaziWiderstand. „Der RAF Major Vávra, […] Verwalter des Sägewerkes auf Resonanzholz in Hammer (Hamry).
Er feiert…er gibt Riesen mit vollen Händen aus. Wenn er alles ausgegeben hat, verschwindet er. Er holt
in sein Sägewerk Autos von Huren aus der ganzen Gegend ab. Die Anlieferung wird durch den Gastwirt
organisiert […] Zu dieser Zeit flüchtete schließlich aus dem Dorf auch Vávra, Verwalter des Sägewerkes,
ehemaliger RAF Major, als er zuvor mehreren Prominenten der Reaktionsseite jenseits verholfen hatte.“
Major Vávra wurde absichtlich als gewinnsüchtiger und unmoralischer Charakter geschildert und seine
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Angehörigkeit zur RAF wird im Text immer wieder betont. Rudolf Kalčík fasste den Major Vávra als Symbol
eines Angehörigen des „westlichen“ Widerstandes. Symbol von der anderen Seite der bipolar geteilten
Welt.
Martin Tichý
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Propaganda a film
Od svého vzniku je film považován za vlivné médium. Záhy však došlo k jeho zneužití a stal se prostředkem
propagace mocenské ideologie v těch státech, v nichž byl filmový průmysl zestátněn. Státem kontrolovaná
kinematografie produkovala filmy bez ohledu na to, s jakou odezvou se setkají u diváků. Důležitější byly
ideologické intence, které rozhodovaly o jejich vzniku a následné distribuci. V Československu bylo v letech
1948–1989 natočeno několik filmů, jejichž děj byl inspirován poválečnou historií Šumavy. Jejich tematické
okruhy, stejně jako ztvárnění, byly poměrně přesně vymezeny. Zobrazovaly střet (boj) mezi strážci hranic
(kladné postavy) a jejich narušiteli (záporné a odsouzeníhodné existence). Filmy v ideologické rovině
zdůvodňovaly význam železné opony, existenci strážců hranic (Pohraniční stráže), ochranu společnosti
a socialismu v bipolárním světě mimo jiné před pašeráky, převaděči, agenty (kurýry) a exulanty.
Je otázkou, zda na filmy, které vznikaly jako součást dobové propagandy, můžeme klást stejná kritéria,
jimiž hodnotíme jiné filmy. Připusťme ale, že přes propagandistický podtext je kvalita těchto filmů různá.
Mezi zdařilé lze zařadit středometrážní filmovou povídku Františka Vláčila Bloudění (součást filmu Vstup
zakázán) z roku 1958 a námětově podobný Zimní vítr (natočený jako součást filmu Boty plné vody), který
byl v roce 1976 natočen režisérem Jaroslavem Soukupem, jenž se do šumavského pohraničí vrátil filmem
Drsná planina (1979). Mezi opravdu zdařilé a také nejznámější a divácky vděčné dílo patří Král Šumavy,
natočený v roce 1959 Karlem Kachyňou. Mezi ty méně kvalitní filmy, zato více poplatné době, náleží
víceméně plakátově pojatý snímek Ztracená stopa, natočený v roce 1955 režisérem Karlem Kachyňou,
nebo snímek Černý vlk z roku 1971, který natočil Stanislav Černý, kdysi pomocný režisér filmu Král
Šumavy. Přes různorodou a značně kolísavou kvalitu je možné říci, že výše uvedené filmy nepatří dnes
mezi nejoceňovanější díla svých tvůrců. Ohlas, který svého času vzbudil Král Šumavy, lze vysvětlit absencí
relevantních filmů s dobrodružnou tematikou v kinech, a to nejen domácí produkce.
Připomeňme, že tyto filmy dodnes ovlivňují to, jakým způsobem o naší minulosti přemýšlíme
a diskutujeme. Bagatelizovat tento vliv nelze.
Martin Tichý

Film a následně vydaná kniha Král Šumavy si v průběhu let získaly značnou pozornost diváků a čtenářů (Zdroj: NFA)
Der Film und anschließend erschienenes Buch König des Böhmerwaldes erwarben sich im Laufe der Zeit einen Beifall der Zuschauer
und Leser (Quelle: NFA)
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Propaganda und Film
Seit seiner Entstehung gilt Film als ein einflussreiches Medium. Bald kam es jedoch zu seinem Missbrauch
und wurde zum Instrument der Machtpropaganda in Ländern, wo die Filmindustrie verstaatlicht wurde.
Die durch den Staat kontrollierte Kinematographie produzierte Filme abgesehen davon, welchen Beifall
sie beim Publikum fanden. Wichtiger waren ideologische Intentionen, die für die Entstehung und
darauf folgende Distribution maßgeblich waren. In der Tschechoslowakei entstanden zwischen 1949
und 1989 mehrere Filme, die mit der Nachkriegsgeschichte des Böhmerwaldes inspiriert wurden.
Deren Themenkreise, genauso wie die Darstellung waren ziemlich exakt abgesteckt: Sie zeigten die
Auseinandersetzung (Kampf) zwischen den Grenzwächtern (Positivhelden) und den Grenzverletzern
(negative und beklagenswerte Existenzen). Auf ideologischer Ebene begründeten die Filme die Bedeutung
des Eisernen Vorhangs, die Existenz der Grenzwächter (Grenzwache), Schutz der Gesellschaft und des
Sozialismus in bipolarer Welt unter anderem vor Schmugglern, Schleusern, Agenten (Kurieren) und
Auswanderern.
Es ist fraglich, ob man bei Filmen, die als Bestandteil der Zeitpropaganda entstanden, die gleichen
Kriterien nutzen kann, nach denen man die anderen Filme beurteilt. Lassen wir aber zu, dass trotz des
propagandistischen Untertons die Qualität unterschiedlich sein kann. Zu den gelungenen zählt die
mittellange Filmerzählung Bloudění (Irrgang) (Teil des Films Vstup zakázán (Eintritt verboten)) vom 1958 und
mit ähnlichem Thema auch Zimní vítr (Winterwind) (als Teil des Films Boty plné vody (Schuhe voll Wasser),
der 1976 durch den Regisseur Jaroslav Soukup gedreht wurde. Soukup widmete dem Böhmerwalder
Grenzgebiet auch den Film Drsná planina (Raues Flachland) (1979). Zu den wirklich gelungenen und
bekanntesten und auch beim Publikum beliebten gehört der Film Král Šumavy (König des Böhmerwaldes),
der 1959 durch Karel Kachyňa gedreht wurde. Zu den weniger wertvollen aber umso mehr der Zeit
gehorchenden Werken zählt die mehr oder weniger in Plakaten gefasste Aufnahme Ztracená stopa
(Verlorene Spur), die 1955 durch Karel Kachyňa gedreht wurde, oder Černý vlk (Schwarzer Wolf) aus dem
Jahr 1971, gedreht durch Stanislav Černý, damals Hilfsregisseur des König des Böhmerwaldes. Trotz
der unterschiedlichsten und ziemlich schwankenden Qualität kann man sagen, dass die oben genannten
Filme, nicht zu den meist geschätzten Werken ihrer Autoren gehören. Der Beifall, den seinerzeit der König
des Böhmerwaldes erweckte, lässt sich auf Absenz von relevanten Filmen mit abenteuerlichen Thematik,
und nicht nur einheimischer Herkunft, zurückführen.
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Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Filme bis heute beeinflussen, wie wir über unsere Vergangenheit
nachdenken und darüber diskutieren. Dieser Einfluss kann nicht bagatellisiert werden.
Martin Tichý
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Hledání tradice
Pád komunistického režimu umožnil připomenout z perspektivy jeho odpůrců dramatické příběhy
z padesátých let. Vedle již existujících pomníčků oslavujících příslušníky Pohraniční stráže zemřelé při
výkonu služby (dodnes vyzdvihované členy Klubu českého pohraničí jako hrdiny, ačkoliv se často jednalo
o nezkušené mladíky, kteří patří spíše také do seznamů obětí režimu) tak byly na Šumavě postupně
postaveny nové pomníky, jež připomínají převaděče uprchlíků a tragické oběti železné opony. Řada
někdejších převaděčů a kurýrů zpravodajských služeb se aktivně zapojila do vytváření organizací
sdružující bývalé politické vězně a snažila se o dosažení jejich rehabilitace. Někteří z nich také převzali
vysoká státní vyznamenání, která jim propůjčil prezident republiky. Postupně se také dějiny železné opony,
protikomunistického odboje nebo poúnorového exilu staly předmětem historického výzkumu.
Šumava, která byla v období komunistického režimu otevřena pro veřejnost přibližně pouze z jedné
třetiny (druhou tvořilo pohraniční pásmo a poslední část sloužila jako vojenský újezd), se postupně stala
otevřeným prostorem. Z hranic zmizely drátěné zátarasy a hlídkové věže. Na mnoha místech se úspěšně
rozvíjí příhraniční spolupráce při obnově krajiny. Šumava však dodnes také nese smutné stopy minulosti,
zejména nenávratně zaniklé obce či zdevastované církevní památky.
Petr Blažek

Suche nach Tradition
Der Zusammenbruch des kommunistischen Regimes ermöglichte es, aus Perspektive dessen Gegner
dramatische Geschichten aus den Fünfzigern in Erinnerung zu bringen. Neben bestehenden Denkmälern
der im Dienst gestorbenen Angehörigen der Grenzwache (bis heute durch die Mitglieder des Klubs
tschechischer Grenzgebiete als Helden hervorgehoben, obwohl es sich oftmals um unerfahrene junge
Männer handelte, die eher in die Liste der Opfer des Regimes gehören) wurden allmählich im Böhmerwald
neue Denkmäler gebaut, die der Schleuser der Flüchtlinge und tragischer Opfer des Eisernen Vorhangs
gedenken. Zahlreiche damaligen Schleuser und Kuriere der Nachrichtendienste schalteten sich aktiv in
die Gründung von Organisation zur Vereinigung ehemaliger politischen Häftlinge ein und bemühten sich
um deren Rehabilitation. Einige von denen übernahmen hohe Staatsauszeichnungen, die ihnen vom

Pomník ve Františkově byl odhalen 6. července 2004 (Zdroj: ČTK)
Das Denkmal in Franzensthal (Františkov) wurde am 6. Juli 2004 enthüllt (Quelle: ČTK)
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Staatspräsidenten verliehen wurden. Allmählich wurde auch die Geschichte des Eisernen Vorhanges,
des antikommunistischen Widerstands oder des Exils nach Februar 1948 zum Gegenstand historischer
Untersuchung.
Böhmerwald, der während des kommunistischen Regimes für die Öffentlichkeit nur etwa zu einem Drittel
zugänglich war (das zweite Drittel war Grenzzone und der letzte Teil diente als Militärsprengel), wurde
langsam zu einem offenen Raum. Aus der Grenze verschwanden Drahtbarrieren und Wachtürme. An vielen
Stellen entwickelt sich erfolgreich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Erneuerung der
Landschaft. Der Böhmerwald trägt jedoch bis heute tragische Spuren der Vergangenheit, insbesondere
unwiederbringlich erloschene Gemeinden oder zerstörte kirchliche Denkmäler.
Petr Blažek
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