
Výstava je vìnována tisícùm neznámých spoluobèanù, 
kteøí se po únoru 1948 rozhodli ze zahranièí aktivnì 
bojovat proti komunistické moci v Èeskoslovensku. 
Na hranici mezi Východem a Západem probíhaly 
v letech 1948-1956 dramatické støety studené války. 
Tajné operace exilových zpravodajských skupin jsou 
v souèasnosti prakticky zapomenuté. Dnes hledáme 
jejich význam pro vývoj naší zemì i pro tradice boje 
za svobodu a demokracii. 
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 Pøevzetí moci komunisty v Èeskoslovensku 
25. února 1948 lze chápat mimo jiné jako datum zahájení 
protikomunistického odboje. Jistì není žádným tajemstvím, 
že se na nìm podílely západní mocnosti. Spojily se zde 
zájmy ès. exilu se zájmy státù ohrožených reálnì èi 
teoreticky Sovìtským svazem a vznikajícím systémem jeho 
satelitù. 
 Protikomunistický odboj, nazývaný v Èesko- 
slovensku odbojem “tøetím”, je chápán (pokud je vùbec 
akceptován) jako konkrétní aktivní ozbrojené, zpravoda-
jské nebo sabotážní akce v období let 1948-1956. Aktéry 
byly z vlastní vùle desetitisíce èeskoslovenských obèanù, 
žijících na území státu, nebo uprchlíkù. V øadì pøípadù 
vznikal tento odboj zcela nezávisle a spontánnì jako reakce 
na teror rozpoutaný komunisty proti jinak smýšlejícím. 
Pokud byl tento odboj nìjak organizován,  jednalo se 
o øízení nìkolika nepøíliš koordinovanými støedisky 
v zahranièí.
 Hranice Èeskoslovenska mezi Východem i Zápa-
dem jej pøedurèovala  k tomu, aby právì zde probìhly 
dramatické støety studené války. Nepøerostly v konflikt 
otevøený, pøesto mají nepochybnì svùj význam. Pokud je 
poznáme a dokážeme popsat, mùžeme poznat i hodnotu 
jejich obìtí. 
 Od operací kurýrù uplynulo již pøes padesát let. 
Stále se ale jedná o téma málo známé, historicky zpraco-
vané jen nahodile. Nejsou k dispozici zdaleka všechny 
doklady, a to zejména z archivù demokratického svìta. 
Pøesto je naší povinností pokoušet se objasnit události 
a novì je definovat. Musíme zodpovìdìt otázky po význa- 
mu odboje a jeho výsledcích. Musíme pøipomenout tisíce 
spoluobèanù vìznìných, popravených nebo zabitých 
na státních hranicích, kteøí se do boje proti totalitní moci 
vydali s vìdomím obrovských rizik pro nì samé i jejich 
blízké. 
 V neposlední øadì si touto výstavou pøipomínáme 
výroèí komunistického pøevratu v Èeskoslovensku. Ten byl 
dùvodem, proè tisíce našich spoluobèanù vedly stateèný boj 
proti totalitní moci. 
 Státní bezpeènosti se podaøilo podchytit na ètyøi 
tisíce osob, které se podílely na zpravodajských operacích 
jako kurýøi, organizátoøi v zahranièí a pomocníci na území 
Èeskoslovenska. 
 K dlouholetým trestùm vìzení bylo odsouzeno asi 
250 kurýrù. 12 kurýrù bylo popraveno, nejménì 7 zahynulo 
na hranicích, 11 zemøelo ve vìzení. 
 Ne všichni byli èítankoví hrdinové. Žili v dobì, 
která kladla na jedince obrovské nároky.  Pøesto riskovali 
a zaslouží si náš respekt.  
  

Na frontì studené války - Èeskoslovensko 1948-1956
Výstava se koná pod záštitou 
starosty Mìstské èásti Praha 1 Ing. Petra Hejmy 
a starosty Mìstské èásti Praha 8 Josefa Noska. 
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