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Bohumil Modrý v roce 1937
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Kdo z mladé generace zná dnes jméno Bohumil Modrý? Ve své době byl tento
muž s tváří filmové hvězdy považován za nejlepšího evropského brankáře.
Podle mínění lidí, kteří ho osobně poznali, šlo o čestného a inteligentního člověka s vystupováním gentlemana. Jenomže se nenarodil ve správnou dobu
a na správném místě. Jeho životní příběh vypráví o rozpadu jednoho slavného
týmu, první zlaté hokejové generace v našich sportovních dějinách. Československý hokej tvrdý zásah přežil, byť se z něj vzpamatovával dlouhá léta. Roky strávené ve vězení však nikdo hráčům vrátit nemohl. Navázat na úspěšnou sportovní
kariéru mohli jen částečně, neboť reprezentace jim byla zapovězena. Rehabilitace
se dočkali až v době Pražského jara, žel gentleman v brance se jí už nedožil.
R o m an J ohn
K hokeji Bohumila Modrého přivedl
jeho kamarád a pozdější ligový spoluhráč Vilibald Šťovík, jedna z obětí leteckého neštěstí nad kanálem
La Manche v roce 1948. Boža, jak
brankáře svého času nazval populární rozhlasový komentátor Josef
Laufer, se původně věnoval atletice,
gymnastice a zejména české házené,
kde to dotáhl až do 1. ligy. Jeho vstup
do světa ledního hokeje byl vpravdě
raketový. V roce 1935 přišel do tehdy
nejlepšího klubu v zemi LTC Praha
a už o rok později hrál v jeho prvním
týmu. V únoru 1937 na mistrovství
světa v Londýně byl coby dvacetiletý
nováček reprezentační jedničkou.
Narodil se 24. září 1916 v Praze.
Jeho otec Antonín Modrý pracoval
u dopravních podniků, matka Antonie, rozená Stulíková, byla v domácnosti. Sportovně nadaný a ve škole
dobře prospívající chlapec absolvoval
po vychození obecné školy reálné
gymnázium na Smíchově. Ve studiích
pokračoval na pražské technice, ale
v důsledku uzavření vysokých škol
v době války skládal závěrečnou státní zkoušku až v červnu 1945.1

Nedostudovaný inženýr vystřídal
v období protektorátu několik míst
u stavebních firem. Aby se vyhnul
práci v Říši, vstoupil do Kuratoria
pro výchovu mládeže. Po propuštění pracoval až do konce války jako
pomocný dělník.2 Činnost v kuratoriu
mu byla později připomenuta vyšetřovateli Státní bezpečnosti v trestním
oznámení, přestože od poválečného
ministerstva vnitra řízeného KSČ obdržel osvědčení, že se po dobu své
činnosti v této organizaci choval
jako dobrý Čech. 3 Neodůvodněné
osočování komunistům nepohodlných lidí z kolaborace nebylo ovšem
ničím novým.
Do začátku války se stihl zúčastnit tří světových šampionátů, avšak
temné období protektorátu a s ním
spojená mezinárodní izolace jeho
sportovní kariéru přibrzdily. Hokej
mohl hrát pouze v rámci nově vytvořené česko-moravské ligy. Domácích
titulů získaných s LTC Praha mu statistici posléze napočítali deset, ten
poslední v roce 1949. Slavný tým
se stal zanedlouho poté minulostí.
Světlou stránku okupačních let

představoval pro Modrého sňatek
s Erikou, rozenou Weiserovou, která měla po otci švýcarské občanství.
Po celý zbytek života stála při svém
muži, a to i v těch nejtěžších chvílích.
Z manželství vzešly dvě dcery, starší
Alena a mladší Blanka.

Neuskutečněná emigrace
Po dokončení studií dostal novopečený stavební inženýr pracovní nabídku: převzetí cihelny v Lanškrouně
do národní správy. V červenci 1945 se
proto s rodinou odstěhoval do města
v podhůří Orlických hor. To pro něj
nebylo neznámé. Spolu s rodiči sem
za první republiky v letních měsících
zavítal mnohokrát. Paní Modrá jako
cvičitelka Sokola připravovala pro
místní organizaci taneční vystoupení.
Krom národního správcovství se Ing.
Modrý podílel na vypracování regulačního plánu města Lanškrouna. 4
Návrat mírov ých časů př inesl
obnovení celostátní ligy s účastí
LTC Praha. První mistrovství světa
v ledním hokeji se po nucené pauze
konalo v roce 1947 v Praze na Štvanici

1	
A BS, f. Vyšetřovací spisy – Centrála (dále jen MV-V), vyšetřovací spis a. č. V-2654 MV, Modrý Bohumil a spol., Zápis o výpovědi s obviněným Bohumilem Modrým, 5. 4. 1950.
2	Tamtéž.
3	
A BS, f. Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě (59), sign. 59-87-38, Osvědčení ze dne 20. 2. 1946. Modrý v kuratoriu
pracoval od dubna 1943 do července 1944 na různých stavebních projektech.
4	Viz http://www.lanskrounsko.cz/cz/osobnosti/140-ing-boa-modry-1916-1963 (citováno k 22. 8. 2016).
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Boža Modrý v brankářském dresu LTC Praha se Zdeňkem Jarkovským (zahynul při leteckém neštěstí v roce 1948) a s brankářem LTC Josefem
Jirkou. Dole jako člen národního hokejového týmu na mistrovství světa 1947. Horní řada zleva: náčelník Kabeš, (druhý neurčen), Josef Trousílek,
Vilibald Šťovík, Vladimír Zábrodský, Milan Matouš, (sedmý neurčen), František Pácalt, Josef Kus, Bohumil Modrý, trenér Matěj Buckna. Dolní
řada zleva: (první neurčen), Miloslav Pokorný, Karel Stibor, Jaroslav Drobný, Stanislav Konopásek, Ladislav Troják, Zdeněk Jarkovský, Vladimír
Bouzek, Miroslav Sláma a Václav Roziňák.
Foto: ČTK, Národní muzeum/ODTVS
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a Boža Modrý měl velkou zásluhu na
zisku historického titulu mistrů světa. V olympijském roce 1948 přibylo
ještě stříbro ze zimních her ve Svatém
Mořici.5
Po návratu z olympiády odletěl tým
LTC na památný zájezd do Moskvy.
Sověti se teprve chystali na vstup
do světa velkého hokeje, a Modrý
tak mohl pozdějšímu legendárnímu
trenérovi sborné Tarasovovi ukázat
něco z tajů brankářského umění.6
To, že se mezitím v Praze ujali vlády
komunisté, hráči zaregistrovali už
v hlavním městě sovětského impéria, avšak nikdo nemohl tušit, jaké
důsledky to bude mít pro celý český
hokej i je samotné.
V listopadu 1948 Modrý požádal
o zproštění národní správy v Lanškrouně a přestěhoval se do Prahy
s cílem získat emigrační pas. Podle
jiné verze byl správy zproštěn, ale
tak jako tak se jeho úsilí začalo zaměřovat jiným směrem.7 Vyzkoušet
si hokej za „velkou louží“ ho zajisté
lákalo. První nabídku dostal už před
válkou, ale tehdy dal přednost dokončení studia. V době zimní olympiády
a týden před nástupem komunistů
k moci získal novou nabídku hrát
v Kanadě a současně tam pracovat ve
svém oboru. V létě téhož roku obdržel
písemnou smlouvu. Počítal s pobytem
na jeden až dva roky.8 Záležitost se
měla definitivně vyřešit po mistrovství světa ve Švédsku plánovaném na
březen 1949.

Rok 1948 přinesl ještě jednu událost, která stála na počátku údajné
zrady našich reprezentantů. V prosinci odcestoval tým LTC Praha na
tradiční Spenglerův pohár do Davosu.
Hráči se během pobytu ve Švýcarsku setkali s českými emigranty,
například s bývalým skvělým útočníkem LTC Josefem Malečkem nebo
se zakladatelem a mecenášem klubu Jaromírem Cittou. Z rozhovorů
s nimi vyplynula možnost vytvoření
čs. emigračního týmu. Po několika
dnech Modrý navrhl, aby o nabídce
hlasovali. Pro emigraci prý bylo osm
hlasů včetně jeho, proti šest.9
Nejednomyslnost vedla k rozhodnutí mužstva vrátit se domů. Modrý ve své pozdější výpovědi z roku
1950 uvedl, že po tragické smrti šesti
hráčů během letu do Anglie vzbudilo
v mužstvu odpor jednání čs. úřadů,
které hokejisty považovaly za emigranty. Ve Švýcarsku proto chtěla
většina mužstva, hlavně kamarádi
zemřelých, vyjádřit emigrací svůj
protest proti poměrům v čs. hokeji. 10 To je možné, ale nevysvětluje
to určitý rozpor mezi volbou emigrace a silnou vazbou na rodinu.
Pamětníci potvrzují, že Modrý na
své rodině skutečně lpěl, a dodnes
někteří odmítají vyšetřovací verzi, podle níž chtěl zůstat v cizině.
Dcera Blanka Modrá k okolnostem,
které provázely jednání v prosinci
1948, poznamenává, že tatínek prý
byl přesvědčen, že s pomocí švýcar-

ského velvyslanectví dostane svou
rodinu za hranice. Manželka byla
stále švýcarskou občankou.11 Útočník
Václav Roziňák po svém zatčení zase
vypověděl, že hráčům byla v prosinci
1948 slibována pomoc s přestěhováním rodinných příslušníků.12 Také je
třeba vzít v úvahu, že v té době přetrvával obecně sdílený názor o krátkém
trvání komunistického režimu. Ve
Švýcarsku nakonec zůstali dva hokejisté (Oldřich Zábrodský a Miroslav
Sláma) navzdory výsledku hlasování
mužstva. Komunističtí činitelé se po
návratu většiny týmu dozvěděli o jednáních s čs. emigranty, hráčům však
přímo nikdo nic nevytýkal.
Za normálních okolností by jednání
postupem času upadlo v zapomnění.
Před dalším MS ve Stockholmu promluvil k mužstvu předseda vlády Antonín Zápotocký. Kromě tradičních
přání sportovního úspěchu zazněla
z úst politika také slova, za nimiž lze
spatřit jistou aroganci moci. Bavili
jsme se ve vládě, zda vás máme pustit, ale rozhodli jsme se vám dát důvěru, řekl zhruba Zápotocký. Naznačil
tím, že o tom, kdo bude moci příště
vycestovat a reprezentovat, nemusí
rozhodovat sportovní kritéria, ale
důvěra stranických orgánů. Premiér
také při tomto setkání s hokejisty
pronesl, že v Československu ostatně
žádného sportovce nedrží.
Titul přivezený v roce 1949 z ledu
tradičního severského rivala představoval obrovský úspěch. Však

5	MS v roce 1948 se hrálo v rámci olympijských her. Naši hokejisté získali stříbrné medaile, ale zároveň byli i vicemistry světa za první
Kanadou.
6	JENŠÍK, Miloslav: První mistři světa. Pravdivá zpráva o zlaté partě ze Štvanice. Olympia, Praha 1997, s. 21. Anatolij Vladimirovič se později k Božovi hlásil i v době, kdy pro mnohé naše hráče a funkcionáře jako by přestal existovat.
7	Kromě cihelny spravoval Modrý také závod Kamenolom Sázava a nevedl si vůbec špatně. Za správné vedení obou podniků mu rada ONV
poslala při příležitosti ukončení jeho činnosti děkovný dopis. NA, f. Státní soud Praha – nezpracováno, sp. zn. TS I/IV 47/50, Dopis ONV
v Lanškrouně B. Modrému, 16. 11. 1948.
8	
A BS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2654 MV, Modrý Bohumil a spol., Zápis o výpovědi s obviněným Bohumilem Modrým, 5. 4. 1950;
MACKŮ, Jiří: Kauza Zábrodský. Hokejový génius, ale jinak lotr. – Na oltáři komunismu. V ohnisku zájmu nelítostného režimu. Typo JP, Praha
2005, s. 146.
9	
ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2654 MV, Modrý Bohumil a spol., Zápis o výpovědi s obviněným Bohumilem Modrým, 5. 4. 1950.
10	Tamtéž. Po zmizení hráčů při letu z Paříže do Londýna dne 8. 11. 1948 vyslýchaly čs. úřady dosti neomaleným způsobem příbuzné tragicky zemřelých hráčů v domnění, že předem věděli o jejich údajné emigraci. Trosky havarovaného letounu se nikdy nenašly.
11	HASLINGER, Josef: Jáchymov. Tragický osud legendárního československého brankáře „Bóži“ Modrého. Jota, Brno 2012, s. 133.
12	
ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2654 MV, Modrý Bohumil a spol., Zápis o výpovědi s Václavem Roziňákem, 24. 4. 1950.
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Bohumil Modrý s pohárem pro mistry světa ze Stockholmu, 1949

také uvítání mistrů světa v Praze
bylo triumfální. Boža Modrý, který
měl opět velký podíl na zisku zlaté
medaile, se po návratu vrátil k myšlence pokračovat v kariéře v Kanadě.
Vyhledal ministra Václava Kopeckého13, od kterého již dříve získal v této
záležitosti slovní příslib. Kopecký
ho zprvu neodmítl, řekl, že záleží
pouze na něm samotném, ať celou
věc ještě zváží. Při další schůzce
mu už ale vše rozmlouval a uvedl,

že k profesionálnímu účinkování by
nemohl dát souhlas. Pokud jde o možnost získat nové zkušenosti v oblasti
stavebního inženýrství, odkázal ho
komunistický politik na případnou
stáž v Sovětském svazu. Modrý se
právem cítil podveden. Bolestně se
ho navíc dotklo, když úřady dlouho
bránily jeho manželce navštívit svého
těžce nemocného otce v zahraničí.14
Po návratu do Prahy koncem roku
1948 si rodina Modrých našla byt

Foto: Národní muzeum

v Klimentské ulici v centru města.
Původně jim měl poskytnout dočasné ubytování před odletem za
oceán. Výsledek rozmluvy s Václavem Kopeckým ale situaci zkomplikoval. Roztrpčený brankář mistrů
světa začal uvažovat i o jiném než
legálním odchodu do ciziny. Setkal
se s jistým Františkem Kokošíkem,
kterému předal částku 5000 Kčs za
to, že ho s rodinou převede přes hranice. Později se ukázalo, že Kokošík

13	Václav Kopecký (1897–1961), komunistický politik a ideolog. Ve vedení strany byl nepřetržitě od roku 1929, mezi válkami poslanec
Národního shromáždění, od roku 1945 ministr informací, později také ministr kultury. Kopecký stál od července 1948 v čele Státního
výboru pro tělovýchovu a sport, a měl tedy oblast vrcholového sportu ve své gesci. Výraznou měrou se podílel na likvidaci Sokola
a perzekuci jeho členů. Blíže k jeho osobě PÁVOVÁ, Jana: Demagog ve službách strany. Portrét komunistického politika a ideologa Václava
Kopeckého. ÚSTR, Praha 2008.
14	
ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2654 MV, Modrý Bohumil a spol., Zápis o výpovědi s obviněným Bohumilem Modrým, 5. 4. 1950.
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byl vykutálený podvodník a recidivista, který prostřednictvím podobných
slibů vylákal z důvěřivých lidí různé
částky peněz. Není také vyloučeno,
že na Modrého byl nasazen jako provokatér. Koncem roku 1949 Modrý
Kokošíkovi vzkázal, že úmluvu ruší
a opět se pokusí vycestovat legálně.
Přechod přes hraniční čáru s dvěma
malými dětmi pravděpodobně považoval za příliš riskantní. Verzi o zrušení úmluvy potvrdil ve své výpovědi
i sám Kokošík.15
Začátkem ledna 1950 oznámil Modrý ukončení aktivní činnosti, nakonec však svolil, že dohraje ligovou
sezonu za LTC. Současně nastoupil
k podniku Vodostav, který realizoval projekt výstavby elektrárny na
Moravě. Úmysl emigrovat odsunul
na neurčito. Reprezentace se definitivně vzdal těsně před plánovaným
mistrovstvím světa.

Zatčení, vyšetřování, soud
Další šampionát v ledním hokeji, který hostila Anglie, se uskutečnil v roce
1950. Naši hráči měli obhajovat mistrovský titul vybojovaný ve Stockholmu. Závěrečné soustředění mužstva
v kladenském areálu Na Čeperce se
Modrého už netýkalo. Sportovní kariéra pro něj byla uzavřenou kapitolou.
Jeho nyní již bývalí spoluhráči si však
před šampionátem věřili. Na besedě
s úderníky Pražského kraje slíbili, že
pro zisk titulu udělají maximum. Ani
vedoucí funkcionáři tělovýchovy ale
pravděpodobně netušili, že z obhajoby
nebude nic.

Kolem zrušené účasti hokejové
reprezentace na mistrovství světa
v Londýně 1950 a toho, co následovalo, už bylo napsáno mnohé. Proto
jen ve stručnosti: Dne 11. března
čekali hokejisté na odbavení v hale
ruzyňského letiště, když jim bylo
oznámeno, že se termín odletu na
šampionát odkládá. Dva dny nato
oznámilo vedení výpravy s konečnou platností, že národní mužstvo
nikam neodcestuje, protože anglické
vyslanectví údajně činilo potíže se
vstupními vízy pro dva čs. reportéry.
Shodou okolností se jednomu z členů týmu, Jiřímu Macelisovi, právě
13. března narodil syn. Část mužstva
se vydala do restaurace U Herclíků
v Pštrossově ulici, aby nový přírůstek
do hokejové rodiny patřičně oslavila.
Hlavním tématem rozmluv hráčů se
pochopitelně staly poslední události
spojené se zmařenou účastí v Londýně. Posilněni alkoholem si hokejisté
příliš nebrali servítky, zklamání bylo
veliké. Vše nakonec skončilo nočním
zatýkáním. Hospodská výtržnost
měla pro frustrované sportovce za
následek mnohaleté tresty vězení.16
Rodina Modr ých zatím trávila
konec zimy v Krkonoších, ale bez
svého tatínka a manžela. Ten do
vyšetřovacího protokolu uvedl, že
se byl 11. března rozloučit se svými bývalými spoluhráči na letišti
a v den nešťastné oslavy U Herclíků měl v Praze smluvenou večeři. 17
Společníka mu dělal americký občan
žijící v Československu Martin Bowe,
zaměstnanec Permit Office. Tento
úřad vyřizoval povolení pro vstup

do západní části Německa. Bowe se
jako sportovní fanda přátelil s mnoha spor tovci, z hokejistů taktéž
s Augustinem Bubníkem. Navázání
vzájemného kontaktu v průběhu roku
1949 usnadnila Božova znalost angličtiny. Bowe mu však nikdy nenabízel ilegální odchod do zahraničí ani
s ním nejednal o emigraci mužstva,
jak později tvrdili vyšetřovatelé.
O těchto věcech se bavili pouze obecně. 18 Leč pouhý přátelský kontakt
s osobou z tzv. kapitalistické ciziny,
zvláště pak pokud šlo o USA, býval
v té době mnohdy interpretován jako
trestná činnost a zanedlouho přitížil
Modrému i Bubníkovi.
Zvěsti o zatýkání hokejových reprezentantů se ve sportovních kruzích rozšířily velmi rychle. Vše ale
nasvědčovalo tomu, že se kauza týká
výhradně hospodské výtržnosti. To
se změnilo už za několik dnů, když
si Státní bezpečnost přišla pro Bohumila Modrého do jeho pražského
bytu. Psal se 24. březen 1950. Po převezení do věznice krajského velitelství StB v Bartolomějské ulici uvalil
prokurátor na zatčeného brankáře
mistrů světa vazbu. Jako důvod uvedl
podezření z provinění proti zákonu
č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově
demokratické republiky.19 Podle dochovaných rodinných vzpomínek prý
Modrý z Bartolomějské psal, že má
čisté svědomí a že se celá věc brzy
vysvětlí. 20 To si z počátku mysleli
i další ze zadržených hráčů.
Zatčením nebyl postižen pouze
podezřelý, své si v těchto případech
vytrpěla i jeho rodina. Erika Mod-

15	Tamtéž, Modrý Bohumil a spol., podsvazek, Výpověď Františka Kokošíka k osobě Ing. Modrého, nedatováno.
16	Podrobnější popis událostí z března 1950 najdeme např. in Škutina, Vladimír – Bakalář, Robert: Ztracená léta. Příběh hokejového
zločinu. Pardubice, Helios 1990; Jenšík, Miloslav: První mistři světa. Pravdivá zpráva o zlaté partě ze Štvanice; Macků, Jiří: Zapřené generace. Vyškrtnuti z historie, vymazáni z paměti. – Obětovaní šampióni. Mistři světa určení k likvidaci. Typo JP, Praha 2004; BERANOVÁ, Hana:
Proces Modrý a spol. a jeho někteří účastníci (bakalářská práce). Technická univerzita Liberec, Liberec 2010.
17	
ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2654 MV, Modrý Bohumil a spol., Zápis o výpovědi s obviněným Bohumilem Modrým, 5. 4. 1950.
18	Tamtéž.
19	
A BS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2654 MV, Modrý Bohumil a spol., Záznam o uvalení zajišťovací vazby, 27. 3. 1950. Modrý byl zadržen jako poslední. Ve stejný den zajistila bezpečnost také Stanislava Konopáska, zatímco ostatní hráči skončili ve vazbě už ve
dnech 13.–17. března 1950.
20	
H aslinger, Josef: Jáchymov. Tragický osud legendárního československého brankáře „Bóži“ Modrého, s. 74. Oficiální cestou ale vzkaz jít
nemohl, neboť v průběhu vyšetřování nebyly povolovány návštěvy ani dopisy.
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rá, zcela závislá na příjmech svého
manžela, s problémy později sháněla
jakoukoliv obživu. Vypomáhat museli
i prarodiče. Antonín Modrý, ač byl
již v důchodu, znovu nastoupil do
práce. Došlo i na zabavení osobního
vozu a uvalení národní správy (ještě
před rozhodnutím soudu o konfiskaci
majetku). Po třech letech (!) však upozornil Obvodní národní výbor (ONV)
v Praze 3 krajskou prokuraturu na
skutečnost, že zabavený automobil
Škoda-Tudor byl prokazatelně napsán
na Eriku Modrou, a neměl tedy spadat do propadnutí majetku.21
Kauzu národního hokejového mužstva sledovala pochopitelně nejvyšší
místa. Počátkem dubna 1950 rozhodl
ministr vnitra Václav Nosek, aby byl
případ důsledně zpracován. Útvar
601 A, který vyšetřování prováděl,
měl věc urychlit a důsledně „realizovat“.22 Jeden z vyšetřovatelů později
vypověděl, že ministr informací Václav Kopecký vedoucím představitelům bezpečnosti řekl, aby hráči byli
co nejpřísněji potrestáni. Rozčílilo ho
prý, že uvažovali o emigraci.23
Vyšetřování probíhalo ve dvou
liniích. Část zatčených skončila ve
vazbě krajského velitelství StB v Bartolomějské, šestici hokejistů, kteří vykonávali vojenskou prezenční službu,
si převzaly vojenské orgány a držely ji
v nechvalně proslulém hradčanském
„Domečku“.24 Tvrdé výslechy, prováděné zejména vojenskými orgány, přinesly alespoň částečné výsledky. Ty
postupně směřovaly k tomu, že byl

21	
NA, f. Státní soud Praha – nezpracováno,
sp. zn. TS I/IV 47/50, B. Modrý, propadnutí majetku ve prospěch státu, 7. 3. 1953.
Po několika letech byl vůz ministerstvem
vnitra rodině vrácen.
22	
ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2654
MV, Modrý Bohumil a spol., Operativní
podsvazek, Nár. hockeyové mužstvo –
šetření, 5. 4. 1950.
23	Velezrada mistrů. Bez šéfa. Československý sport, 1968, roč. 16, 19. 4. 1968.
24	Vojenská vyšetřovací věznice v Kapucínské ulici na Hradčanech, zrušena v roce
1955.

Vazební fotografie Bohumila Modrého a zápis o jeho zatčení

Foto: ABS
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Modrý označen za jednoho z hlavních
organizátorů emigračních plánů.
Někteří se pokusili této konstrukci
vzepřít. Josef Jirka odvolal svou výpověď k osobě B. Modrého s tím, že
ji učinil pod tvrdým fyzickým nátlakem. Mimo jiné do protokolu uvedl:
Znám hráče Modrého již hezkou řádku
let a absolutně se mohu za něj zaručiti,
že by nikdy ničeho protistátního neprovedl, a vím od něj, že by rád navštívil
svého tchána ve Švýcarsku, ale vždy
legální cestou.25
Ale už za několik dní opět odvolal
svou předchozí výpověď s odůvodněním, že chtěl pouze Modrému
ulehčit.26
Koncepce vyšetřování případu
s krycím označením akce „Kaplička“ zůstávala v prvních týdnech
a měsících neujasněná. Ve zprávě
vyšetřujícího orgánu se původně navrhovalo podat na aktéry hospodského extempore trestní oznámení pro
pobuřování, na Modrého a Bubníka
trestní oznámení pro podezření ze
špionáže kvůli stykům s Martinem
Bowem. 27 V průběhu přípravného
řízení byl trestný čin špionáže překvalifikován na velezradu. Už nešlo
jen o styky s úředníkem Permit Office
a také jen o dva obviněné.
V prvních týdnech pobytu v Bartolomějské vstřebávali zatčení šok
způsobený vězeňským prostředím.
U Modrého se zhruba po měsíčním
pobytu ve vazbě vyskytly zdravotní
komplikace. Na základě lékařského
doporučení obdržel povolení, aby
mu manželka jednou týdně přinášela vzhledem k jeho nemoci jídlo.28
Setkat se spolu samozřejmě nemohli,
alespoň ne oficiálně, což platilo až do
skončení celého vyšetřování. V červenci byl někdejší slavný brankář

Vězeňský záznam k osobě Bohumila Modrého …

krátce hospitalizován ve Vojenské
nemocnici ve Střešovicích.
Koncem téhož měsíce byli hokejisté předáni do soudní vazby na
Pankráci. Až do podání obžaloby
bylo vyšetřování stále vedeno po
linii vojenské (s označením případu
Augustin Bubník a spol.) i civilní
(Bohumil Modrý a spol.). Teprve na
konci září, bezprostředně před soudním líčením, dostal proces označení
Bohumil Modrý a spol. Do čela „protistátní“ skupiny byl postaven muž
respektovaný svými spoluhráči, vysokoškolsky vzdělaný a do roku 1948
člen národně socialistické strany.
Politicky se ale na veřejnosti neprojevoval a na aktivní činnost ve straně
mu ani nezbýval čas. Vyšetřovatelům
v Bartolomějské se nicméně netajil
svými kritickými názory na poúno-

rové změny, nesouhlasil především
s likvidací soukromého sektoru.29
Obžaloba rozdělila hokejisty na
dvě skupiny. Hlavní viníci – Modrý,
Bubník, Konopásek, Roziňák a Kobranov – byli žalováni z velezrady podle
zmíněného zákona č. 231/1948 Sb.,
a mohli tak očekávat vysoké tresty.30
Formulace typu obvinění se nezapojili do budovatelského úsilí pracujícího
lidu, odcizili se národu apod. obsažené v žalobě státního prokurátora,
nenechávaly nikoho na pochybách,
že půjde o politický proces. Obhájci
se činili, co mohli. Snažili se změnit
obžalobu na pokus neoprávněného
opuštění území republiky.31 Také požadovali, aby za výpověď bylo uznáno
pouze to, co hokejisté řeknou před
soudem. Základem rozsudku však
byly dle dobové praxe výslechové

25	
ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2654 MV, Modrý Bohumil a spol., Dodatek k protokolu s Josefem Jirkou, 6. 4. 1950.
26	Tamtéž, Modrý Bohumil a spol., podsvazek, Úřední záznam sepsaný s voj. Josefem Jirkou, 11. 4. 1950.
27	Tamtéž, Modrý Bohumil a spol., operativní podsvazek, Akce „Kaplička“ – zpráva, 24. 4. 1950. Nadřízený útvar považoval zprávu za nedostatečnou s poukazem na to, že Modrý a Bubník by mohli být u soudu osvobozeni.
28	Tamtéž, Modrý Bohumil a spol., podsvazek, Modrý Bohumil – povolení, 4. 5. 1950.
29	
ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2654 MV, Modrý Bohumil a spol., Zápis o výpovědi s obviněným Bohumilem Modrým, 5. 4. 1950.
30	Tamtéž, Žaloba Státního prokurátora v Praze, sp. zn. Pst I 658/50, 29. 9. 1950.
31	MACKŮ, Jiří: Zapřené generace. Vyškrtnuti z historie, vymazáni z paměti. – Obětovaní šampióni. Mistři světa určení k likvidaci, s. 250.

10

2016/03 paměť a dějiny

PD_03_2016.indb 10

12.10.16 14:09

Tenhle zápas nemohl vyhrát

… a jeho fotografie

protokoly.32 Ostatně, koho v té době
zajímaly argumenty obhájců?
Hlavní líčení proběhlo před Státním soudem v Praze 5.–6. října 1950
s vyloučením veřejnosti. Senátu
předsedal JUDr. Karel Kruk, obžalobu zastupoval státní prokurátor
JUDr. Vladimír Bureš. Bohumil Modrý
v soudní síni potvrdil, že mužstvo dostalo nabídky, aby setrvalo v zahraničí, ale neakceptovalo je. Popřel, že by
usiloval o to, aby národní tým zůstal
v Anglii. Na závěr pak poukázal na
svůj špatný psychický stav způsobený
vazbou.33 Dne 6. října si obvinění vyslechli rozsudek. Ing. Bohumil Modrý
byl odsouzen podle paragrafu 1 zákona č. 231/1948 Sb. za velezradu na 15
let, dále k peněžitému trestu 20 000
Kčs, konfiskaci celého jmění a ztrátě
čestných práv občanských na 10 let.
Další tresty vypadaly následovně:
Gustav Bubník 14 let, Stanislav Ko-

Foto: NA

nopásek 12 let, Václav Roziňák 10 let,
Vladimír Kobranov 10 let, Josef Jirka
6 let, Zlatomír Červený 3 roky, Jiří
Macelis 2 roky, Přemysl Hajný 1 rok,
Antonín Španinger a Josef Stock 8 měsíců. Třemi lety vězení byl potrestán
i hostinský Mojmír Ujčík z restaurace U Herclíků.34 Hráčům nepomohly
ani kladné posudky z místa bydliště
a pracoviště. Naopak podle státní
prokuratury většina obžalovaných
potvrdila svým chováním během líčení
správnost názoru žaloby, že se jedná
o flinky, kteří se dostali do národního
mužstva nedopatřením a nedostatečnou bdělostí vedoucích.35 Ani obhájci
nevyšli z procesu dobře, neboť se prý
snažili bourat žalobu bez ohledu na
výsledky průvodního řízení. Rušili její
snahu přesvědčit obviněné o nesprávnosti a zavržitelnosti jejich jednání
apod.36 Absurdní scéna z Menzelova
filmu Skřivánci na niti, v níž vystupu-

je uvězněný advokát, který se snažil
prosazovat názor, že obhajoba není
součástí obžaloby, dostává v tomto
procesu reálný základ.
Rozsudek státního soudu představuje smyšlenou konstrukci, jejíž
jednotlivé části jsou často v rozporu.
Modrý byl odsouzen nejen za to, že
v roce 1948 hlasoval ve Švýcarsku
pro emigraci, nebo za styky s Američanem Bowem, ale i za to, že by
prý hráči zůstali v Anglii a vytvořili
emigrační tým. On už ale v reprezentaci tou dobou nebyl. Naproti tomu
kapitán mužstva, které mělo do Londýna odletět, Vladimír Zábrodský, se
před soudem vůbec neobjevil, a to ani
jako svědek.37
Sportovní novinář Jiří Macků, který
se doposud věnoval této kauze nejpodrobněji, poopravuje některá tvrzení
objevující se dříve v literatuře, která
Modrého trest považují za ironii osu-

32	ŠKUTINA, Vladimír – BAKALÁŘ, Robert: Ztracená léta. Příběh hokejového zločinu, s. 98.
33	
NA, f. Státní soud Praha – nezpracováno, sp. zn. TS I/IV 47/50, Hlavní přelíčení.
34	
ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2654 MV, Modrý Bohumil a spol., Rozsudek státního soudu v Praze, sp. zn. Ts I/VI 47/50, 6. 10. 1950.
35	
NA, f. Státní prokuratura Praha – nezpracováno, sp. zn. Pst I 658/50, Ing. Modrý a spol. – tr. řízení, další zpráva, 7. 10. 1950.
36	Tamtéž, Přípis státního prokurátora ministerstvu spravedlnosti, 10. 10. 1950. B. Modrého zastupoval u soudu JUDr. Vladimír Bartoš.
37	Vladimír Zábrodský (nar. 1923), vynikající útočník LTC Praha a národního mužstva, v polovině 60. let emigroval do Švédska. Jeho role
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du, neboť prý nepatřil k iniciátorům
hovorů o emigraci, nebyl na soustředění před šampionátem ani v restauraci. Jenže tvrdé soudní tresty s událostmi v restauraci nesouvisely. Jinak
se ale už v roce 1948 Modrý aktivně
účastnil jednání během Spenglerova
poháru v Davosu, během šampionátu
ve Švédsku se setkal s emigrantem
a bývalým hokejistou Ing. Plzákem
a hlavně nejlépe odpovídal představám organizátorů procesu o vůdčí
osobnosti „protistátní skupiny“.38

Pankrác, Bory, Opava, Jáchymov
Jak již bylo zmíněno, od července
1950 pobývali obvinění z procesu
Modrý a spol. na Pankráci. Přemístění na oddělení B1 pro ně znamenalo
zlepšení životních podmínek oproti
katastrofálně přeplněným celám
v Bartolomějské a pro Bubníka a spol.,
vyšetřované na Hradčanech, doslova
vysvobození. V říjnu 1950 nastoupilo
devět nepravomocně odsouzených
k nejvyšším trestům na Bory. Po
květnovém soudu s účastníky tzv.
borského povstání panovala ve zdejší
věznici tíživá atmosféra.39 Inspekční
zpráva z pozdější doby konstatuje, že
užívání fyzického násilí bylo v Plzni
počátkem 50. let na denním pořádku.

se dle mého soudu někdy přeceňuje.
Zákaz startu v Londýně stejně jako pozdější mezinárodní izolace čs. hokeje
postihly svým způsobem i jeho. Byl nesmírně ambiciózní a v nejlepších hokejových letech. Proč jej zcela nelogicky
nezačlenili k ostatním stíhaným hráčům,
je ale otázkou. Po více než půlstoletí se
Zábrodský k celé záležitosti vrátil v knižním rozhovoru z roku 2010. Uspokojivé
vysvětlení sice nepodal, ale dočkáme se
ho někdy? Srov. LUKŠŮ, David – PALÁN,
Aleš: Vladimír Zábrodský. Skutečný příběh
hokejové legendy. Česká televize, Praha
2010.
38	Srov. MACKŮ, Jiří: Kauza Zábrodský.
Hokejový génius, ale jinak lotr, s. 149.
39	Skupina osob, mezi nimiž se nacházeli

Žádost manželky Eriky Modré o návštěvu zatčeného manžela z 26. června 1950 a žádost jeho
otce z prosince téhož roku
Foto: ABS, NA
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Běžným jevem se stalo fackování, kopání, nucené dřepy při vycházkách.
Při nesplnění pracovní normy byli
odsouzení trestáni korekcí a snížením dávky stravy na dlouhou dobu.
Vybraná skupina příslušníků Sboru
vězeňské stráže (SVS) chodila vězně
bít na cely (míněny podzemní cely
korekce – pozn. aut.). Několik z nich
bylo údajně dohnáno k sebevraždě,
či dokonce ubito. Skupina dozorců
se zaměřovala na odsouzené státním
soudem. Velitel věznice František
Šafarčík na jedné straně podepsal
rozkaz o zákazu používání fyzického
násilí, na druhé straně se ho sám dopouštěl a naváděl k němu podřízené.40
Po příjezdu na Bory hokejisty ostříhali dohola a několik týdnů drželi na
samotkách v přísné izolaci. Protože
zůstávali neustále odděleni, chodili
Ujčík, Roziňák a Modrý v celách samovazby stále dokolečka a dávali si
poklepem znamení. Překonávali tím
samotu a zároveň se učili hospodařit
s jídlem – každých sto kroků si vzali
lžíci studené polévky.41
Poté je přeřadili na zvláštní oddělení D1 zvané „Kreml“. To vzniklo počátkem roku 1949 hlavně pro prominentní vězně odsouzené státním soudem.
Režim izolace od ostatních vězňů byl

v „Kremlu“ téměř dokonalý.42 Oddělení
sestávalo z několika cel pro zhruba
10 odsouzených. Zvláštní pozornosti
velitelů oddělení D1 se těšili generálové Raimund Mrázek, Vladimír Přikryl
a také Bohumil Modrý.43 Posledně jmenovaný snášel všechny sadistické excesy s důstojností a trpělivostí, což prý
mnohé strážce přivádělo k vzteku.44
O svých vězeňských časech později
nikdy nemluvil. Nechtěl tím rodinu
zatěžovat. Naopak se v dopisech snažil
své blízké spíše uklidňovat a dodávat
jim optimismus.45
Blížil se konec roku 1950, první Vánoce za mřížemi. To byla doba, kdy
zjihli i ti velmi otrlí trestanci. Dva
dny před Štědrým dnem zamítl Nejvyšší soud v Praze odvolání Modrého
a spol. proti rozsudku státního soudu.
Porota potvrdila právní závěr soudu
první instance v tom směru, že obžalovaný se spolčil s členy emigrace
a dalšími osobami k pokusu o zničení
a rozvrácení lidově demokratického
zřízení. 46 Odvolací řízení bylo čistě
formální záležitostí. Spíše než jeho
průběh stojí za zmínku fakt, že obvinění se mohli po několika měsících
znovu alespoň krátce setkat.
Hráči národního týmu neměli ve
vězení žádné úlevy, spíše naopak.

Týkalo se to rovněž práce, kterou museli vykonávat. Drali špinavé husí peří,
čistili stříbro, spínali patentky. Dobré
pracovní výkony a chování byly podmínkou, aby mohli přijímat návštěvy
a psát si s rodinou. Poprvé navštívila
Erika Modrá svého muže ve vězení
začátkem listopadu 1950. V lednu 1952
viděl Bohumil Modrý téměř po dvou
letech své dcery. Blanka Modrá, tehdy
šestiletá, vzpomíná, že otec byl bledý
a pohublý, ale neztratil svůj nádherný
klidný úsměv.47 Později společně s Alenou jej navštěvovaly pravidelně. Na
Pankráci mu byly dokonce povolovány
i mimořádné návštěvy. 48 Začátkem
roku 1952 požádali manželka a otec
odsouzeného Erika Modrá a Antonín
Modrý prezidenta republiky o prominutí zbytku trestu pro svého manžela
a syna v jedné osobě. Ve vyjádření velitele oddílu SVS Plzeň se lze dočíst,
že jmenovaný se nechová ve výkonu
trestu řádně, byl čtyřikrát kázeňsky
trestán. Pracuje ve výrobě polštářů,
jeho pracovní morálka je dobrá, normu
překračuje. Závěr zněl, že není hoden
udělení milosti, neboť spácháním trestného činu dal najevo odpor a nenávist
k lidově demokratickému řádu.49
V létě roku 1951 byli hokejisté
s dlouhými tresty odvezeni na Jáchy-

Proces nesl znaky manipulace a skončil třemi hrdelními tresty. Dne 23. 5. 1950 ukončili svůj život na popravišti bývalý poslanec Stanislav Broj, major René Černý a dozorce Čeněk Petelík. K tomu Hladík, Ondřej: Čeněk Petelík – dozorce vězňů a jeho cesta na popraviště.
Historická penologie, 2011, roč. 9, č. 2, s. 1–51.
40	
A BS, f. Inspekce ministra vnitra ČSSR, II. díl (dále jen A 8/2), inv. j. 94, Zpráva komise náčelníka správy SNV o přešetření stížnosti
bývalých odsouzených osob ve věznici Bory – Plzeň č. j. SNV 198/ KO-68.
41	ŠKUTINA, Vladimír – BAKALÁŘ, Robert: Ztracená léta. Příběh hokejového zločinu, s. 108.
42	BURSÍK, Tomáš: Násilí páchané na politických vězních na Borech v letech 1948–1952. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 4, s. 113–123,
konkrétně s. 119.
43	HEJL, Vilém: Zpráva o organizovaném násilí. Univerzum, Praha 1990, s. 238–239. Oba generálové prošli legiemi za první světové války,
byli aktivními účastníky druhého odboje. Shodný mají i rok zatčení: 1949. Gen. Mrázka, odsouzeného původně na doživotí, propustili
na amnestii v květnu 1960, gen. Přikryla, který dostal trest 5 let, v roce 1953.
44	
H aslinger, Josef: Jáchymov. Tragický osud legendárního československého brankáře „Bóži“ Modrého, s. 182.
45	Tamtéž, s. 31.
46	
A BS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2654 MV, Modrý Bohumil a spol., Usnesení Nejvyššího soudu v Praze, sp. zn. To X 65/50,
22. 12. 1950.
47	HASLINGER, Josef: Jáchymov. Tragický osud legendárního československého brankáře „Bóži“ Modrého, s. 93.
48	
NA, f. SSNV – nezpracováno, vězeňský spis Bohumila Modrého, Karta návštěv odsouzeného; BERANOVÁ, Hana: Ztraceni i zatraceni.
Mimosoudní perzekuce na pozadí procesu „Modrý a spol.“, s. 131–132. Během Modrého pobytu na Jáchymovsku a Slavkovsku není ve spise
žádná návštěva zaznamenána.
49	
NA, f. SSNV – nezpracováno, vězeňský spis Bohumila Modrého, Hodnocení oddílu SVS Plzeň, 17. 3. 1952. Pro zajímavost ještě k uvedeným
kázeňským trestům: v prosinci 1950 se ťukáním na zeď dorozumíval se spoluvězněm, v červnu 1951 rušil klid zpěvem a pronášel opo-
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movsko. Modrému ale státní prokuratura připojila do spisu poznámku
zaměstnán budiž v ústavě. Jako jediný
byl ponechán na Borech na samotkách oddělení C. Avšak v honbě za
pracovní silou byli do Vězeňského
ústavu Ostrov postupně posíláni
i ti, u kterých se předpokládal pobyt
v pevných věznicích.50 V květnu 1952
se tak Modrý ocitl v ústředním táboře
a odtud byl eskortován na Slavkovsko
do tábora XII. Z nedaleké šachty č. 14
uprchla v říjnu 1951 za dramatických
okolností skupina odsouzených. Politický vězeň Josef Pek vzpomíná, že
na táboře panovaly po této události
strašné poměry. Neustálé nástupy,
řvaní, dřepy, brigády. Písemný styk
byl přerušen na půl roku, návštěvy zakázány. Zlé časy tam s ostatními prožívali také Augustin Bubník, Václav
Roziňák, Stanislav Konopásek, Zlatko
Červený a Bohumil Modrý, vzpomínal
Pek.51 Pro upřesnění je ale třeba uvést,
že jmenovaní hráči sice dvanáctkou
prošli, ale nesetkali se tam ve stejnou
dobu. Modrého přivezli později a na
rozdíl od Roziňáka události spojené
s útěkem přímo nezažil. Dozvuky
kauzy v podobě zostřeného režimu
však ano.
V září 1952 čekal Modrého přesun
na tábor Barbora (dříve Vršek). Nacházel se v Krušných horách a patřil
vzhledem k panujícím klimatickým

podmínkám k nejobávanějším. Vykonávání trestu v místě položeném
1000 metrů nad mořem připomínalo
v lecčems sovětský Gulag. Podle vzpomínek Františka Šedivého, odsouzeného za velezradu a vyzvědačství na
14 let, měli obyvatelé tábora v zimě
jeden kbelík uhlí na den. Ubikaci se
podařilo ohřát na něco málo přes 10
stupňů. V osm večer se ale už nesmělo topit. Voda v umyvadle proto
bývala ráno zamrzlá. Denní příděl
chleba činil pouhých 30 dkg.52 Podle
dalšího vězně nejvýše položeného
lágru, Zdeňka Nespěchala, zaplatil
Bohumil Modrý pobyt v tomto táboře
svým zdravím.53 Spoluvězni z Barbory
si ale kdysi populárního Božu uchovali v paměti ne jako někoho, kdo si
stěžuje na trpký osud, ale pro jeho
noblesní a sebevědomé chování, které
dodávalo sílu těm, co již padali.54
Během osmiměsíčního zaměstnání na uranu vystřídal Modrý práci
na šachtě i na povrchu a pamětníci
doplnili, že dělal odbíhače (vyvážel po kolejích vozíky s vytěženým
materiálem). 55 Jáchymovské doly
vyplácely odsouzeným mzdy, které
překračovaly celostátní průměr. Více
než polovinu platu jim sice vězeňská
správa strhávala na pojištění a náklady výkonu trestu, ale i tak mohli
v této nelehké době podporovat ekonomicky strádající rodiny.

Převažující masa vězňů vykonávala
namáhavou a většinou špatně honorovanou práci, ale existovaly výjimky.
Vězeňská správa se snažila využívat
uvězněné odborníky, a to na pozicích
techniků, architektů, konstruktérů,
účetních, překladatelů, lékařů apod.
Vznikala technická oddělení, a tak
civilní profese inženýra stavaře pomohla Bohumilu Modrému dostat se
z oblasti těžby uranu do projekční
skupiny ministerstva vnitra. Možná
i potíže se zvládáním fyzicky náročné práce (trpěl problémy s páteří)
se promítly do rozhodnutí o jeho
přemístění do pevné věznice. Na
Jáchymovsku právě vrcholila zima,
v ten rok obzvláště krutá. Na Barboře
zůstal brankář mistrů světa do konce roku 1952. Po transportu na Bory
následoval za dva týdny další přesun,
tentokrát do bývalé vojenské věznice
v Opavě. Konečně se mohl vrátit ke
své profesi, i když za mřížemi. Už
před svým odjezdem na Jáchymovsko nabídl své znalosti stavebnímu
oddělení plzeňské věznice. Tehdy
žádost ještě zamítli.56
Už po necelých třech měsících byl
Modrý z Opavy přemístěn do Prahy.
Mezitím zemřeli sovětský vůdce Stalin a prezident Klement Gottwald.
Poměry v čs. věznicích a pracovních
táborech se pozvolna začínaly zlepšovat, ale režim v nich zůstal ještě

vržlivé poznámky, v červenci nedovoleným způsobem použil materiál na zhotovení ledvinového pásu, v říjnu 1951 přes upozornění
velitele neodevzdal řádně dokončenou práci.
50	Zákaz práce mimo uzavřený ústav se původně týkal osob vojenských, duchovních, usvědčených agentů, teroristů a nebezpečných
členů ilegálních skupin, prominentních osob a vyslovených třídních nepřátel. Uvnitř ústavů byli ponecháni rovněž odsouzení k dlouhodobým trestům. V červenci 1951 požádalo ministerstvo národní bezpečnosti státní prokuraturu, aby byl do VÚ Ostrov urychleně
dodán větší počet vězňů státního soudu. Prokuratura je rozdělila do sedmi skupin z hlediska nebezpečnosti a třídního profilu. Zákaz
práce mimo ústav se pak týkal prvních tří skupin, osob vojenských a duchovních odsouzených státním soudem. Z vojenských osob byly
uvolněny ty, u nichž nemělo námitky ministerstvo národní obrany. ABS, f. A 8/2, inv. j. 124, Spr. taj. 871–12/51.
51	KRATOCHVIL, Antonín: Žaluji 1. Stalinská justice v Československu. Dolmen – Česká expedice, Praha 1990, s. 101.
52	ŠEDIVÝ, František: Legie živých aneb Jáchymovské peklo. Nakladatelství EVA – Milan Nevole, Praha 2008, s. 106.
53	DVOŘÁKOVÁ, Zora: Z letopisů třetího odboje. Zpracováno podle dokumentů z Ústředního archivu Konfederace politických vězňů. Hříbal,
Praha 1992, s. 242.
54	ŠEDIVÝ, František: Legie živých aneb Jáchymovské peklo, s. 90.
55	Poslední žijící aktér procesu Augustin Bubník autorovi studie dosvědčil, že Modrý jako inženýr pracoval jen na povrchu. Vzhledem
k dlouhému časovému odstupu si však již nevzpomíná, o jaký tábor se jednalo. Je tedy otázkou, zda reflektuje jeho pobyt v obou táborech.
Srovnej též: Digitální archiv Paměť národa, přepis rozhovoru s A. Bubníkem, 9. 1. 2009 – viz http://www.pametnaroda.cz/story/bubnik-augustin-1928-842 (citováno k 22. 8. 2016).
56	
NA, f. SSNV – nezpracováno, vězeňský spis Bohumila Modrého, Ohlášení přání vězně, 4. 3. 1952.
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Tenhle zápas nemohl vyhrát

na dlouhá léta velmi tvrdý. I na Pankráci pracoval Modrý v technickém
oddělení jako projektant. Hodnotili
jej dobře jak po pracovní stránce, tak
co se týče chování. Poslední kázeňský
trest obdržel ještě na Borech v roce
1951. V posudku podepsaném velitelem útvaru nápravného zařízení
Vincencem Komárkem také stojí, že
se ve volném čase učí rusky a italsky,
čte odborné časopisy a literaturu,
navštěvuje filmová představení.57 Je
zřejmé, že ani ve výkonu trestu nehodlal Ing. Modrý marnit čas a snažil
se vzdělávat a udržovat krok s vývojem ve svém oboru. Jako většina politických vězňů předpokládal, že trest
si neodpyká celý. Milost prezidenta
republiky Antonína Zápotockého
nakonec rozhodla o tom, že brány
vězení opustil 17. ledna 1955.

Příliš pozdní rehabilitace
V létě téhož roku odjel ještě nedávno
vězeň číslo 24154 s rodinou na několik týdnů do Lanškrouna. Také další
prázdniny strávil v milovaném městě
na pomezí Čech a Moravy. Už to ale
prý nebyl ten energií hýřící mladý
muž. Léta strádání na něm zanechala
své stopy.58
V Praze si našel zaměstnání jako
stavbyvedoucí a současně mu dovolili
trénovat hokejový Motorlet Jinonice.59
Že mohl uplatnit svou profesi stavebního inženýra, můžeme u bývalého
politického vězně pokládat za osobní
úspěch. Štěstěna se však od něj brzy
odvrátila. Začaly se u něj totiž projevovat příznaky závažné choroby,
kdy mu postupně mizely svaly. Jeho

Hlášení o kázeňském prohřešku Bohumila Modrého a Augustina Bubníka. Každý takový prohřešek musel být potrestán – viz záznam o uloženém trestu.
Foto: NA

57	Tamtéž, Posudek z věznice č. 2 Praha,
NZ 33825/54, 19. 11. 1954.
58	FELDSTEIN, Petr: A život šel dál. Práh,
Praha 2012, s. 130. V Lanškrouně je dnes
po B. Modrém pojmenována ulice a hokejová hala a on sám obdržel titul čestný
občan města in memoriam.
59	MACKŮ, Jiří: Kauza Zábrodský. Hokejový
génius, ale jinak lotr., s. 150.
60	Sdělení MUDr. Petra Ridzoně z Thomayerovy nemocnice v Praze autorovi, 5. 8.

Při propuštění z vězení musel B. Modrý podepsat závazek mlčenlivosti

Foto: NA
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rodina je dodnes přesvědčena, že se
jednalo o důsledky ozáření z doby
pobytu v uranových dolech. Tento
názor je obecně sdílen v publicistice
i odborné literatuře. Nicméně v roce
2013 publikoval neurolog doc. MUDr.
Otakar Keller (1945–2014) článek,
v němž uvedl, že dvojnásobný mistr
světa trpěl amyotrofickou laterální
sklerózou, známou pod zkratkou
ALS. Také autorem oslovený odborník se domnívá, že doba expozice je
dost krátká na vznik chronické nemoci z ozáření a dalších souvisejících
následků. Vývoj onemocnění podle
zmíněného experta odpovídá spíše
ALS, nemoci z ozáření mají průběh
odlišný.60
Jedním z lidí, kteří se k Modrému
vždy hlásili a vážili si ho, byl hokejis
ta Josef Mikoláš. Svého předchůdce
v reprezentační brance navštívil
v době, kdy už byl upoután na lůžko. Ten navzdory vážným zdravotním
problémům neztratil zájem o hokejové dění a i po všech osobních útrapách a zklamáních si zachoval životní elán a chuť dělit se o své bohaté
zkušenosti. Tak vzpomínal Mikoláš
na své poslední setkání s Bohumilem
Modrým.61
Modrý o několik měsíců později,
21. července 1963, vážné nemoci
podlehl. Sdělovací prostředky věnovaly úmrtí svého času nejlepšího
evropského brankáře minimální
pozornost.
Spoluhráči a věrní fanoušci na
Božu při posledním rozloučení nezapomněli, zato neúčast delegace
sekce ledního hokeje při ústředním
výboru Československého svazu tělesné výchovy a sportu (ÚV ČSTV) byla

zahanbující. Její předseda Zdeněk
Andršt ji později omlouval pokynem
nadřízeného oddělení ÚV ČSTV. Přitom Modrý pracoval pro ústřední
brankářskou komisi sekce ledního
hokeje, pro kterou připravoval metodický materiál o výchově brankářů,
dá se říci do posledních chvil. JUDr.
Andršt ho v této souvislosti v letech
1962–1963 několikrát navštívil v jeho
bytě.62
Cejch provinilců si s sebou hokejisté nesli až do Pražského jara. Nejen
sportovní veřejnost chtěla v čase
nově nabyté svobody vědět, jak to
tehdy opravdu bylo s emigrací reprezentačního mužstva. Mohla se to
dovídat ze stránek novin a časopisů,
které se zbavily cenzurních zásahů.
Zareagovala také ústřední sekce
ledního hokeje, která v dubnu 1968
navrhla zahájit rehabilitační řízení
v případě protiprávně odsouzených
reprezentantů.63
V červenci toho roku zrušil Nejvyšší soud rozsudky bývalého Státního
a Nejvyššího soudu z roku 1950. Senát na čele s JUDr. Otomarem Bočkem shledal, že úvahy obviněných
o možné emigraci mohly být posouzeny jedině jako přípravné jednání
k trestnému činu neoprávněného
opuštění území republiky podle zákona č. 231/1948 Sb., avšak toto jednání
nebylo v době jeho spáchání trestné.64
Odsouzení tedy nebyli ničím vinni
ani podle tehdejšího represivního
zákonodárství. Jenže zájem vládnoucí strany stál nad zákony. V roce
1952 to pregnantně vyjádřil ministr
národní bezpečnosti Karel Bacílek:
O tom, kdo je nevinen, kde končí omyly
a chyby a nastává trestní odpovědnost,

rozhodne strana za pomoci orgánů národní bezpečnosti.65
Rehabilitovaní sportovci se ani
v době normalizace netěšili zvláštní
přízni vládnoucího establishmentu.
Připomínat nezákonnosti 50. let se
zrovna nenosilo. Vymazat z historie
čs. sportu je ale už dost dobře nešlo. Malá encyklopedie ledního hokeje
z 80. let obsahuje jména jako Modrý,
Bubník, Konopásek a další, o jejich
věznění však cudně mlčí.66
I dnes po více než půlstoletí si
klademe otázku: Cui bono? Kdo měl
zájem na likvidaci československého
hokejového týmu? Úvahy o intervenci
Moskvy nejsou pramenně podloženy.
Zdá se ale nelogické bourat mužstvo,
které mohlo být prezentováno jako
úspěšný produkt sjednocené tělovýchovy. Sport představoval po celé
období studené války jeden z nástrojů propagandy. Nakonec patrně
převládly obavy z opačného efektu.
Emigraci předních sportovců by mohla propagačně využít druhá strana.
Proces měl mít pravděpodobně také
zastrašující účinek.
Před šampionátem v Londýně pověsil Bohumil Modrý brusle na hřebík.
Chtěl se věnovat své práci a rodině
a nepočítal už s dalšími zápasy. Přesto musel ještě jeden svést, už mimo
kluziště. Ten ale účastník pěti mistrovství světa a zimních olympijských
her nemohl vyhrát. Přišel o několik
let života na svobodě, další mu sebrala zákeřná nemoc.
V roce 2008 byl Bohumil Modrý
uveden do Síně slávy českého a o tři
roky později do Síně slávy světového
hokeje.

2016. Je ale třeba podotknout, že zdravotnická dokumentace k osobě B. Modrého se ve zmíněné nemocnici nedochovala, a bez ní si
pravděpodobně žádný odborník netroufne vyslovit konečný soud.
61	Další ohlas na seriál Velezrada mistrů. Píše nám Josef Mikoláš. Československý sport, 1968, roč. 16, 13. 4. 1968.
62	První ohlas. Píše dr. Andršt. Československý sport, 1968, roč. 16, 6. 4. 1968.
63	Tamtéž.
64	
ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2654 MV, Modrý Bohumil a spol., Rozsudek Nejvyššího soudu v Praze, sp. zn. Prz 50/68, 30. 7. 1968.
Trestní stíhání obžalovaných Ing. Bohumila Modrého, Václava Roziňáka, Stanislava Konopáska, Jiřího Macelise, Zlatomíra Červeného
a Mojmíra Ujčíka definitivně zastavil Městský soud v Praze dne 13. 3. 1969.
65	KAPLAN, Karel: Nebezpečná bezpečnost. Státní bezpečnost 1948–1956. Doplněk, Brno 1999, s. 100.
66	GUT, Karel – PACINA, Václav: Malá encyklopedie ledního hokeje. Olympia – Šport, Praha – Bratislava 1986.
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