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třetí odboj

Lidé z jeho generace stáli v únoru 
1948 na prahu dospělosti, měli své 
sny, představy a plány, které rázem 
vzaly za své. Šok z komunistického 
převratu je neodradil od jejich pře-
svědčení, zůstali věrni masarykov-
ským ideálům svobody, demokracie 
a humanity. Mnozí doufali, že se KSČ 
dlouho u moci neudrží, že to brzy 
„praskne“. Někteří se rozhodli, že je 
třeba tomu napomoci. Byl mezi nimi 
i Josef Heřmanský.

Narodil se 4. dubna 1925 v Turčian-
ském Sv. Martině. Ve městě, které 
bylo centrem slovenského národního 
obrození, kde sídlila Matice slovenská 
a kde se před sedmi lety Martinskou 
deklarací připojilo Slovensko ke spo-
lečnému státu. Manželství jeho rodi-
čů bylo česko-slovenské. Otec Josef 
byl dělmistrem Československých 
drah ve Vrútkách, kde poznal Annu 
Orsághovou, dceru hostinského, 
jež tam pracovala jako úřednice. Po 
svatbě zůstala žena v domácnosti, 
jak bylo tehdy obvyklé, a starala 
se o výchovu jediného dítěte. Josef 
Heřmanský nastoupil po vychození 

pěti tříd obecné školy ve Zvolenu na 
tamní reálné gymnázium. Zde však 
studoval jen do ledna 1936, protože 
jeho otec byl služebně přeložen do 
Trnavy, přestoupil tedy na tamní 
reálné gymnázium. Po podpisu mni-
chovské dohody v září 1938 byl vývoj 
na Slovensku radikálnější, a tak byl 
jeho otec opět přeložen a Josef pře-
šel na reálné gymnázium v Praze 
v Truhlářské ulici. Zde dochodil  
4. a 5. třídu a v roce 1942 nastoupil na 
jednoroční školu sekretářů v Praze 
na Tylově náměstí.1

Po jejím absolvování byl v roce 1943 
totálně nasazen do Českomoravských 
strojíren v Praze-Karlíně, kde praco-
val v leteckém oddělení jako pomocný 
dělník. Když odmítl vykonat příkaz 
dílovedoucího týkající se prodloužení 
pracovní doby, byl přeložen do Sudet-
ské župy. V závodě Záluží u Mostu byl 
zaměstnán jako kreslič v konstrukční 
kanceláři. V únoru 1945 utekl, zůstal 
bez práce a ukrýval se u rodičů. Pro-
střednictvím svého známého Lubo-
míra Skokánka z Prahy se seznámil 
se sovětským parašutistou, který jej 

požádal, aby mu opatřil zprávy o pře-
sunu německých vojsk. Heřmanský 
mu poskytl informace o přesunu jed-
né německé divize v Chrudimi. Když 
vypuklo Pražské povstání, přihlásil 
se 7. května ke strážní službě a hlíd-
koval v nočních ulicích.2

Po osvobození ČSR nastoupil jako 
úředník do Tatry Smíchov, kde byl 
zaměstnán v provozní účtárně. Na 
podzim 1945 byla v tisku uveřejněna 
výzva, aby se přihlásili zájemci o le-
tectví, kteří by se chtěli podílet na 
propagaci československého civilního 
letectví. Heřmanský ji vyslyšel a byl 
přijat jako úředník propagačního od-
dělení Českého národního aeroklubu. 
Seznámil se tam s vrstevníky Dobro-
slavem Bártou, který tehdy studoval 
vysokou školu obchodní, a Adolfem 
Brabcem, úředníkem Spojených oce-
láren v Praze II. Poznal přitom rovněž 
Ing. Jana Bervidu, který byl vedoucím 
funkcionářem aeroklubu Republi-
ky československé a jehož zprvu 
vídával při spolkových schůzích. 
V říjnu 1946 byl Heřmanský svědkem 
napadení George W. Smitha, majora 

1  ABS, f. Vyšetřovací spisy – Centrála (dále jen MV-V), vyšetřovací spis a. č. V-2836 MV, Zápis o výpovědi s obviněným Josefem Heřmanským 
z 21. 7. 1949.

2  Tamtéž.
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Gottwaldovo Československo budovalo totalitní režim rychle a bez skrupulí. 
V čase generální úzkosti a nejistoty, kdy nebylo úplně jasné, kdo stojí na které 
straně, vyvolával destrukční tlak KSČ protiakce lidí, kteří usilovali o návrat demo-
kracie. Jejich životy to navždy změnilo. Jedním z nich byl Josef Heřmanský, bylo 
mu pouhých 24 let. Prokurátor pro něj požadoval nejvyšší trest a Státní soud jej 
opravdu vynesl. Dne 18. dubna 1950 si mladý úředník uvědomil, že jeho život je 
u konce…

JAROSLAV ROKOSKÝ

Příběh odbojové skupiny Josefa Heřmanského
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americké armády, neznámými členy 
Rudé armády v centru Prahy.3 To už 
pracoval jako obchodní zástupce 
u firmy Jan Slejška, poté nastoupil 
jako úředník u firmy Solidaritas. 
V říjnu 1947 z firmy odešel, neboť měl 
slíbeno místo tajemníka v aeroklubu. 
To však nedostal a od té doby zůstal 
bez trvalého zaměstnání. Požádal 
o roční odklad nástupu prezenční 
vojenské služby, aby mohl podstou-
pit základní pilotní výcvik na moto-
rových letadlech. Odklad vojenské 
služby mu byl povolen a on úspěšně 
absolvoval roční výcvik.4

V roce 1947 následoval svého otce 
a vstoupil do Československé strany 
národně socialistické v Praze-Karlí-
ně. Stranické schůze párkrát navští-

vil, ale zůstal bez jakékoliv funkce. 
Silná národně socialistická strana 
čelila nejvíce komunistické rozpí-
navosti v období třetí republiky.5 Po 
únoru 1948 už odmítl přejít do nové 
socialistické strany, která zůstala 
málo početnou a dělala pouhou sta-
fáž komunistům v Národní frontě.6 
Postihla ho navíc těžká rána, protože 
mu zemřela matka. Svobodný mladík 
se ocitl na životní křižovatce.

Zrození odboje

Po komunistickém převratu požádal 
Dobroslav Bárta Heřmanského, zda 
by mohl zajistit Otakaru Krausovi, 
bývalému tajemníkovi národně socia-
listické strany, odchod za hranice. 
Heřmanský sám takovou možnost 
neměl, ale vzpomněl si na Ing. Ber-
vidu, o němž věděl, že byl přeložen 
ze svého místa přednosty odboru 
letectví na ministerstvu dopravy, 
protože neměl „kladný vztah k lido-
vě demokratickému zřízení v ČSR“. 
Zašel za ním s žádostí o pomoc. Ale 
ani Bervida Krausovi, který byl me-
zitím vyšetřován policií, nemohl po-
moct.7 V příštích měsících se potkával 
Heřmanský s Bervidou v aeroklubu, 
někdy jej doprovázel domů. Probírali 
čistky v klubu, považovali je za ne-
spravedlivé a obávali se, že budou mít 
nepříznivý vliv na sportovní letectví 
v ČSR.

V srpnu 1948 se Ing. Bervida roz-
hodl odejít za hranice a usilovat 
o změnu poměrů zvenčí. Svěřil se 
Heřmanskému, že chce zůstat ve 

spojení s některými lidmi z domo-
va, od nichž by mohl získávat různé 
zprávy o poměrech v republice přes 
spojky tam vysílané. Heřmanský 
slíbil, že s ním bude spolupracovat. 
Začátkem září 1948, několik dní před 
odchodem do zahraničí, seznámil 
Bervida Heřmanského, už pod krycím 
jménem „Petr Linhart“, s výrobcem 
kočárků v Praze Antonínem Šťast-
ným.8 Heřmanský se naopak obrátil 
na svou známou Boženu Peckovou, 
o níž věděl, že nesouhlasí s Gott-
waldovým režimem, a žádal ji, aby 
ho seznámila s někým, kdo by byl 
ochoten mu předávat zprávy, které 
by mohl zasílat do zahraničí. Pecková 
jej propojila s Ludmilou Dvořákovou, 
záhy provdanou Černou, která byd-
lela v Podmoklech u Děčína. Černá 
s nabídkou Heřmanského, který se 
všude přestavoval jako „Petr“, sou-
hlasila a požádala ho, jestli by mohl 
zařídit přechod za hranice Šimákovi, 
číšníkovi z místního hotelu Grand 
a jeho příteli. Heřmanský se v této 
záležitosti obrátil na svého bratrance 
Františka Grofa, který ho seznámil 
se studentem Stanislavem Haasem, 
jenž vedl skautský tábor v jižních Če-
chách, a ten prostřednictvím Němce 
Grubera umožnil Šimákovi a jeho pří-
teli odchod za hranice. Heřmanský 
dostal za zprostředkování částku  
12 tisíc korun, z níž vyplatil Haasovi 
3 tisíce, zbytek si ponechal. Pecko-
vá mu rovněž poskytla kontakt na 
jistého dělníka u bývalé firmy Baťa 
v Pardubicích, ale u něho Heřmanský 
se žádostí o spolupráci neuspěl. Přes 

3  O konfliktu vypověděl Heřmanský do protokolu: Dne 30. X. 1946 o 23.15 hod. přicházel jsem ve společnosti Smolíkové [Natálie, úřednice] 
a Blažka [Františka, účetního] ke stánku (prodej uzenin), umístěného na rohu ul. Hybernské a Náměstí Republiky v Praze II. U stánku v té době 
stáli dva muži ve stejnokroji RA s rudým lemováním na čepici, asi 30 až 35 roků staří, a zároveň byl přítomen příslušník americké armády, 
který se pak vzdálil. Asi 5 m na chodníku za rohem v ulici Hybernské byl člen US armády napaden jedním členem RA armády, který se za ním 
rozběhl od stánku a udeřil jej rukou několikráte do obličeje. Podotýkám, že pachatel se snažil udeřiti i mne, což se mu nepodařilo. Dále uvádím, 
že Smolíková vytýkala členu RA jeho jednání, načež tento se na ni obořil a povalil ji na zem. ABS, f. Studijní ústav MV, sign. 2M: 10833, Výpo-
věď Josefa Heřmanského z 31. října 1946.

4  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2836 MV, Zápis o výpovědi s obviněným Josefem Heřmanským z 21. 7. 1949.
5  Srov. KOCIAN, Jiří: Československá strana národně socialistická v letech 1945–1948. Organizace, program, politika. Doplněk, Brno 2002.
6  Srov. VEBER, Václav: Osudové únorové dny. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008.
7  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2836 MV, Zápis o výpovědi s obviněným Josefem Heřmanským z 21. 7. 1949.
8  Když v září 1948 odjížděl Ing. Bervida s manželkou a dcerou za hranice, přišel se s ním Heřmanský rozloučit na Wilsonovo nádraží 

a z úschovny mu vyzvedl čtyři kufry, od té doby se už neviděli ani nesetkali. Tamtéž.

Čtyřiadvacetiletý úředník Josef Heřman ský 
Foto: ABS
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9  Když se Heřmanský pokoušel kontaktovat např. jednoho doktora, který byl zaměstnán v pojišťovně Slavia, dostalo se mu rozhořčené 
odpovědi, aby mu již Ing. Bervida nepsal, že s ním nesouhlasí a že se ani nepropůjčí k tomu, aby s ním spolupracoval proti stávajícímu 
režimu, a že jako člen KSČ je se státním zřízením spokojen. V případě, že by obdržel další dopis, bude to hlásit na příslušném místě. 
Tamtéž.

10  Také Brabec měl nastoupit vojenskou prezenční službu, proto jej Heřmanský požádal, aby mu obstaral informace o vojenském útvaru, 
kde bude sloužit. Brabec to přislíbil, rozešli se, ale už se víckrát neviděli a Brabec mu žádnou zprávu nikdy nedoručil. Státním soudem 
v Praze byl třiadvacetiletý Adolf Brabec odsouzen pro zločin vojenské zrady a zločin přípravy úkladů k osmi letům těžkého žaláře. ABS, 
f. 302 – Hlavní správa vojenské rozvědky, sign. 302-328-26, Rozsudek Státního soudu v Praze ze 14. 11. 1949.

Peckovou rovněž kontaktoval Mimru, 
obchodníka s obuví v Pardubicích, 
který byl vstřícnější.

Ne vždy Heřmanský uspěl, někte-
ré kontaktované osoby odmítly nebo 
nevěděly o žádné odbojové skupině, 
která by působila v okolí. Heřman-
ský to musel zkoušet znovu a znovu 
s nejistým výsledkem.9 Kontaktované 
osobě se představil krycím jménem, 
sdělil, že pracuje proti komunistic-
kému režimu a že má zájem navázat 
spojení s osobou nebo odbojovou sku-
pinou, od níž by mohl získávat zprávy 
rázu politického nebo hospodářského. 
Setkání většinou trvalo půl hodiny, 
většina osob se netajila nesouhlasem 
či četnými výhradami ke KSČ, ale byla 
opatrná. Zpravidla dotazovaní odpo-
věděli, že nabídku zváží a pokusí se 
nějaké zprávy opatřit, ale spolupráci 
výslovně nepřislíbili, bylo třeba si 
získat jejich důvěru.

Vojna

Josef Heřmanský měl na podzim 
1948 nastoupit prezenční vojenskou 
službu, ale narukovat se mu nikte-
rak nechtělo. Po odjezdu Ing. Bervidy 
navštívil Adolfa Brabce, který se mu 
zmínil, že jeden jeho známý má zájem 
odejít za hranice ČSR. Jmenoval se 
Vítek. Heřmanský se s ním setkal, od 
tohoto úmyslu ho zrazoval a snažil se 
ho přemluvit, aby neodcházel. Říkal 
mu, že jde do nejistoty a že za zpro-
středkování přechodu musí zaplatit  
7 tisíc korun. Tuto částku uvedl proto, 
že poznal, že Vítek nemá dostatek 
finančních prostředků, a mohl ho 
tak snáz přimět změnit názor. Když 
Vítek prohlásil, že částku nemůže 
zaplatit, Heřmanský mu navrhl, aby 
za něj nastoupil prezenční vojenskou 
službu v Ruzyni, že mu za to dá tisíc 

korun měsíčně. S tím Vítek po delším 
přemlouvání souhlasil. Brabcovi Heř-
manský neřekl, že Vítek nastupuje 
na vojnu místo něho.10

V ranních hodinách 1. října 1948 
se sešli Heřmanský s Vítkem na 
pražském Masarykově nádraží. Od-
jeli vlakem do stanice Praha-Bubny, 

Zpráva krajského velitele Státní bezpečnosti o uprchnuvším Ing. Janu Bervidovi z 6. dub-
na 1950, zaslaná státnímu prokurátorovi JUDr. Jaroslavu Dlouhému Foto: ABS
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kde zašli do hostince na snídani. 
Heřmanský předal Vítkovi své osobní 
doklady: 1) kenkartu11 na jeho jméno 
s fotografií, 2) vysvědčení z reálného 
gymnázia z Truhlářské ulice v Praze 
3) vysvědčení z jednoročního kurzu 
pro výchovu sekretářů, 4) křestní 
list, vojenský list a svolávací lístek, 
jakož i vojenský kufr. Poté odjeli do 
Ruzyně, kde se před kasárnami roz-

loučili. Heřmanský Vítkovi předal 
300 korun, slíbil, že mu občas pošle 
balíček s jídlem a podle možností mu 
bude přispívat.

Vítek nastoupil do kasáren v Ru-
zyni, zatímco Heřmanský odjel za 
Ludmilou Černou do Podmokel, kde 
se tři neděle ukrýval. Při této ná-
vštěvě se Černé zeptal, jestli mu již 
opatřila slíbený seznam členů KSČ na 

MNV a jinou osobu, se kterou by mohl 
navázat spojení. Seznam neměla, ale 
seznámila ho s učitelem Františkem 
Míchalem, který opatrně naznačil, že 
by snad mohl získat nějaké zprávy 
z různých průmyslových objektů.

Když koncem října  1948 přijel 
Heřmanský znovu k Černé, Míchal 
ještě žádné zprávy neměl. Heřman-
ský požádal Černou, aby přijela do 
Prahy, a když tak učinila, požádal ji, 
aby donesla Vítkovi do ruzyňských 
kasáren jeho dopis. Heřmanský ho 
napsal formou, jako když dívka píše 
chlapci. Chtěl se tak přesvědčit, že 
Vítek je skutečně v kasárnách a že 
jejich výměna nebyla prozrazena. 
Černá však Vítka nezastihla, přijela 
proto za dva dny znovu a tentokrát 
již uspěla. Vítek však vzkázal, že 
déle již na vojně nezůstane, protože 
by mohl být vyzrazen, a že uprchne 
za hranice.12

V Podmoklech se Heřmanský se-
známil rovněž s Radomírem Černým, 
manželem Ludmily Černé, který slí-
bil, že mu opatří nějaký domek nebo 
chatu. Heřmanský totiž neměl žádný 
byt a nebyl policejně hlášen, a tak hle-
dal bezpečný úkryt. Černý pracoval 
v Agro stroji Děčín, Heřmanský se jej 
proto dotazoval, co se tam vyrábí, 
zda je to podnik vojensky důležitý. 
Dozvěděl se, že vyrábějí hospodářské 
stroje na slámu, že výroba jde dobře, 
jen mají nedostatek materiálu. Dále 
se vyptával, jak je silná KSČ v Děčíně 
a na osobu jejího předsedy, jehož Čer-
ný vůbec neznal. Manželům Černým, 
kteří mu přislíbili sehnat formuláře 
na občanské legitimace a razítka 
MNV a ONV, líčil Heřmanský, že po 
pádu komunistického režimu bude 
ČSR zapojena do Spojených evrop-
ských národů.

Kurýr Josef Černoušek

Na konci října 1948 se Heřmanský 
ptal u Šťastného po vzkazu od Ing. 

11  Kenkarta – občanský průkaz, který byl zaveden v Protektorátu Čechy a Morava. SUK, Jaroslav: Kenkarta jako síla zvyku. Paměť a dějiny, 
2008, roč. 1, č. 2, s. 117–118.

12  Josef Heřmanský to vzal na vědomí, více mu již nepsal ani ho nenavštívil.
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Bervidy a tehdy ho Šťastný seznámil 
s kurýrem CIC Josefem Černouškem 
(krycí jméno „Petr Kučera“).13 Ten 
mu sdělil, že Ing. Bervida se zdárně 
dostal za hranice, pobývá v Řezně, 
kde pracuje pro CIC. Černouška prý 
posílá, aby navázal s Heřmanským 
spojení. Při této příležitosti odevzdal 
Černoušek Heřmanskému dopis od 
Bervidy, v němž ho žádal o zprávy 
rázu vojenského, hospodářského 
a průmyslového.

Černoušek, pocházející z živnos-
tenské rodiny, býval rovněž členem 
Československé strany národně so-
cialistické. Po skončení války dostal 
do národní správy koloniální obchod 
v Chebu. Na podzim 1946 byl zatčen 
a obviněn ze zpronevěry 750 tisíc 
korun. Ta mu však nebyla prokázána 
a po téměř roce vazby byl propuš-
těn.14 V době vyšetřování mu byla 
Okresním národním výborem v Che-
bu vyměřena peněžitá pokuta 250 ti-
síc korun, kvůli čemuž v březnu 1948 
uprchl do americké zóny v Německu. 
Zde prošel několika uprchlickými 
tábory, seznámil se s kurýrem CIC 
Štěpánem Gavendou a sám začal pra-
covat pro tuto americkou zpravodaj-
skou službou.15 Když se Černoušek 
zdržoval na území ČSR, Heřmanský 
se s ním pravidelně stýkal. Černou-
šek ho seznámil s Júliem Matoušem, 
vedoucím obchodu Steinerova rajská 
lůžka, a s knihkupcem Miroslavem 
Šmídem, u nichž se mohl informovat, 
kde se právě Černoušek nalézá.

Kurýr Josef Anderle

Josef Anderle pocházel z úřednické 
rodiny, jeho otec zemřel v roce 1935, 

matka se v roce 1947 odstěhovala 
k sestře do USA. Vystudoval obchod-
ní školu, za okupace byl opakovaně 
zatčen Gestapem a  vězněn,16 za 
třetí republiky žádal o vystěhování 
do USA. Po únoru 1948 se zapojil do 
třetího odboje na Turnovsku, a když 
mu hrozilo zatčení, uprchl do ame-
rické zóny v Německu. Využil k tomu 
seznámení s Vlastimilem Novotným 
a Josefem Karáskem, kteří pracovali 
na kriminálním úřadě v Břevnově, 
kde zpracovávali případy kriminální 
povahy a vyřizovali různou agendu 
pro národní výbory i Státní bezpeč-
nost. Do Německa přešel Anderle 
8. září 1948, byl vyslýchán v úřadovně 
CIC a v uprchlickém táboře se potkal 
s kurýrem Josefem Černouškem.

Anderle požádal Černouška, jest-
li by mohl jít s ním do ČSR, že má 
v Praze známé, kteří mohou opatřit 
důležité zprávy. Dne 27. října společ-
ně přešli hranice. V Praze seznámil 
Anderle Černouška s manželi No-
vákovými a s úředníky Karáskem 
a Novotným. Všem tvrdil, že se vrá-
til z Německa, kde pracuje pro cizí 
zpravodajskou službu, a že potřebuje 
sehnat nějaké zprávy.17 V bytě jisté 
Štekrové ho Černoušek seznámil 
s Heřmanským. Anderle mu předal 
tři ústřižky papíru, na nichž byla 
uvedena jména, a požádal jej, aby do-
tyčně vyhledal a zjistil u nich někte-
ré informace. U prvního jména bylo 
uvedeno: Ing. Mixa, Písek, stavební 
n. p. a na rubu lístku bylo napsáno: 
Prosím tě, vyjdi vstříc, oč Tě doručitel 
požádá. Podepsán Cimbura. Mixa měl 
opatřit a předat pětiletý stavební 
plán. Druhým mužem, jehož měl Heř-
manský navštívit, byl Tomáš Bublík, 

domovník ve vile Zdeňka Fierlingera 
v Sezimově Ústí. Ten mu měl sdělit 
zprávy o bývalém prezidentu Edvardu 
Benešovi, který před několika týdny 
zemřel. Na lístku bylo napsáno: Pro-
sím Vás, podejte mi pomocnou ruku, 
až budete doručitelem tohoto lístku 
požádán. Podepsán Bublík Stanislav. 
Třetí adresa zněla: Miloš Bublík (syn), 
Sezimovo Ústí. I toho měl Heřmanský 
požádat o zprávy o Edvardu Benešovi. 
Rovněž měl navštívit Miroslava Pavlů 
v Dalešíně a vyzvednout kufry pro 
barona Nádherného. Heřmanský však 
žádnou z uvedených osob nenavštívil 
ani k nim nikoho neposlal.18

Dne 6. listopadu 1948 odvezl auto-
dopravce Josef Maršálek Černouška, 
Anderleho a Štekrovou se synem na 
hranice ČSR a oni je úspěšně přešli. 
V Německu už pobýval Štekrové 
manžel, klíče od jejich pražského 
bytu dostal Heřmanský, který zatím 
nemohl předat Černouškovi zprávy, 
protože dosud žádné neopatřil.

Špionážní zprávy

Kurýři Anderle a Černoušek byli jen 
o pár let starší než Heřmanský. Po 
jejich návratu zašel Heřmanský s An-
derlem na kriminální komisařství 
v Břevnově, kde pracovali Novotný 
s Karáskem. U nich vyzvedli nějaký 
balík, později tam zašli pro falešné 
legitimace s razítkem Ředitelství 
Národní bezpečnosti v Praze, staré 
občanské průkazy, na nichž byly 
fotografie Anderleho, Černouška 
a Heřmanského. Ten však průkaz 
nepoužíval, obával se, že by se přišlo 
na to, že je falešný. Heřmanský na ko-
misařství ještě několikrát zašel, ale 

13  Srov. TOMEK, Prokop: Na frontě studené války. Československo 1948–1956. Katalog výstavy k 60. výročí zahájení zahraničního protikomuni-
stického odboje. ÚSTR, Praha 2009, s. 65; SVOBODA, Libor – TICHÝ, Martin (eds.): Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči v padesátých letech 
20. století. ÚSTR, Praha 2014.

14  Poválečné osídlování pohraničí probíhalo v režii KSČ, která obsadila všechny důležité úřady, počínala si strategicky a pohotově, což se 
projevilo například při prověrkách národních správců. WIEDEMANN, Andreas: „Pojď s námi budovat pohraničí!“ Osídlování a proměna 
obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952. Prostor, Praha 2016.

15  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2836 MV, Zápis o výpovědi s obviněným Josefem Černouškem z 28. 9. 1949.
16  Ve vězeňském dotazníku uváděl Anderle, že byl za války vězněn tři roky, důvodem bylo držení zbraní a blíže nespecifikovaná špionáž. 

NA, f. Správa sboru nápravné výchovy (dále jen SSNV) – neupořádáno, vězeňský spis Josefa Anderleho.
17  Anderle popíral, že by se v Německu zapojil do cizí zpravodajské služby. Srov. TOMEK, Prokop: Na frontě studené války, s. 64.
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informace o StB nezískal, posléze si 
odnesl aspoň číslo Věstníku kriminál-
ní služby, který v dubnu 1949 předal 
Černouškovi. Kurýrům dal rovněž 
dvě staré občanské legitimace, které 
byly vystaveny na cizí jména a jež již 
předtím obdržel od Šimáka.

Heřmanský žádal Ing. Bervidu, 
aby mu dodal zbraně (pistole), stře-
livo a vysílačku. Chtěl být vybaven 
pro případný převrat. Bervida mu 
v dopise odpověděl, že přísun zbraní 
bude později, sám naopak požadoval 
zprávy o SNB, armádě, průmyslu, 
těžbě uranu v Příbrami a Jáchymo-
vě a o tom, co se vyváží do SSSR. 
Nabádal, aby bylo vše připraveno, 
a musí-li někdo odejít do zahraničí, 
aby si s sebou vzal veškeré doklady 
a nějaké peníze. V listopadu 1948 se 
Heřmanský setkal v Pardubicích s Mi-
mrou, který mu slíbil, že jej seznámí 
s někým, s kým by mohl spolupra-
covat. V hotelu Slavie v Lanškrouně 
ho představil Josefu Černému, který 
se spoluprací souhlasil. Heřmanský 
opětovně navštívil Ludmilu Černou. 
Setkání s učitelem Míchalem bylo 
ale znovu bezvýsledné. Na jednu ze 
schůzek s Míchalem se Heřmanský 
ani nedostavil, neboť se domníval, 
že je při cestě sledován. Ani setká-
ní s Černým nepřinášela výsledky, 
takže když se ho ptal, jestli by mu 
zprostředkoval spojení s nějakými 
důstojníky děčínské posádky či 
příslušníky bezpečnostních složek 
a dočkal se odpovědi, že ne, řekl 
mu, že když tu možnost nemá, aby 
toho nechal. Ludmila Černá mu dala 
alespoň tři prázdné legitimace KSČ.

V prosinci 1948 navštívil Heřman-
ský MUDr. Horusického, s nímž se 
seznámil po odjezdu Štekrové. Vě-
děl, že zvažuje odchod za hranice. 
Heřmanský se zdržoval u Ing. Dob-
roslava Bárty, který bydlel v Praze II., 
Jeruzalémská 4, pension Star. Ten ho 
seznámil se svým bratrem Zdeňkem. 
Heřmanský navštívil rovněž Natálii 
Adamovou, aby jí předal dopis od 
Anderleho. Bydlela v pražském pod-

nájmu, přislíbila mu pomoc, obstarat 
benzin a někoho, kdo zhotoví razítko 
na občanské legitimace.

Na sklonku roku 1948 se Heřman-
ský dozvěděl od Matouše, že Černou-
šek pobývá u jedné rodiny v Jablonci 
nad Nisou. Vypravil se za ním a do-
stal od něj dotazníky, jimiž se měly 
řídit osoby, které byly požádány o po-
dávání zpráv: 1) dotazník o úřadech 
a bezpečnostních složkách, v němž 
byly obsaženy různé otázky týkající 
se místa velitelství, jmen důstojní-
ků, osobních údajů, krycích jmen 
příslušníků StB, zpravodajské čin-
nosti, pobytu agentů, výzbroje nebo 
stanovišť vysílacích a přijímacích 
stanic. Zodpovězením těchto otázek 
bylo možné dostat přesný popis ja-
kéhokoliv útvaru (Heřmanský jej po-
sléze předal Karáskovi), 2) dotazník 
pojednávající o vojenských útvarech 
(předáno Vilmě Kolčavové), 3) dotaz-
ník o letištích (předáno Mimrovi),  
4) dotazník o produkci a výkonnos-
ti průmyslového závodu (předáno 
Černému z Pardubic a Míchalovi 
z Děčína), 5) dotazník o železniční 
trati (předáno Černému z Pardubic),  
6) dotazník o prameni, podle něhož se 
dal zjistit popis a údaje osoby, která 
zprávu opatřila. Údaje o podavateli 
zprávy se měly předávat spolu s ní. Se 
zdravotní sestrou Vilmou Kolčavovou 
se seznámil Heřmanský v penzionu 
Star v Praze. Dozvěděl se od ní, že má 
známost s chlapcem, který konal vo-
jenskou prezenční službu v Olomouci. 
Svitla mu naděje na první zprávu. 
A když navíc zjistil, že po únoru 1948 
byla půl roku zajištěna pro podezření, 
že napomáhala při připravovaném 
útěku ministra Prokopa Drtiny, oslo-
vil ji, a když souhlasila se spoluprací, 
předal jí dotazník.

Společně s Ing. Dobroslavem Bár-
tou vypracoval Heřmanský směrnice 
pro odbojovou činnost, jejímž cílem 
bylo obnovení demokracie v ČSR. Po-
dle Bárty bylo k dosažení tohoto cíle 
třeba: 1) soustředit co největší počet 
odporu schopných sil pod jednotným 

vedením, 2) rozrušit bezpečnostní síť 
komunistů, 3) paralyzovat činnost 
kádrového členstva KSČ a její propa-
gandy, jakož i organizací, které jsou 
pod její kontrolou.

První zprávu pro kurýra Černouška 
nakonec získal Heřmanský zásluhou 
Josefa Černého z Pardubic, který 
mu předal seznam příslušníků SNB 
z pardubického okresu. U příslušné-
ho města nebo obce byl vždy uveden 
určitý počet příslušníků, spolehlivé 
osoby byly označeny znaménkem 
plus a u nespolehlivých byl uveden 
vykřičník. Učitel Míchal mu předal 
nakreslený plánek Podmokelských 
strojíren a kotláren. Adamová sou-
hlasila s tím, že bude v její nepřítom-
nosti bydlet u ní v podnájmu, předala 
mu lístky na benzin, za které zaplatil 
asi 15 korun za litr.

V únoru 1949 odjel do Příbrami, 
kde mu Černá domluvila setkání 
s Aloisem Mrkáčkem, elektromon-
térem z Březové Hory, který mu slíbil 
kontakt na jednoho mladíka. Setká-
val se s kurýrem Černouškem, jemuž 
mohl předat první dvě zprávy a pět 
osob, které chtěly odejít za hranice. 
Heřmanský se snažil vyhovět žádo-
stem o přechod hranic, s nimiž se 
na něj obraceli jeho známí, také sám 
dával najevo, že má možnost převést 
lidi přes hranice. Mezi těmi, kteří o to 
projevili zájem, byl číšník Valentýn 
Haluzík, Jiří Tetěnka z aeroklubu 
a jeho tři kamarádi. Heřmanský si 
řekl o částku 12 tisíc korun, kterou si 
ponechal. Protože žil od 1. října 1948 
bez policejního hlášení a osobních 
dokladů, půjčil mu Haluzík svoje do-
klady a on si je nechal ofotografovat: 
křestní list, domovský list, osvědčení 
o státním občanství, legitimace osvo-
bozených politických vězňů, vysvěd-
čení ze školy, výuční list. Posléze od 
něj ještě obdržel v originále policejní 
přihlášku, pracovní knížku, osvědče-
ní o státní a politické spolehlivosti, 
průkaz o činnosti v odbojové skupině 
z doby okupace, potvrzení o věznění 
z té doby, několik lékařských vysvěd-

18  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2836 MV, Zápis o výpovědi s obviněným Josefem Heřmanským z 21. 7. 1949.
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třetí odboj

čení, list o zproštění vojenské služby 
a jím sepsaný životopis. Heřmanský 
tyto doklady nepoužíval, ale byly 
u něho nalezeny při zatčení.

Zatčení kurýra Anderleho

Odbojové působení Josefa Heřman-
ského dostalo vážnou trhlinu, když 
byl 25. února 1949 zatčen Josef Ander-
le. Na KV StB Liberec jej vyšetřovali 
kvůli své odbojové činnosti na Tur-
novsku. Zpočátku nebyl spojován 
se skupinou kolem Heřmanského. 
Posléze ho Státní soud 9. prosin-
ce 1949 uznal vinným ze zločinu 
přípravy úkladů o republiku dle § 2 
zákona č. 50/23 Sb. a odsoudil ho  
k trestu odnětí svobody v trvání 9 let, 
peněžitému trestu ve výši 10 tisíc Kčs, 
konfiskaci majetku a ztrátě čestných 
práv občanských na dobu 5 let.19

Kurýr CIC Černoušek s Heřman-
ským zvažovali, jestli by se nedaly 
zprávy posílat rychlíkem Praha – Cu-
rych. Odjížděl vpodvečer z Wilsono-
va nádraží, Heřmanský by vložil do 
jednoho vozu pod ústřední topení na 
toaletě lístek se vzkazem, Černoušek 
by ho v Německu vyzvedl. Zůstalo 
však jen u záměru, který nestačili 
provést.

V březnu 1949 se Heřmanský opět 
sešel s Černým z Pardubic, ten mu 
vrátil vyplněný dotazník o civilním 
letišti v Přelouči. Byl v něm uveden 
zevrubný popis letiště a k němu při-
pojen jeho náčrtek. Při další schůzce 
mu Černý předal orazítkovanou ob-
čanskou legitimaci pro Černouška, 
dvě další nevyplněné legitimace 
a jednu pracovní knížku. Mimoto mu 
dal pistoli, na niž chtěl opatřit tlumič 
(Heřmanský zaúkoloval Adamovou). 
Také předal jednu fotografii muže, 
o němž řekl, že je příslušníkem SNB, 

ale působí v zahraničí. Fotografie se 
měla dát rozmnožit. Při schůzce obdr-
žel Heřmanský i částečně vyplněný 
dotazník o železniční trati Pardubi-
ce – Česká Třebová.

Slovo dodržel Alois Mrkáček, který 
přijel do Prahy s mladíkem, jenž byl 
v prostředí skupiny dosud neznámý. 
Jednalo se o Jaromíra Zástěru, kte-
rý pracoval v národně socialistické 
mládeži a po otci získal v roce 1946 
americkou státní příslušnost. Heř-
manskému slíbil při schůzce u Sta-
vovského divadla, že s ním bude 
spolupracovat. Učitel Míchal předal 
Heřmanskému plánek podmokelské-
ho nádraží, jenž byl nakreslen tuší 
na průsvitném papíře. Zdeněk Bárta, 
bratr Dobroslava Bárty, vypracoval 
pro Heřmanského přehled o mezi-
národní politické situaci na základě 
zpráv a komentářů odposlouchaných 
z vysílání zahraničních rozhlasových 
stanic. Byl určen pro Černého z Par-
dubic, který chtěl informace použít do 
letáků, které byly v Pardubicích tiště-
ny a distribuovány. Vilma Kolčavová 
přinesla Heřmanskému částečně vy-
plněný dotazník o olomouckém vojen-
ském útvaru, dodatek, v němž byly 
zodpovězeny zbývající otázky, předala 
o čtrnáct dnů později. Vyplnil ho její 
přítel, voják základní služby Vladimír 
Kotrba.20 Heřmanský tudíž mohl pře-
dat Černouškovi novou várku zpráv 
a k přechodu za hranice přivedl další 
osoby. Černoušek se zdržoval u auto-
dopravce Josefa Maršálka, který pro 
něj vozil lidi mířící do zahraničí do 
blízkosti německých hranic.

Na schůzce se Zástěrou byl předán 
Heřmanskému nákres příbramských 
dolů, následně ještě jeden upřesněný, 
který přivezla Heřmanskému Černá, 
již využíval jako spojku. V obálce byla 
speciální mapa příbramského okresu, 

na které bylo tužkou označeno místo 
důlní těžby. Jednotlivé doly byly vy-
značeny tečkou. U každé tečky bylo 
číslo, které bylo současně uvedeno v se-
znamu, který byl přiložen. V seznamu 
bylo uvedeno vedle příslušného čísla 
jméno dolu, zeměpisný popis, zda je 
důl schopný provozu a zda je střežen, 
vypověděl posléze Heřmanský s tím, 
že kromě toho tam byla zpráva o ně-
kolika podnicích s popisem, co se 
v kterém vyrábí a o jak velký podnik 
se jedná.21

MUDr. Horusický mu předal se-
znam míst v Praze a okolí, kde se 
nalézají různé instituce a několik 
vojenských posádek. Také ho se-
známil s Eliáškem, zaměstnancem 
autodílny v Košířích, od něhož Heř-
manský odkoupil dvě pistole, jednu 
posléze předal Adamové.22 Získal od 
něj i šifrovací stroj, který měl Eliášek 
z května 1945, ale byl nefunkční, tak-
že zůstal uschován u Ludmily Černé 
v Podmoklech. Heřmanský zajel do 
Benešova nad Ploučnicí za obuvní-
kem Kašparem, jemuž slíbil převod za 
hranice i s jeho přáteli. V Podmoklech 
měl zprávu od Františka Míchala, 
v níž byl popis továrny Podmokel-
ských strojíren a kotláren. Také 
Ludmila Černá mu opatřila zprávu, 
pojednávající o železničních dílnách 
v Ústí nad Labem a bylo v ní uvedeno, 
že se tam vyrábí vagony pro SSSR, 
kolik se jich udělá za měsíc a kolik 
se spotřebuje materiálu na jejich 
stavbu. Heřmanský slíbil v obchodě 
u Šťastného Pickovi a jeho kama-
rádovi, že zařídí jejich přechod za 
hranice. Když však Černoušek svůj 
odchod odložil, musel je přechodně 
ubytovat u Adamové.

Josef Černý opatřil Heřmanskému 
chatu, kde by se mohl ukrývat. Také 
mu předal zprávu o jáchymovských 

19  V desetičlenné skupině obdrželi druhý nejvyšší trest v trvání šesti let odnětí svobody Jaroslav Sedlák (zaměstnanec ČSD), Václav Novák 
(major v. v.), Josef Jiroš (úředník), František Šťastný (obchodník), Josef Trakal (vedoucí hlídacího ústavu) a Antonín Trmal (autodoprav-
ce). Číšník Jan Růta byl odsouzen na 5 let, stavitel Jan König na 3 roky a dělník Karel Trakal na 1 rok odnětí svobody. NA, f. Státní soud 
Praha – nezpracováno, sp. zn. Or I 1163/49, Rozsudek Státního soudu z 9. 12. 1949.

20  ABS, f. 302, sign. 302-421-16.
21  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2836 MV, Zápis o výpovědi s obviněným Josefem Heřmanským z 21. 7. 1949.
22  Jiný zaměstnanec autodílny v Košířích, Popelka, rovněž Heřmanskému prodal dvě pistole s náboji.
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dolech, v níž bylo uvedeno, jaké jsou 
tam pracovní podmínky, příděly po-
travin, výdělky, počet zaměstnanců 
apod.23 Heřmanský ji posléze předal 
Černouškovi, aby ji doručil do zahra-
ničí. Pomohl za hranice Kašparovi 
a jeho dvěma známým a dalším ně-
kolika osobám. Domluvil se s Marií 
Maršálkovou, která od něj tyto osoby 
přebrala na smluveném místě, doved-
la je k nákladnímu autu Maršálko-
vých, které je odvezlo k hranicím, kde 
je převzal Černoušek. V červnu 1949 
navštívil naposledy v Podmoklech 
Ludmilu Černou, zamýšlel zprovoznit 
šifrovací stroj, ale nedošlo k tomu. Za 
hranice pomohl za úplatu několika 
dalším osobám a předal Černouškovi 
zprávy. Požádal Adamovou o zprávu 
o turnovském nádraží a libereckém 
letišti, ale žádnou už nedostal. Když 
se v polovině června 1949 vrátil Čer-
noušek z Německa, neměl kde spát, 
proto mu dal Heřmanský klíče od 
bytu Adamové.

V nočních hodinách 7. červen-
ce 1949 byl na Václavském náměstí 
zatčen Josef Černoušek. Druhého 
dne následovalo zatčení Josefa Heř-
manského. V bytě, kde se naposledy 
ukrýval, byly nalezeny dotazníky 
a několik pistolí.24 Převezen byl do 

Bartolomějské ulice, kde byl obviněn 
ze spolupráce s agentem CIC.25

Krajské velitelství Státní bezpeč-
nosti v Praze do záznamu o uvalení 
zajišťovací vazby uvedlo, že Heřman-
ský spolupracoval s agentem CIC, 
kterému v ČSR opatřoval zprávy 
rázu hospodářského, průmyslového 
a vojenského a osoby k ilegálnímu 
přechodu do zahraničí.26

Akce „Hvězda“

Josef Heřmanský putoval do věznice 
KV StB v Praze na Pankráci, kde byl 
několik měsíců vyšetřován. Výslechy 
byly dlouhé a vyčerpávající. Své počí-
nání nepopíral, stejně jako nesouhlas 
s vládou KSČ. Snažil se, aby nepadlo 
podezření na některé jiné osoby, kte-
ré o jeho činnosti věděly a od nichž 
požadoval různé služby.27 V průběhu 
října 1949 došlo k poslednímu zatýká-
ní28 v případu „Hvězda“, jak jej Státní 
bezpečnost nazvala. Na svoji obhajobu 
uvádím, že k této mé protistátní činnosti 
mne vedla zčásti má poněkud dobro-
družná povaha a hlavně vděčnost ing. 
Bervidovi, který mně umožnil absol-
vování pilotního výcviku na základě 
stipendia, které mi tento vymohl. Ing. 
Bervidovi jsem při jeho odchodu do za-

hraničí slíbil, že mu v jeho protistátní 
činnosti pomohu a tímto slibem jsem se 
cítil jemu zavázán, uvedl Heřmanský 
na sklonku vyšetřování.29

Trestní oznámení

Dne 7. ledna 1950 bylo zasláno Státní 
prokuratuře trestní oznámení cel-
kem na 21 osob. Začínalo obvyklou 
ideologickou předehrou, po níž ná-
sledovala pasáž o zrádné emigraci, 
kterou  zosobňoval Ing. Jan Bervida.30 
Heřmanský byl označen za jeho učen-
livého žáka, který se stal vedoucím 
a hybnou silou veškeré protistátní prá-
ce celé špionážní skupiny. Za pomoci 
spolupracovníků opatřil Heřmanský 
větší počet zpráv, které po agentech 
cizí špionážní služby Černouškovi 
a Anderlovi odeslal do zahraničí. Do 
Německa předal: 1) seznam členů SNB 
z pardubického okresu s označením 
jejich spolehlivosti a místa služeb-
ního zařazení, 2) plánek Podmokel-
ských strojíren a kotláren s popisem,  
3) plánek podmokelského nádraží,  
4) popis letiště v Přelouči zhotovený 
dle speciálního špionážního dotazní-
ku, 5) popis železniční tratě směr Par-
dubice – Česká Třebová dle speciální-
ho špionážního dotazníku, 6) speciální 

23  Srov. BURSÍK, Tomáš: Přišli jsme na svět proto, aby nás pronásledovali. Trestanecké pracovní tábory při uranových dolech v letech 1949–1961. 
ÚSTR, Praha 2009.

24  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2836 MV, Trestní oznámení ze 7. 1. 1950.
25  Na sobě měl světlé žlutý kabát, tmavé sako, světlé kalhoty a černé polobotky. Osobní doklady u sebe neměl, po kapsách měl menší fi-

nanční obnos, kapesní nůž, náprsní tašku, potravinové lístky, zápisník, plnicí pero a klíče. Tamtéž, Zápis o zatčení Josefa Heřmanského 
z 8. 7. 1949.

26  Tamtéž.
27  Jednalo se zejména o Ludmilu Šedinovou, která byla v té době zaměstnaná jako ošetřovatelka na vojenském letišti ve Kbelích u Prahy 

a s níž Heřmanský udržoval známost. Seznámili se na jaře 1948 prostřednictvím Ing. Dobroslava Bárty v penzionu Star, kde Šedinová 
bydlela. Heřmanský ji žádal, aby v bytě inženýra, který byl pověřen kontrolou vývozu strojírenského zařízení do SSSR, ofotografovala 
nějaké plány či listinný materiál vztahující se k tomuto vývozu. To se však nikdy nestalo, protože Šedinová nemohla v bytě zůstat sama 
a zmíněný inženýr byl přesvědčeným komunistou, takže nepřicházelo v úvahu, že by nějaké informace sdělil. Šedinová ani neměla 
možnost opatřit informace a zprávy z kbelského letiště. ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2836 MV, Dodatek k zápisu o výpovědi 
s obviněným Josefem Heřmanským z 18. 10. 1949.

28  Po zatčení strážmistra SNB Vlastimila Novotného, k němuž došlo 6. 10. 1949, napsaly jeho žena Libuše a matka Růžena dopis prezi-
dentu republiky Klementu Gottwaldovi, v němž ho žádaly, aby pomohl zvítězit spravedlnosti. Byly přesvědčeny, že se jedná o omyl. 
Žádaly, aby se prezident Gottwald zasadil o osvobození a propuštění Vlastimila Novotného, jemuž se před třemi měsíci narodila 
dcera. NA, f. Státní prokuratura Praha – nezpracováno, sp. zn. Pst I 47/50, Dopis Libuše a Růženy Novotných prezidentu republiky 
Klementu Gottwaldovi z 13. 12. 1949.

29  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2836 MV, Zápis o výpovědi s obviněným Josefem Heřmanským z 21. 7. 1949.
30  Tamtéž, Trestní oznámení ze 7. 1. 1950
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mapu s vyznačenými příbramskými 
doly, průmyslovými závody a zprávu 
o kapacitě dolů a závodů, 7) údaje  
o pracovních poměrech v jáchymov-
ských dolech, 8) zprávu o vojenském 
útvaru z Olomouce s mapou města,  
v níž bylo zaneseno, kde se tento útvar 
nalézá, vše dle speciálního špionáž-

ního dotazníku, 9) seznam vojen-
ských posádek v některých městech,  
10) fotografie muže, který v Německu 
zpravodajsky pracoval pro minister-
stvo vnitra a 11) věstníky kriminální 
služby od roku 1945 až do poslední 
doby a pátrací indexy kriminální 
služby.

Pokud jde o odchody za hranice, do 
americké zóny Německa měla skupi-
na dopravit kolem padesáti osob. Za 
tyto přechody obdržel Heřmanský 
180 tisíc Kčs. Přes uvedené agenty 
žádal zahraničí, aby mu do ČSR byly 
poslány zbraně, kterými chtěl podělit 
svoje spolupracovníky, aby se mohli 
účastniti násilného převratu v ČSR, 
ve který doufali.31 V trestním ozná-
mení se dále uvádělo, že Heřmanský 
s Ing. Dobroslavem Bártou vypraco-
vali směrnice pro skupinu, která 
počítala s obnovením demokracie 
v ČSR. K dosažení tohoto cíle chtěli 
soustřediti co možná největší počet 
odporu schopných sil pod jednotným 
vedením, rozrušiti bezpečnostní sítě 
komunistů a paralysovati činnost ká-
drového členstva v KSČ a organisací, 
které jsou pod jejich kontrolou, pravilo 
se v trestním oznámení s tím, že cílem 
přípravných akcí bylo omeziti akční 
schopnost policejních sborů, závodních 
milic a podobně, jednak preventivními 
opatřeními, jednak přímými operace-
mi. Tyto operace měly býti postupně 
zesilovány dle prostředků, až budou 
komunistické elementy zatlačeny do 
trvalé defensivy.32

Dne 13. ledna 1950 bylo podáno 
trestní oznámení na druhou skupinu 
čítající celkem čtrnáct osob, z nichž 
bylo šest ve vazbě a osm na svobodě. 
Tito lidé spolupracovali většinou na 
ilegálních přechodech státních hra-
nic.

Na skupinu osob z Pardubicka, 
a to Josefa Černého, Stanislava No-
votného, Zdenka Mimru, Františka 
Kopeckého a  spol., bylo podáno 
trestní oznámení KV StB Pardubi-
ce, které jejich činnost samostatně 
vyšetřovalo.

Závěrem Státní bezpečnost po-
chválila sebe samu, když konsta-
tovala o Heřmanského skupině, že 
včasným zásahem bezpečnostních 
orgánů byla činnost uvedených osob 
znemožněna, takže nemohly provésti 

31  Tamtéž.
32  Tamtéž. Srov. NA, f. Státní prokuratura Praha – nezpracováno, sp. zn. Pst I 47/50, Zpráva státního prokurátora o Heřmanského skupině 

z 3. 2. 1950.

Seznam členů odbojové skupiny Josefa Heřmanského Foto: NA
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nějakou větší akci a omezily se pouze 
na práci špionážní a převádění osob 
za hranice.33

Obžaloba

Státním prokurátorem byl jmenován 
JUDr. Jaroslav Dlouhý. Pocházel ze 
zemědělské rodiny, původním po-
voláním byl úředník, čerstvý člen 
komunistické strany, který pracoval 
na Státní prokuratuře od roku 1945.34 
Ten po obdržení trestního oznáme-
ní v jednom případě trestní stíhání 
zastavil (Anna Nováková) a na se-
dmnáct osob vypracoval obžalobu na 
základě spisového materiálu. Tři oso-
by byly v době projednávání případu 
mimo území ČSR (Dobroslav Bárta, 
Zdeněk Bárta, Jindřich Procházka). 
Trestnou činnost Josefa Heřmanské-
ho kvalifikoval jako zločin velezrady 
podle ustanovení § 1, odst. 2, odst. 1,  
lit. c) zákona č. 231/48 Sb. a zločin vy-
zvědačství podle § 5, odst. 1, odst. 2,  
lit. c), e) zákona č. 231/48 Sb. 

Obžaloba, čítající 15 stran, byla 
zkompletována 20. března 1950.35 
Před jejím podáním byl Josef Heř-
manský i ostatní dne 21. ledna 1950 
formálně vyslechnut vyšetřujícím 
soudcem a byla na něho uvalena 
vazba. Dne 29. března 1950 byla všem 
obviněným Státním soudem doručena 
obžaloba.

Jménem republiky!

Dne 14. dubna 1950 bylo zahájeno 
u Státního soudu v Praze hlavní 
líčení. Předsedou senátu byl JUDr. 
Evžen Patzák, obžalobu zastupoval 
JUDr. Dlouhý. Josef Heřmanský, který 
byl označen jako vedoucí odbojové 
skupiny, vypovídal v podstatě totéž 
co při vyšetřování. Doznal, že spolu-

pracoval s Ing. Bervidou, žádal různé 
osoby o opatřování zpráv, předával je 
Černouškovi, který je pak odevzdával 

osobám činným v cizích zahraničních 
službách. Jeho výpověď potvrdili spo-
luobžalovaní, včetně Černouška.36

33  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2836 MV, Trestní oznámení ze 7. 1. 1950.
34  NA, f. ÚV KSČ, Branně-bezpečnostní oddělení, sv. 16, a. j. 106, Přehled pracovníků prokuratury, soudů a advokacie podílejících se na 

politických procesech v letech 1949–1954 a návrh na jejich sankcionování. Srov. VOREL, Jaroslav – ŠIMÁNKOVÁ, Alena – BABKA, Lukáš: 
Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech, díl II. Sešity ÚDV, č. 9. ÚDV, Praha 2004.

35  NA, f. Státní prokuratura Praha – nezpracováno, sp. zn. Pst I 47/50, Obžaloba státního prokurátora dr. Jaroslava Dlouhého proti skupině 
Heřmanský a spol. z 20. 3. 1950.

36  Posudkem znalců z oboru vojenského a politického zpravodajství bylo prokázáno, že Ing. Bervida se po útěku v září 1948 do Německa za-

Charakteristika odbojové skupiny Josefa Heřmanského zaslaná ministerstvu spravedlnosti 
s konstatováním, že trest smrti přichází v úvahu u Josefa Heřmanského, Josefa Černouška 
a Josefa Anderleho Foto: NA

Vězeň Josef Heřmanský vkládal naděje do návštěvy advokátky – marně Foto: NA
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Po čtyřdenním hlavním líčení soud 
vynesl rozsudek, v němž se mimo jiné 
uvádělo: Heřmanský, který naprosto 
nepochopil a nechtěl pochopit budova-
telské úsilí dělnictva a všech poctivě 
pracujících lidí a který se do procesu 

obnovy a výstavby republiky ničím ne-
zapojil, se s úžasnou vervou pustil do 
plnění úkolů, jež mu dal ing. Bervida, 
aby se ukázal hodným důvěry tohoto 
t. zv. odborníka vysloveně reakčního 
typu.37

Čtyřiadvacetiletý Josef Heřmanský 
byl odsouzen za zločin velezrady 
a vyzvědačství k trestu smrti, kon-
fiskaci veškerého majetku a ztrátě 
čestných práv občanských na dobu 
10 let. K trestu smrti byl odsouzen 
rovněž kurýr CIC Josef Černoušek, 
dále Josef Anderle na doživotí, Josef 
Karásek a Ludmila Černá na 25 let, 
Vlastimil Novotný, František Míchal 
a Vilma Kolčavová na 20 let, Jaromír 
Zástěra na 18, Radomír Černý na  
15 let, pět osob na 10 až 14 let, jedna 
osoba na 2 roky odnětí svobody a jed-
na osoba byla vyloučena.38 Jednalo se 
o Boženu Peckovou, která byla během 
hlavního líčení ze společného projed-
nání vyloučena nálezem vězeňského 
lékaře, že pro nemoc není schopna 
výslechu a účasti na hlavním líčení.39

Ze 17členné skupiny bylo 6 osob pří-
slušníky národně socialistické strany, 
7 osob bylo bez politické příslušnos-
ti, dále v ní byl 1 sociální demokrat,  
1 komunista,  u 2 osob nebyla politic-
ká příslušnost uvedena. Podle povo-
lání lze 6 osob zařadit mezi úředníky, 
4 mezi dělníky, 3 mezi živnostníky, 
2 mezi příslušníky SNB, 1 byl student 
a 1 byla ženou v domácnosti. Obžalo-
vaní museli podle § 389 tr. z. rukou 
společnou a nedílnou uhradit náklady 
trestního řízení, každý zvlášť náklady 
svého trestu.

Proti rozsudku podali Heřmanský, 
Černoušek, Antonín Frána (úředník), 
Antonín Červenka (majitel autodílny) 
a Ludmila Šedinová odvolání, Ander-
le, Karásek, Novák a Kolčavová trest 
přijali, ostatní požádali o doručení 
písemného vyhotovení rozsudku 
k rukám obhájců.

Odvolání jsem nepodal, uvedl státní 
prokurátor, neboť uložené tresty jsou 
vesměs úměrné zjištěné vině a způso-
beným škodným následkům, s jedná-
ním jednoho každého z obžalovaných 
spojeným.40 U strojního zámečníka 

pojil na emigraci tam dlící a dal se plně do služeb americké služby CIC a že celá činnost Heřmanského se jeví jako činnost agenta residenta na 
našem území. NA, f. SSNV – neuspořádáno, vězeňský spis Josefa Anderleho, Rozsudek Státního soudu z 18. 4. 1950.

37  Tamtéž.
38  Tamtéž.
39  Božena Pecková byla souzena samostatně 2. 3. 1951. NA, f. Státní soud – nezpracováno, sp. zn. Or I/III 40/50.

Život za mřížemi byl pro Josefa Heřmanského zvláště krutý   Foto: NA
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Bohuslava Nováka zdůvodnil nízkou 
výměru trestu (10 let) kajícným při-
znáním a jeho slibem, že po propuš-
tění upustí od další trestné činnosti 
a zapojí se do výstavby státu jako 
vzorný pracovník a úderník.41

Senát Státního soudu se rozhodl 
nedoporučit Heřmanského a Čer-
nouška milosti prezidenta republiky 
Klementa Gottwalda. A tak zatímco 
mladí komunisté snili o „šťastné bu-
doucnosti“ a budovali „lepší zítřky“, 
na ně měla čekat oprátka…

Nevyšší soud odvolání, podané 
nakonec většinou odsouzených, 
projednával 5. července 1950. Josef 
Heřmanský se snažil hájit tím, že 
jako mladý úředník mající sklony 
k letectví viděl v ing. Janu Bervidovi 
všemocného pána a dal se jím zlákat 
a přemluvit. Poukazoval dále na to, že 
další osoby, které mu přišly do cesty, 
nebyly jím svedeny, nýbrž mu byly do-
poručovány jinými nebo samy se hlá-
sily do odbojové činnosti z vlastního 
popudu, takže nemohl být původcem 
ani vedoucím odbojové skupiny. Nej-
vyšší soud ovšem veškeré námitky 
zamítl jako neodůvodněné.42 Josef 
Heřmanský a Josef Černoušek ale 
na popravišti neskončili, trest jim 
byl změněn na doživotí.43

Heřmanského úděl

Josef Heřmanský nastoupil dne 5. čer-
vence 1950 do vězení a jeho trest měl 
skončit jeho smrtí.44 Nestalo se tak. 
Nepatřil k mužům, kteří byli smířeni 
se svým osudem. S pěticí spoluvězňů 
uprchl počátkem ledna 1952 z leopol-
dovské věznice, ale byl dopaden. Jeho 
vězeňský úděl se stal ještě trpčím.45 
Propuštění se dočkal dne 11. květ-

na 1960 na amnestii prezidenta re-
publiky Antonína Novotného.46 Krátce 
poté, 20. června 1960, byl na dopo-
ručení lékařky Zlatníčkové z OÚNZ 
v Praze 1 převezen do psychiatrické 
léčebny v Bohnicích. Jmenovaný do-
chází do svého bydliště [Křižíkova ulice 
čp. 83/99, Praha 8 – Karlín] jednou 
měsíčně, kde se zdrží 1 den a to jen na 
vyzvednutí svého otce, který jej opět 
odvádí do Bohnic, uvedl por. J. Lörinc 
z Obvodního oddělení VB na Praze 8 
dne 25. května 1961. Otec jmenovaného 
Josef Heřmanský jest v důchodu, a než 
do důchodu šel, byl zaměstnán jako 
úředník u ČSD. Matka Marie, která jest 
nevlastní, měla do roku 1950 vlastní živ-
nost, mandl a žehlírnu prádla v Praze 7, 
Ovenecká ulice, kde do dnešní doby vy-

konává funkci vedoucí. Rodiče Josefa 
Heřmanského v místě bydliště žijí uza-
vřeně, žádné styky s nikým neudržují 
a veřejného jakož i politického života 
se nezúčastňují. Nebylo však zjištěno 
žádných poznatků, že by se zabývali 
nějakou trestnou činností, nebo by ve-
řejně pobuřovali proti socialistickému 
zřízení v naší republice.47

Pokus o revizi Anderleho případu

Bránou věznice prošel Josef Anderle 
až 26. května 1963, kdy byl podmí-
nečně propuštěn na zkušební dobu 
7 let. Dne 20. listopadu téhož roku 
zaslal Generální prokuratuře žádost 
o přezkoumání rozsudku bývalého 
Státního soudu ze dne 18. dubna 1950, 

40  NA, f. Státní prokuratura Praha – nezpracováno, sp. zn. Pst I 47/50, Zpráva státního prokurátora o procesu z 18. 4. 1950.
41  Tamtéž.
42  NA, f. Státní prokuratura Praha – nezpracováno, sp. zn. Pst I 47/50, Rozsudek Nejvyššího soudu z 5. 7. 1950.
43  Srov. PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop: Agenti-chodci na popravišti. Kurýři západních zpravodajských služeb, popravení v letech 1949–1958. 

Svět křídel, Cheb 2010.
44  NA, f. Státní prokuratura Praha – nezpracováno, sp. zn. Pst I 47/50.
45  Vězeňský spis Josefa Heřmanského se v Národním archivu nezachoval.
46  Srov. ROKOSKÝ, Jaroslav: Amnestie 1960. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 1, s. 36–54.
47  NA, f. Státní prokuratura Praha – nezpracováno, sp. zn. Pst I 147/50, Zpráva o prošetření Josefa Heřmanského z 25. května 1961.

Do vězení nastoupil Josef Heřmanský v podvečer 5. července 1950. Vězeňské zdi už neměl 
opustit, protože trest měl skončit smrtí… Foto: ABS
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třetí odboj

kterým byl odsouzen na doživotí.48 
Při výslechu před prokurátorem dne 
11. května 1964 vznesl také námitky 
proti rozsudku téhož soudu ze dne 
9. prosince 1949, jenž se týkal jeho 
odbojového působení na Turnovsku. 
Nepopřel, že se na odbojové činnos-
ti podílel, pouze namítal, že nebyl 
vedoucím této akce a že za toho byl 
neprávem označen velitelem KV StB 
v Liberci Josefem Mádlem. Tvrdil dále, 
že ho činnost neuspokojovala, proto 
odešel do zahraničí, kde chtěl shro-
mažďovat poznatky, které by pak 
mohl předat zpravodajským orgánům 
v ČSR.

Vyslechnuti byli opět někteří od-
souzení, kteří potvrdili správnost 
svých původních výpovědí, tedy že 
si Anderle počínal iniciativně a dal 
podnět k tehdejší činnosti.49 Inspekce 
ministra vnitra potvrdila, že Anderle 
nebyl spolupracovníkem Bezpečnosti, 
tak jak to tvrdil při výslechu před 
prokurátorem. Bývalý krajský velitel 
StB v Liberci Mádlo, na něhož se An-
derle odvolával, a bývalý příslušník 
OV StB Turnov Josef Kudibal uvedli, 
že s Anderlem nepřišli do osobního 
styku. Anderle své tvrzení o tom, že 
spolupracoval s Mádlem, odvolal. 
Jeho stížnost byla zamítnuta jako 
neopodstatněná.

V rámci rozsudku nad Heřmanské-
ho skupinou uváděl Josef Anderle, 
že se zapojil do protistátní činnosti, 
aby přišel „reakci na kloub“ a mohl 
o ní informovat Státní bezpečnost. 
Tvrdil, že byl v kontaktu s Josefem 

Ryšavým, že mu také předával ně-
které poznatky, které získal za svého 
pobytu v Německu, a že se napojil 
na odbojovou skupinu Josefa Heř-
manského při jejím zrodu, kdy ještě 
nevyvíjela žádnou trestnou činnost, 
a dříve než mohl informovat Ryšavé-
ho, byl zatčen. Trest, který mu byl 
uložen, považoval za nepřiměřený. 
Šetření došlo k závěru, že ani tato 
jeho tvrzení nemají své opodstatnění, 
což mimo jiné potvrdil také Heřman-
ský. Bylo konstatováno, že Anderle 
odešel do zahraničí v létě 1948, aby 
se vyhnul trestnímu stíhání, že 
byl vyslýchán pracovníkem CIC.50 
Na území ČSR přinášel špionážní 
dotazníky, které předával dalším 
osobám, několikrát přešel hranice 
do Německa a zpět, věděl o činnosti 
Černouška a Heřmanského, kteří ji 
rozhodně nevyvíjeli až po jeho zatče-
ní v únoru 1949.51

Bývalý příslušník KV StB v Plzni 
Josef Ryšavý potvrdil, že Anderle 
s ním skutečně v zimních měsících 
1948/1949 navázal kontakt pomocí 
hesla „Karlík“, ale že Anderleho ke 
spolupráci nezískal, neboť se mu je-
vil jako dobrodruh, na kterého není 
spolehnutí. Ryšavý rovněž vypověděl, 
že ho o žádné protistátní činnosti 
Heřmanského skupiny neinformoval, 
ačkoliv s ním byl v kontaktu, takže 
Anderleho tvrzení, že tak chtěl uči-
nit, nemohlo obstát. Výsledek šetření 
celkově vyznívá pro Vás nepříznivě, 
neboť po zhodnocení veškerého mate-
riálu se nabízí závěr, že jste se snažil 

pracovat pro obě strany, tedy pro naše 
bezpečnostní orgány i proti našemu 
státu a především jste sledoval vlastní 
prospěch, bylo sděleno Anderlemu.52 
Výše trestu byla rovněž shledána 
adekvátní, naopak byl upozorněn 
na to, že podle tehdejšího zákona 
mohl být odsouzen k trestu smrti, 
ale soud vynesl pouze trest doživotí, 
který mu byl později snížen na 25 let. 
Stížnost Anderleho byla jako nedů-
vodná odložena.

Pokus o revizi Karáskova případu

V průběhu přešetřování Anderleho 
stížnosti požádal o přezkoumání 
trestní věci spoluodsouzený Josef Ka-
rásek. Ten zaslal dne 9. června 1964 
stížnost ÚV KSČ a žádal o přezkou-
mání rozsudku. Žádost byla zaslána 
Generální prokuratuře k přešetření. 
Josef Karásek byl dne 28. srpna 1964 
vyslechnut prokurátorem. Nepopíral 
svou činnost, ale tvrdil, že jednání An-
derleho bylo pod kontrolou StB. Již při 
vyšetřování vypověděl, že on sám byl 
po únoru 1948 vyzván příslušníkem 
StB Bohumilem Benešem, aby s ním 
spolupracoval. Pátral proto po odbojo-
vých skupinách. Náhodně se seznámil 
s Anderlem, který mu sdělil, že má 
nějaký případ v Turnově, že je na něj 
vydán zatykač, proto chce utéct za 
hranice, a žádal jej o pomoc. Karásek 
to neprodleně sdělil Benešovi, který 
odmítl případ „realizovat“ s tím, že 
jde patrně o něco bezvýznamného, 
co by mohl Anderle posléze popřít. 

48  Tamtéž.
49  V průběhu šetření byli opětovně vyslechnuti Jan König, Jan Ruta, Jaroslav Sedlák a František Šťastný.
50  Muž, který ho vyslýchal v uprchlickém táboře v Řezně, se údajně jmenoval Jackson. Anderle uvedl, že se s ním seznámil v létě 1948 

prostřednictvím dcery velkoobchodníka Vaňhy z Prahy, která ho požádala, aby ho ukryl, přičemž mu byl představen jako dr. Novotný, 
pracovník MV. Tvrdil, že se jednalo o příslušníka StB, který byl později Američany odsouzen na 25 let. Při výslechu hovořili přátelsky 
a Anderle mu žádné informace nepředal. Inspekce ministra vnitra konstatovala, že ve skutečnosti se jednalo o Leopolda Lukašíka. Ten 
po skončení války pracoval jako člen pátrací komise po válečných zločincích v Německu a od 1. května 1947 byl dán k dispozici prezidiu 
MV. Po únoru 1948 byl zapojen do odbojové skupiny příslušníků národně socialistické strany Přijdeme, která byla v červnu 1948 čás-
tečně pozatýkána. Lukašík, na něhož byl vydán zatykač, uprchl do Německa. Tam pod krycím jménem „Jackson“ pracoval pro americkou 
zpravodajskou službu CIC v Řezně, kde vyslýchal uprchlíky z ČSR. Pro šmelinu byl ze služeb CIC propuštěn a později Američany zatčen.

51  Ve spisech se zápis o zatčení Josefa Anderleho z té doby nenachází. Příslušný dokument je datován až o několik měsíců později.  
ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2836 MV, Zápis o zatčení Josefa Anderleho 14. 10. 1949.

52  NA, f. Státní prokuratura Praha – nezpracováno, sp. zn. Pst I 47/50, Vyrozumění generální prokuratury z 2. září 1965 zaslané Josefu 
Anderlemu na jeho žádost o přezkoumání rozsudku bývalého Státního soudu ze dne 18. dubna 1950.
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Naopak nařídil Karáskovi, aby zařídil 
jeho přechod přes hranice. Karásek 
potvrdil, že Anderle se do ČSR vrátil 
a informoval o navázané spolupráci 
v Německu. Jemu i dalším předal do-
tazníky, které byly zaměřeny hlavně 
na letiště a vojenské záležitosti. Chtěl 
také nějaký materiál, který by mohl po 
návratu do Německa předat. Karásek 
opět informoval Beneše, od něhož do-
stal index hledaných osob z roku 1947 
a staré věstníky kriminální služby. 
Dal mu také plánek, na kterém byly 
zakresleny telefonní spoje a služebny 
Bezpečnosti z doby všesokolského sle-
tu. Tyto materiály předal Anderlemu. 
Vypověděl dále, že při jedné návštěvě 
ČSR jej Anderle seznámil s Josefem 
Heřmanským, který ho žádal, aby 
upravil falešné občanské průkazy pro 
Černouška a Anderleho. Také o tom 
měl být Beneš informován a údajně 
dal pokyn, aby jejich přání vyhověl 
a jak si má počínat.

Šetřením bylo zjištěno, že to ne-
odpovídá skutečnosti. Inspekce mi-

nistra vnitra považovala Karáskovo 
tvrzení za nelogické, neboť Beneš 
od roku 1946 až do svého útěku do 
zahraničí pracoval ve spisovně, kde 
jako administrativní pracovník neměl 
právo zpravodajsky pracovat a ani 
nepracoval, což Karáskovi jako pří-
slušníku Bezpečnosti muselo být zná-
mo. Povinností Karáska bylo, jakmile 
zjistil úmysl Anderleho uprchnout do 
zahraničí, hlásit to ihned svým nadří-
zeným. Inspekce ministra vnitra dále 
sdělila, že skupina Heřmanského 
nebyla pod kontrolou Bezpečnosti. 
K jejímu odhalení došlo až po zatčení 
Josefa Anderleho a Josefa Černouška.

Při výslechu před Inspekcí ministra 
vnitra dne 2. července 1965 Karásek 
své tvrzení zopakoval, avšak prohlá-
sil, že vzhledem k amnestii preziden-
ta republiky na přešetření stížnosti 
zaslané ÚV KSČ netrvá. Vzhledem 
k tomuto vyjádření byl Krajskou pro-
kuraturou Praha vyzván, aby sdělil, 
zda svou žádost bere zpět. Dopisem 
ze dne 14. srpna 1965 oznámil Stát-

ní prokuratuře, že nepožaduje další 
řízení, čímž prověřování jeho věci 
skončilo.

Závěr

V Heřmanského skupině bylo od-
souzeno 16 osob, které odmítaly 
komunistický režim v ČSR. Skupina 
působila v Praze, Děčíně a Pardu-
bicích. Jednalo se hlavně o řadové 
členy národně socialistické strany. 
Dva z odsouzených – Josef Anderle 
a Josef Karásek – upozorňovali na 
nezákonnost vyšetřovacích metod 
během přípravného řízení v roce 
1950. Trestná činnost, označená jako 
velezrada a vyzvědačství, spočívala 
v opatřování zpráv hospodářského, 
politického a vojenského rázu a je-
jich dodávání americké zpravodajské 
službě CIC. Zároveň převáděli oso-
by přes hranice do americké zóny 
v  Německu, většinou za peníze. 
Úředník Josef Heřmanský byl vedou-
cím organizace, jejímž úkolem bylo 
podle vládnoucí KSČ vyzvídat státní 
tajemství, a to v úmyslu vyzradit jej 
cizí moci, což bylo také skutečně 
učiněno, čin pak byl páchán po delší 
dobu a ve značném rozsahu. Posuzuje-
me-li však jeho působení s odstupem 
let, je patrné, že získané zprávy neby-
ly závažného charakteru. To ovšem 
nikterak nesnižuje jeho počínání. 
Prostřednictvím Černouška umožnil 
Heřmanský asi 15 osobám ilegální 
přechod za hranice ČSR, zbývající 
tři desítky osob byly převedeny bez 
jeho vědomí a přičinění.

Státní soud vynesl exemplární tres-
ty, které potvrdil Nejvyšší soud, ale 
nakonec Josef Heřmanský ani Josef 
Černoušek na popravišti neskonči-
li. Všem odsouzeným byly postupně 
jednotlivými amnestiemi prezidenta 
republiky tresty sníženy, popřípadě 
byli z výkonu trestu propuštěni. Re-
vizní řízení zahájené v roce 1964 ani 
rehabilitační řízení započaté v roce 
1968 nepřinesly očekávaný výsledek. 
Plně rehabilitováni tak byli odsouzení 
odbojáři až podle zákona č. 119/1990 
Sb., ale toho se již mnozí nedožili.

Politický vězeň Josef Heřmanský byl propuštěn na amnestii prezidenta republiky Antonína 
Novotného ze dne 9. května 1960. Ve skutečnosti se však jednalo o propuštění na podmínku, 
která v jeho případě činila 10 let. Foto: NA


