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Za poskytnutí jednoho z posledních snímků
Jana Masaryka pro obálku této publikace patří
poděkování Josefu Fialovi

Slovo úvodem
Od jisté doby se traduje, že národ bez minulosti je národem bez budoucnosti. V historii československého státu bylo nemálo žen a mužů,
kteří svoji vlast spoluvytvářeli a hýčkali, a stejně nemálo těch, kteří
pro její budoucnost i zemřeli. Přirozeností těchto lidí je, že milují svůj
národ, někdy víc než vlastní život. Nejen pro toto své vpravdě člověčí
kouzlo vstoupí do srdcí a mysli svých spoluobčanů. A to už je jen krůček ke zrodu nekonečného příběhu, který zdánlivě mimoděk – ve snaze
vypátrat a odhalit určitou pravdu – odhalí, že jde o nesmrtelné téma,
stejně jako je nesmrtelná vzpomínka na všechny ty ženy a muže.
Jan Masaryk patřil a patří mezi ně. I on náleží minulosti a zároveň
budoucnosti českého a slovenského národa.
O něm samotném byla, a určitě ještě bude, napsána nejedna kniha,
novinová stať, natočen nejeden film a hlavně vysloveno přemnoho
protikladných názorů. Jejich společným jmenovatelem je i jeho (po 57
letech) dosud ne zcela vyjasněná smrt. Postupem doby tak vznikla na
dané téma přebohatá mozaika v podobě samostatných a vzájemně protichůdných úvah, které vytvořily několik spíše citových pravd, jež jsou
vlastní jejich samotným autorům. Tím však případ ještě více zamotávají a znepřehledňují.
I proto se ÚDV rozhodl oslovit nejen historiky, kteří o Janu Masarykovi publikovali a dosud publikují, a zařadit v jedné knize vedle sebe
ucelený přehled těchto jejich názorů, ale i postojů, stanovisek a úvah.
Cílem této knihy není zjistit pravdu o smrti Jana Masaryka ani sejmout břemeno odpovědnosti zodpovědných osob a úřadů, prolomit neveřejnost vyšetřování či učinit jakousi definitivní tečku za kauzou
„JAN MASARYK“. Cílem je nabídnout případným čtenářům knihu,
která je především vzpomínkou na jednoho výjimečného muže, na lidi,
dobu a zem, v níž žil a zemřel. A to prostřednictvím těch, kteří Jana
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Masaryka osobně znali nebo kteří osobně poznali lidi a dobu, v níž žil
a která tím či oním způsobem přispěla k jeho tragickému konci a zároveň na dlouhá léta i ke konci demokracie v Československu.

plk. JUDr. Pavel Bret
náměstek ředitele ÚDV
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Jan Masaryk (1886–1948)
Jan Kalous

Populární československý politik, významný diplomat, uznávaný
ministr zahraničí a syn Prezidenta Osvoboditele – tím vším byl Jan
Masaryk. Lidé milovali jeho jadrný humor, bezprostřednost a neokázalost, s kterou vystupoval na veřejnosti. Dokázal si tak získat jejich přízeň, sympatie a důvěru.
Narodil se jako třetí dítě v rodině profesora Univerzity Karlovy dne
14. září 1886 v Praze. Tomáš Garrigue Masaryk se svojí ženou Charlottou vedli všechny své děti (vedle Jana starší Alici a Herberta a
mladší Olgu) ke zbožnosti a vzdělání, k úctě k pravdě a životu. T. G.
Masaryk byl uznávanou osobností; vědecké disputace se často konaly
u Masaryků doma i za přítomnosti dětí. Na vnitřní život rodiny se pak
samozřejmě přenášely spory profesora Masaryka o pravost Rukopisů
či o židovskou rituální vraždu během tzv. hilsneriády. Jejich otec byl
v této souvislosti napadán tiskem, čelil antisemitské kampani tehdejší
české společnosti a studenti na fakultě ignorovali jeho přednášky. Rodina byla tehdy společensky izolována.
Mladý Jan se silně fixoval na matku. Charlotta ho podobně jako
sourozence vedla k víře a muzikálnosti. Byla to ona, kdo pro všechny
vytvářela ten pravý, láskou naplněný domov. Otec – T. G. Masaryk –
pak byl k poněkud živelnému Janovi sice shovívavý, ale přísný.
Jan Masaryk, ačkoliv mu intelektuální schopnosti rozhodně nechyběly, nebyl žádný pozoruhodný student. Problémy nastaly již na pražském malostranském reálném gymnáziu, pro které následně v roce
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1900 školu opustil. Šlo o období vypjatých útoků proti T. G. Masarykovi v souvislosti s hilsneriádou. Ovšem ani po přechodu na Akademické gymnázium v Praze nedošlo k prospěchovému zlepšení.
Naopak, také zde skládal Jan několikrát reparátů. Měl sice spoustu
zájmů – hrál fotbal a tenis, jezdil na četné výlety po Čechách a účastnil
se různých večírků – ale učení mezi jeho hobby určitě nepatřilo. Maturita mu proto byla dvakrát odložena.
Místo ní však mladý Jan zvolil jinou variantu. V říjnu 1906 se rozhodl odjet na zkušenou do USA. I když měl zázemí ve vazbách na rodinu Garrigueů a zdá se, že ho také matka finančně podporovala, jeho
sedmiletý americký pobyt, jehož cílem bylo dosažení úplné samostatnosti, ukázal, že se zatím nedokázal postavit na vlastní nohy.
Mladý Masaryk vystřídal v USA různá zaměstnání, zdokonaloval si
jazykové znalosti a snažil se získat nějaké zkušenosti v oblasti obchodu. Šest let pak pracoval jako dělník v Craneových slévárnách
v Bridgeportu. V srpnu 1907 se v New Yorku setkal s rodiči a se sestrou Olgou. Bylo-li cílem tohoto setkání vyjasnit si stanoviska a přimět
ho k návratu do Prahy, tak ani po šesti týdnech rodiče neuspěli. Jan
Masaryk zůstal v Bridgeportu.
V říjnu 1912 byl umístěn do zvláštní školy „pro děti“ (bylo mu již
26 let) ve Vinelandu. Vedení Craneovy slévárny již nemohlo dále tolerovat slabé pracovní výsledky. S ohledem na T. G. Masaryka zajistilo
Janovi umístění v sanatoriu. Po prohlídce u něj byla diagnostikována
slabší forma schizofrenie – hebefrenie. Terapie mu prospěla a jeho
stav se rychle zlepšoval. V srpnu 1913 za ním do USA přijela matka.
Charlotta Masaryková se snažila získat další informace o zdravotním
stavu svého syna. Usilovala rovněž o jeho návrat do Čech. Jan Masaryk zpočátku odmítal. Nechal se však nakonec přesvědčit a vrátil se
zpátky k rodině do Prahy. Spoléhal-li na to, že čas vyřeší vztah s otcem, pak se v tomto ohledu mýlil. Profesor Masaryk neslevil nic ze
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svých nároků. Chtěl především, aby se jeho syn choval zodpovědně,
úměrně svému věku sedmadvaceti let.
Vrátil se však v nejméně příhodný okamžik. Evropu po sarajevském atentátu zasáhlo válečné běsnění. Začátkem roku 1915 byl Jan
Masaryk odveden, později se stal záložním důstojníkem rakouskouherské armády a dosáhl hodnosti poručíka. Rodina se o něj oprávněně
strachovala. Tomáš Garrigue Masaryk se totiž v zahraničí postavil do
čela protihabsburského odboje, s cílem vytvořit samostatný československý stát na troskách Rakousko-Uherska. Jeho příbuzní nebyli na
začátku války v jednoduché pozici. Na Charlottu Masarykovou rostoucí
tlak c. a k. úřadů velmi působil. T. G. Masaryk byl v tisku napadán jako
známý velezrádce. Nejstarší syn Herbert, malíř, zemřel náhle v březnu
1915 na tyfus. Olga zůstala s otcem v cizině. Alice byla nejdříve internována a později rakouskou policií systematicky hlídána. Všechny tyto
faktory a pocity dlouhodobé nejistoty prohloubily vážné psychické
onemocnění Charlotty Masarykové.
Po vzniku Československé republiky se pro Jana Masaryka situace
zásadně změnila. Jeho otec byl zvolen prvním prezidentem ČSR. Stal
se žijící legendou. Neúprosný pohled veřejnosti tentokrát směřoval i
na jemu blízké osoby. Jan Masaryk opustil armádu a vykonával funkci
jakéhosi pobočníka či tajemníka československého prezidenta. Vítal
tak například významné hosty, prováděl je Prahou nebo s nimi nezávazně konverzoval. A právě na přání svého otce vstoupil začátkem roku 1919 do diplomatických služeb nového státu.
Je třeba přiznat, že jeho schopnost rychle se učit cizí jazyky a
společenská povaha jako by ho předurčovaly k úspěchu na tomto
nelehkém poli. Několik dní strávil na mírové konferenci v Paříži, aby
se zde více „pracovně seznámil“ s ministrem zahraničí Edvardem
Benešem.
V letech 1919–1920 působil Jan Masaryk ve funkci chargé ďaffaire
na velvyslanectví ve Washingtonu. Nebyl to jednoduchý úkol. Musel
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zde totiž vytvořit a postupně etablovat diplomatické zastoupení nedávno vzniklého státu. Nicméně v této práci právě díky svému šarmu a
bezprostřednosti uspěl. Jasným důkazem mohla být oslava 70. narozenin prezidenta Masaryka, kterou poctila svou přítomností řada tehdejších politických a kulturních celebrit. Když se po roce práce v USA
vrátil Jan Masaryk do Prahy, měl perspektivně obsadit diplomatické
místo v Londýně.
Od roku 1920 zastával post legačního rady na zastupitelském úřadu
ve Velké Británii. Zůstával ale i nadále v okruhu své rodiny, často pobýval v Praze; účastnil se také řady mezinárodních konferencí. V červenci 1925 došlo k jeho profesnímu postupu, když se ujal postu československého zástupce u svatojakubského dvora.
Během dvacátých let došlo v rodinném životě Jana Masaryka k významným změnám. Nejprve – začátkem dvacátých let T. G. Masaryk
vážně onemocněl a jeho syn považoval za nutné být mu nablízku. Velmi výrazně jej pak zasáhla smrt matky Charlotty v květnu 1923.
Po svém návratu z diplomatického postu v USA se v Praze seznámil
s Frances Craneovou-Leatherbeeovou, dcerou svého bývalého bridgeportského zaměstnavatele. Frances Craneová-Leatherbeeová ale byla
vdaná a měla tři děti. Jan Masaryk s nadějí vzhlížel k rozvodovému řízení, po němž, jak doufal, bude následovat jeho svatba s Frances.
V prosinci 1924 se s ní konečně v New Yorku oženil. Záhy se ale projevila rozdílnost povah (Jan se cítil osamocen, Frances totiž hodně cestovala), v manželství došlo k citovému odcizení a v roce 1931 následoval rozvod. Jan Masaryk se po této zkušenosti již nikdy neoženil, na
ženy ovšem nezanevřel. Spekulovalo se o jeho náklonnosti k herečce
Adině Mandlové, pěvkyni Jarmile Novotné či životní partnerce Karla
Čapka Olze Scheinpflugové. Později byl známý jeho vztah k americké
spisovatelce Marcii Davenportové.
Pozice Jana Masaryka jako velvyslance ČSR v Londýně však nebyla jednoduchá. Britové zůstávali k poměrům ve střední Evropě tradičně
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neteční, a pakliže se o ně zajímali, dávali najevo, že pro ČSR by případný válečný střet rozhodně neriskovali. Pražské vládě také mimo jiné doporučovali vyřešit vhodným způsobem problém německé menšiny v Sudetech.
Nicméně Jan Masaryk důsledně plnil zahraničně-politickou
koncepci svého otce a jeho nástupce Dr. Edvarda Beneše. Byl velkým
kritikem nastupujících totalit, ať již pravicových nebo levicových.
Stejně tak odmítal snahu tehdejších západoevropských politiků ústupky tolerovat a získávat přízeň Hitlerova Německa. Appeasement jako
řešení československého problému proto nemohl akceptovat. Snažil se
Britům vysvětlit, že stupňující se Hitlerův tlak na ČSR není izolovaným lokálním sporem, ale sondáží postojů velmocí v případném
evropském válečném konfliktu, a že by bylo tedy v jejich zájmu hájit
spolu s Francií středoevropský prostor před fašistickou rozpí´´navostí.
I přes tuto svou aktivitu se Jan Masaryk nevyhnul na domácí půdě
polemice a výhradám. Čelil v antimasarykovském, ale také v komunistickém tisku vlnám kritiky, která spočívala v obviňování, že vlastně
obsadil post vyslance protekčně, nedostatečně prý hájil zájmy Prahy a
staral se více o vlastní požitky.
Když se začátkem roku 1934 začal zdravotní stav prezidenta Masaryka zhoršovat, jeho syn Jan se zasadil o důstojné řešení vzniklé situace. T. G. Masaryk abdikoval v prosinci 1935. Jeho nástupcem byl
zvolen dosavadní ministr zahraničí Dr. Edvard Beneš. Jan Masaryk,
ještě více než dosud, trávil čas v lánském zámku. Byl svému „tatovi“,
jak mu říkal, nablízku i poté, co již nemohl vstát z lůžka. Krátce před
jeho smrtí mu slíbil, že prezidenta Beneše neopustí a bude věrně stát
po jeho boku. V den svých jedenapadesátých narozenin – 14. září 1937
– oznámil Jan Masaryk veřejnosti smrt Prezidenta – Osvoboditele.
Mnichovský diktát v září 1938 Jana Masaryka zdrtil. Věřil totiž, že
britská veřejnost by nepřipustila zradu malého středoevropského národa.
Nyní byl zklamán, když viděl, jak se lidé okázale a krátkozrace radovali
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z neštěstí ČSR. Na protest proti mnichovskému ortelu velmocí se Jan
Masaryk v polovině října 1938 rozhodl po dohodě s Černínským palácem opustit ke konci roku post velvyslance. Dne 22. října 1938 se ještě
v Londýně setkal s právě abdikujícím prezidentem Benešem a 30. prosince 1938 odplul do USA, kde, jak doufal, zapomene na starosti posledního hektického období. I zde však byl samozřejmě při různých příležitostech (např. během přednášek na Kolumbijské univerzitě) dotazován na aktuální politický vývoj. Při vyjádření neskrýval své roztrpčení
nad postoji Paříže a Londýna během roku 1938.
Osud ČSR mu ovšem ani tady nebyl lhostejný. Když pak Edvard
Beneš začal v exilu organizovat druhý zahraniční odboj, stál Jan Masaryk po jeho boku. V roce 1939 se vrátil do Londýna, kde se zapojil do
nelehkého zápasu o znovuobnovení ČSR nejprve v podobě Národního
výboru, později Prozatímní československé vlády, která byla uznána
Británií jako oficiální reprezentant ČSR až v červenci 1940.
Po pádu appeaséra Nevilla Chamberlaina a nástupu Winstona Churchilla se pozice Benešova odboje zlepšila. Churchill totiž přijal ČSR mezi spojence Velké Británie, tedy mezi státy bojující proti fašismu.
V srpnu 1942 se pak britská vláda zbavila závazků spojených s Mnichovem a potvrdila kontinuitu ČSR. Během válečných let vykonal Jan Masaryk několik cest do USA, kde z pověření československé a britské vlády jednal s americkými představiteli. Snažil se také získat podporu u zde
žijících českých a slovenských krajanů pro Benešův odboj.
Pro britské publikum Jan Masaryk připravil a posléze uspořádal kulturní pořady, v nichž divákům představil mj. díla Antonína Dvořáka,
Bedřicha Smetany, Karla Čapka a dalších. Byl vynikajícím klavíristou, a
tak se během těchto akcí stávalo, že sám usedl ke klavíru, aby doprovodil interprety. Po vypálení Lidic, což Jan Masaryk cítil jako projev
německého barbarství, nahrál se sopranistkou Jarmilou Novotnou desku
lidových písní symbolicky nazvanou Songs of Lidice (Písně lidické).
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Jan Masaryk si dobře uvědomoval, jak vysoké riziko podstupují ti,
kteří po okupaci ČSR odešli do zahraničí, aby zde se zbraní v ruce bojovali proti fašismu. Jejich odvahy si velice vážil a náležitě ji oceňoval, například při častých návštěvách československých letců na britském území. Odhodlání dodával také lidem v Protektorátu, když k nim
pravidelně promlouval na vlnách BBC. Mluvil často velmi prostě, ale
každému srozumitelně, a mnozí posluchači (i když poslech byl okupačními úřady přísně zakázán) si ho právě proto oblíbili.
Od roku 1940 byl členem Benešovy exilové vlády. Zastával v ní
post ministra zahraničních věcí. V případě dlouhodobé nepřítomnosti
některého z členů vlády byl jeho zástupcem. Týkalo se to například resortů obrany či financí. Dne 19. září 1944 nahradil Jan Masaryk ve
funkci ministra obrany (působil v ní až do jmenování československé
vlády v Košicích v dubnu 1945) generála Sergeje Ingra, který se stal
hlavním velitelem československé armády. Účastnil se řady složitých
jednání o obnovení a poválečné budoucnosti Československé republiky. Také se významně podílel na založení reprezentativní mezinárodní
organizace – Organizace spojených národů.
Ačkoliv si to Jan Masaryk ze začátku asi nepřipouštěl, na jednáních
v Moskvě na jaře 1945 se s komunisty diskutovalo i o obsazení postu
ministra zahraničí v nové poválečné čs. vládě. Komunisté měli (přes
Noska a Fierlingera) „svoje informace“ a syn T. G. Masaryka nebyl u
nich zapsán právě pozitivně. Vnímali ho totiž jako příliš prozápadního
a prodemokratického politika a také například jako „playboje“ (!). Prezidentu T. G. Masarykovi pak poněkud populisticky a nesmyslně kladli za vinu, že nechal v době hospodářské krize začátku třicátých let
„střílet do dělníků“.
Klement Gottwald, předák KSČ, si Jana Masaryka pozval na diskusi o zahraničněpolitické orientaci nové ČSR (z hlediska komunistů
myšlena orientace výhradně prosovětská). Teprve poté mohl Jan Masaryk zůstat ve vládě. Musel však akceptovat, že premiérem bude jeho
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dosavadní podřízený, s nímž měl několik konfliktů a opakovaně ho ve
Státní radě navrhoval odvolat, dosavadní moskevský velvyslanec
Zdeněk Fierlinger.
Ve své pozici hlavního československého diplomata důsledně sledoval zahraničně politický koncept prezidenta Beneše, který sice
předpokládal užší kontakty se Sovětským svazem, ale jinak samostatnou a vyváženou ČSR. Zjednodušeně řečeno, se zde zrodila představa
jakéhosi mostu mezi Východem a Západem. Beneš zjevně hledal
náhradu za Západ, který ho nechal na holičkách v září 1938, a tak se
logicky, aniž by ovšem znal vnitřní poměry, orientoval na SSSR. Sovětský diktátor Stalin ale nezávislou politiku ve sféře svého vlivu nechtěl připustit. Ministr zahraničních věcí Jan Masaryk se o tom měl
osobně přesvědčit v červenci 1947, když po „konzultacích“ v Moskvě
československá vláda zrušila svoji již ohlášenou účast na Marshallově
plánu poválečné rekonstrukce Evropy. Je nutné ale zdůraznit, že Masaryk nikdy nikde nezpochybnil spojenectví ČSR a SSSR. Naopak –
stávalo se, že sovětské návrhy na mezinárodním fóru podporoval, za
což si několikrát vysloužil kritiku západních demokracií.
Jan Masaryk se do ČSR vrátil v červenci 1945. Pustil se do budování nového ministerstva zahraničí. Seznamoval se s následky okupace;
hodně cestoval po republice. U veřejnosti byl také proto velice populární. Horší to již bylo na politické úrovni. Někteří ministři ho kritizovali za nekoncepčnost, jeho výklady ve vládě byly povrchní, často neprojevil jasný názor, bál se závažných rozhodnutí. Objevily se znovu
spory s Fierlingerem (např. o využívání československého uranu). Za
Janem Masarykem však stál prezident Beneš, který odmítal jakékoliv
úvahy o změně na postu šéfa československé diplomacie.
Vztahy s komunisty se zdály být korektní, Masaryk jim jako ministr
zahraničí vyhovoval. Konečně také Masaryk se domníval, že navázal
osobní přátelství s Klementem Gottwaldem a Václavem Kopeckým.
Zřídka kdy se dostal v zásadních otázkách do střetu s KSČ. Jedním
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z nich byl spor o zavedení milionářské dávky v létě 1947. Masaryk s ní
nesouhlasil a svůj odpor dal v tisku veřejně najevo. Jisté znechucení a
rozladění přineslo také vyšetřování tzv. krabičkového atentátu, jehož
obětí se měl (vedle Petra Zenkla a Prokopa Drtiny) v září 1947 stát.
Přemýšlel rovněž o vstupu do politické strany (v tomto smyslu nejspíše do sociální demokracie), ale do února 1948 se pro členství jednoznačně nerozhodl. Není ovšem pochyb o tom, že by účast populárního
ministra zahraničí na kandidátce mohla při volbách ovlivnit větší část
veřejnosti. Po dalším zhoršení zdravotního stavu prezidenta Beneše
v červenci 1947 se o Masarykovi začalo uvažovat jako o jeho vhodném nástupci v nejvyšší státní funkci.
Spory ve vládě se na přelomu let 1947–1948 stupňovaly. K zásadnímu střetu došlo v únoru 1948. Masaryk ale nebyl dopředu zasvěcen
do plánu nekomunistických ministrů podat demisi. Váhal, jak on sám
by měl v dané chvíli postupovat. Nedokázal se jednoznačně rozhodnout. Radu sice hledal u prezidenta Beneše, ale ten mu s jeho dilematem nepomohl. Jan Masaryk neodstoupil a – pro mnohé překvapivě –
zůstal ve vládě i po únoru 1948. Jistě si brzy uvědomil, a poúnorový
vývoj mu to jasně avizoval, že KSČ si představovala jiný systém
vládnutí, než bývalo zvykem v republice, u jejíhož zrodu a demokratické tradice stál právě jeho otec – Prezident Osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk.
Rekonstruovaná vláda premiéra Gottwalda se měla dne 10. března
1948 představit parlamentu. Ministr zahraničních věcí Jan Masaryk
scházel.
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Kauza Masaryk v průběhu let
Lubomír Boháč

Několik poznámek úvodem
V prosinci roku 2003 uzavřel Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) v pořadí již čtvrté úřední šetření tragické smrti Jana Masaryka, ministra zahraničních věcí exilové a první poválečné
vlády Československé republiky.
K úmrtí ministra došlo za dosud ne zcela objasněných okolností
v noci z 9. na 10. března 1948. V časných ranních hodinách 10. března
bylo Masarykovo bezvládné tělo objeveno na dlažbě druhého nádvoří
Černínského paláce, sídle ministerstva zahraničních věcí, pod oknem
koupelny Masarykova služebního bytu.
Dosavadní vyšetřování z let 1948, 1968–1969 a 1993–1996 byla
zainteresovanou občanskou veřejností zpochybněna jako nevěrohodná
a na základě podnětu Masarykova demokratického hnutí z 29. února
2001 bylo v květnu téhož roku šetření znovu obnoveno. „Usnesení vyšetřovatele z 22. prosince 2003 o ukončení šetření“ konstatuje, že Masaryk byl ve svém bytě zavražděn a uvádí konkrétně, jakým způsobem.
Protože však nebylo možné pachatele ztotožnit a zahájit trestní stíhání,
vyšetřovatel podle příslušných paragrafů trestního zákona věc odložil.1

1

Podle § 159, odst. 4 tr. ř. odloženo prověřování podezření z trestného činu vražda
podle § 219, odst. 1, odst. 2, písm. b), f), g) tr. z., spáchaného ve spolupachatelství
podle § 9, odst. 2 tr. z.
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Na základě kriminalistických expertiz soudních znalců z oboru nové vědní discipliny tzv. forenzní (soudní) biomechaniky a znaleckého
posudku z oboru soudního lékařství, dospěl vyšetřovatel k závěru, že
pád ministra z okna koupelny bytu nacházejícího se v druhém patře
budovy nebyl spontánní ani náhodný, ale že jeho příčinou bylo brutální násilí. Nutno dodat, že vyšetřovatel měl kromě uvedených znaleckých vyjádření k dispozici i určité dílčí poznatky z předchozích šetření, jež směřovaly nejen ke stejnému závěru, ale i ke konkrétním
osobám jakožto možným pachatelům, které však z kriminalistického
hlediska nebylo možné jednoznačně určit.
Jedním z těchto poznatků byly výroky někdejší plukovnice NKVD
Jelizavety Paršiny pronesené v dokumentárním seriálu ČT z roku 2002
o úloze československých zpravodajských služeb. Paršina, která po
roce 1945 působila v Československu jako „nelegál“, označila ve zmíněném pořadu jako osoby odpovědné za Masarykovu smrt – Michaila
Bělkina, jednoho ze svých nadřízených, tehdy šéfa vídeňské centrály
NKVD pro střední Evropu, a jeho spolupracovníka kpt. Michaila V.
Bondarenka.
Výsledek posledního vyšetřování zásadně koriguje nejen závěry
prvních dvou šetření z let 1948 a 1968–1969, ale též už polistopadového vyšetřování z let 1993–1996, které Masarykovu smrt kvalifikuje jako nešťastnou náhodu, k níž mělo dojít v průběhu údajné tajné prohlídky Masarykova bytu nařízené vysokými stranickými činiteli.
Zatímco Jana Masaryka traumatizovalo dilema, jak vyřešit situaci,
do které byl vývojem událostí zatlačen, Gottwald a českoslovenští komunisté, kteří těžili z jeho angažmá v průběhu únorových událostí,
neměli v dané situaci nejmenší důvod k tomu, aby se Masaryka jakýmkoliv způsobem zbavovali. Ministrova smrt je zaskočila a zkomplikovala politické využití jeho postojů. Mohl to být jedině Stalin a Sověti,
kdo mohli mít zájem na Masarykově smrti, neboť v Masarykově osobnosti a jeho morálně-politickém demokratickém profilu a respektu
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v zahraničí viděli potenciální nebezpečí. Představa, že by mohl dříve či
později odejít na Západ, ocitnout se v čele československé emigrace a
ohrožovat svými diplomatickými schopnostmi a kontakty jejich záměry, je nutila jednat. Situace byla navíc neobyčejně příznivá, neboť odpovědnost za Masarykovu smrt by mohla být snadno nasměrována na západní zpravodajské služby vzhledem k Masarykovým postojům v době
únorové krize. Pro možnou účast NKVD svědčí řada indicií, které nebyly v průběhu dosavadních vyšetřování dostatečně zohledněny.
Masarykova smrt, k níž došlo v samotném závěru komunistického
únorového puče a jehož důsledkem bylo mj. začlenění Československa
do sovětského bloku, vyvolala silnou emotivní vlnu rozhořčení převážné
části demokratické společnosti i značné rozpaky komunistů. Jan Masaryk byl, přes nesporný politický a mravní kredit dr. Edvarda Beneše, nejuznávanější a nejpopulárnější levicově a demokraticky orientovanou
osobností prvních poválečných let, zejména v českých zemích.
Značného renomé dosáhl již za druhé světové války jednak svou
exilovou diplomatickou aktivitou a zejména svými „hovory k domovu“
na vlnách BBC. Po návratu do svobodné vlasti si svou neokázalou lidovostí a politickou upřímností a srozumitelností získal doslova bezkonkurenční autoritu. Přispělo k tomu nepochybně i přetrvávající charisma jeho otce T. G. Masaryka, jehož politický odkaz – víra v demokracii, humanismus a sociální spravedlnost – byl pro Jana životním
krédem a morálním závazkem, vystaveným v únoru 1948 těžké zkoušce. V konfrontaci s vývojem společenské reality, který byl v podstatě
předurčen výsledkem druhé světové války, tj. rozdělením Evropy na
mocenské sféry vlivu, v ní čestně obstál. V únoru 1948, který byl logickým důsledkem tohoto vývoje, se Masarykovi definitivně zhroutila
jeho demokratická filozoficko-politická idea sdílená s prezidentem
Benešem,2 jejíž dominantní složkou byla představa o možné spolupráci demokratů s komunisty a to jak doma, tak ve světě. Ve vytrvalém
2

Edvard Beneš, Demokracie dnes a zítra, Praha 1946.
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úsilí o její prosazení se nakonec stal nežádoucím elementem a překážkou v realizaci mocenských zájmů sovětského hegemonismu.
Masarykova tragická smrt se stala chmurným předobrazem příštích
desetiletí totalitarismu, maskovaného sociálně revoluční demagogií. Téměř nikdo nepochyboval, že šlo o smrt násilnou. Nebylo sice přímých
důkazů, ostatně kdo by je mohl poskytnout, avšak demokratická část
společnosti, pociťujíc vlastní ohrožení, instinktivně vytušila pravdu.
Tak byla vnímána Masarykova smrt ještě po dvaceti letech v průběhu „pražského jara“. Nepochybně právě z tohoto demokratického podhoubí vzešel podnět filozofa Ivana Svitáka k obnovení jejího vyšetřování, které se následně ve svých důsledcích stalo jedním ze zdrojů
hybných sil této protistalinistické revolty.
Zatímco dnes pamětníci a účastníci vnímají výsledky posledního
vyšetřování s ulehčením i jistým zadostiučiněním, neboť na podobný
výrok čekali déle než půl století, většina současné společnosti vnímá
obnovené vyšetřování a jeho výsledek i celou „kauzu Masaryk“ s minimální pozorností a zájmem. Ani listopad 1989 neoživil významněji
vztah veřejnosti k této otázce. Uvolnil pouze zábrany u několika málo
jedinců-pamětníků ke zveřejnění jejich svědectví. Tento více méně
lhostejný vztah potvrzuje i skutečnost, že k pokusu objasnit okolnosti
Masarykovy smrti obnoveným úředním šetřením dochází prakticky
s odstupem několika let až v roce 1993. Ještě výraznějším způsobem
se tento v podstatě laxní vztah projevuje v mediální reakci na poslední
vyšetřování dokončené v roce 2003, tedy po dalších deseti letech,
prokazuje to i nezájem odborných kruhů.
Jistěže časový odstup od tragické události vysvětluje mnohé a nemůžeme očekávat, že současná střední a mladší generace, kam lze nejspíše zařadit většinu autorů příspěvků na toto téma, bude reagovat
stejně emotivně jako současníci Masarykovy smrti. Mladší generace,
které neprožily (a „díky“ nezájmu oficiálních míst ani zprostředkovaně
nepoznaly) vypjatou atmosféru únorového převratu ohlašujícího razan22

tní nástup totalitní diktatury, ani následující teror padesátých let či
„normalizační“ perzekuci let sedmdesátých i osmdesátých, mohou stěží pochopit, co pro demokraticky smýšlející občany znamenaly v těchto
desetiletích smrt a ideový odkaz Jana Masaryka, zosobňující dějinný
střet demokracie s totalitou nacismu a stalinismu. Denně jsme svědky
toho, jak si na stránkách novin i televizní obrazovce či v radiových relacích pletou a zaměňují nacismus s fašismem, socialismus se stalinismem, demokracii s kapitalismem… Co mohou vědět o Janu Masarykovi a jeho politickém krédu!?
S tímto mediálním trendem je v souladu i minimální zájem o seriózní odborné zpracování „kauzy Masaryk“. Od listopadu 1989 po
celých více než deset let žádného z renomovaných historiků tento případ nezaujal,3 přestože bylo každému jasné, že vyšetřování kauzy
v podmínkách komunistického režimu probíhalo pod silným ideologickým a politickým tlakem. První vyšetřování probíhalo v závěru únorového puče, druhé bylo dokončeno v podmínkách sovětské okupace a
tzv. normalizace, třetí se uskutečnilo pod zorným úhlem politiky opačných znamének.
Ze strany historiků byla však bohužel dávána přednost případům
politicky aktuálním, ale méně komplikovaným, jako je otázka politických procesů, zřejmých justičních vražd apod. Určitou negativní úlohu
v této souvislosti sehrála i dosti rozšířená představa, že objasnění
okolností Masarykovy smrti je definitivně zablokováno nepřístupností
ruských, resp. sovětských archivů, kde „jedině“ lze hledat jednoznačnou odpověď na otázku, jak zemřel Jan Masaryk. Je pravda, že opakované pokusy získat pomoc ruské strany při vyšetřování případu, ať už
3

Přestože se po roce 1989 objevilo několik nových knižních titulů věnovaných osobnosti Jana Masaryka pojednávajících i o okolnostech jeho smrti, a monografií na
toto téma v různém žánru a různé kvalitě (Pavel Kettner – I. M. Jedlička, Ivan
Sviták, Antonín Sum, Jan Havel, Zdeněk F. Šedivý, Pavel Kosatík), postrádáme dodnes odbornou monografii věnovanou této otázce, kterou nemůže žádná z prací
uvedených autorů nahradit.
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šlo o otázku pravosti údajného dopisu Masaryka Stalinovi z 9. března
1948 nebo o otázku ztotožnění a vyslechnutí svědka (J. A. Paršiny)
byly v průběhu posledních šetření bezvýsledné, ale na řadu dílčích
otázek můžeme a musíme hledat odpověď doma. Další pochybnosti
představovaly úvahy o naprostém nedostatku pramenného materiálu,
bez něhož je taková práce nemyslitelná. Převládlo mínění, že nejzávažnější dokumenty státně-bezpečnostního vyšetřování byly nepochybně včas zničeny nebo s odstupem doby skartovány a dochovaná
spisová dokumentace dosavadních vyšetřování je nekompletní. A patrně by se našly i důvody další. Uvedené pochybnosti jistě nelze podceňovat, víme např. o řadě závažných materiálů, které byly skartovány
nebo se ztratily, ale víme také, že řada podnětů zůstala v letech 1968–
1969 i 1993–1996 nedořešena.
Jsem přesvědčen, že i to, co zůstalo ze spisové dokumentace dosavadních vyšetřování zachováno, může být dostatečným zdrojem nových poznatků. Lze totiž předpokládat, že zejména politické okolnosti
nedovolily vyšetřovatelům důsledně využít tento materiál, zejména
z let 1968–1969, výslechové protokoly i podněty, a že zdaleka ne vše,
o čem se předpokládalo, že muselo být skartováno, zničeno bylo. Pokusil jsem se proto přispět k řešení této kauzy vlastní studií, jejíž
závěry zde předkládám.
Rozhodujícím impulsem, který mě více méně vyprovokoval k tomu,
abych se definitivně rozhodl přejít od úvah k realizaci zmíněného záměru, bylo v roce 1996 vydání práce autora literatury faktu, kroměřížského právníka Jaroslava Pospíšila, nazvaná „Hyeny“4, konkrétně
pasáž pojednávající o okolnostech Masarykovy smrti. Šlo o tak svérázný pohled, který nebylo možné ani na okamžik brát vážně nebo jej
ignorovat. Toto rozhodnutí se ukázalo být zcela na místě, neboť necelé
4

Jaroslav Pospíšil věnuje problematickou pozornost Masarykově smrti ve dvoustránkové pasáži v kontextu poúnorové politické situace v publikaci Hyeny, str. 269–270,
nakl. Lípa, Vizovice 1996.
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dva roky poté se objevuje tato verze znovu v práci kriminalisty Jana
Havla nazvaná „Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty“5 a je prezentovaná dokonce jako výsledek úředního vyšetřování.
Hlavní omyl Havlovy práce, jejíž závěry jsou založeny na spekulacích a problematických svědectvích, nikoliv na rozboru pramenného
materiálu, je v absenci racionální motivace, když v závěru vyšetřování
činí za Masarykovu smrt zodpovědný stranický establishment, který
však vůči ministru vzhledem k jeho postojům v průběhu únorové krize
nemohl mít na jeho odstranění, ať už fyzickém nebo politickém, nejmenší zájem. Havlova knížka zůstala stranou pozornosti historiků,
zaujala pouze několik autorů literatury faktu a některé senzacechtivé
žurnalisty, kteří bez jakýchkoli výhrad Havlovu (či Pospíšilovu) verzi
přejímají a citují. Ale iritovala také zainteresovanou část společnosti,
jak dosvědčuje podnět Masarykova demokratického hnutí Nejvyššímu
státnímu zastupitelství v Brně ze dne 3. února 2001, požadující obnovu
vyšetřování ministrovy smrti.
Za dané situace nebylo pochopitelně možné dospět k nějakým novým závažnějším poznatkům o příčinách a okolnostech Masarykovy
smrti jinak, než kritickou analýzou dochovaného spisového materiálu
pocházejícího z dosavadních šetření. Pokud jde o spisovou dokumentaci vyšetřování z let 1948 a 60. let, je tato uložena ve Státním
ústředním archivu v Praze (SÚA). Po získání souhlasu Nejvyššího
státního zastupitelství v Brně k jeho zpřístupnění (jde o materiál Generální prokuratury) jsem mohl již začátkem roku 2001 zjistit stav, rozsah a úroveň této dokumentace. Tento spisový materiál vedený jako
fond II/3 Vg 5/68, zahrnující i Spis SNB 16/48 Taj. z roku 1948, představuje deset objemných kartonů obsahujících v dílčích složkách patrně více méně kompletní a z větší části uspořádaný materiál obou zmíněných vyšetřování v dobře zachovalém stavu. Za mimořádnou ochotu
5

Pospíšilovu práci vydalo nakl. Lípa ve Vizovicích v roce 1996, Havlovu o dva roky
později.
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a pomoc při orientaci v tomto rozsáhlém souboru dokumentů o několika tisících stranách jsem zavázán vědeckým pracovnicím spravujícím
tento fond, a to PhDr. Aleně Noskové, PhDr. Aleně Šimánkové, jakož
i Evě Příkazské.
Mimořádně cenným pramenným materiálem se ukázaly být především výslechové protokoly z vyšetřování z let 1968–1969, jejichž obsah zdaleka nepodporoval oficiální verzi sebevraždy, resp. nešťastné
náhody, ale uváděl indicie, že došlo k násilnému činu. Po 21. srpnu
(při jasném politickém zadání patrném z personálních opatření, neboť
šlo o návrat k totalitarizmu), musely zjištěné vyšetřovací verze zůstat
stranou pozornosti, nevyhodnoceny, a podněty z nich vyplývající nevyšetřeny, neboť by mohly ohrozit a zpochybnit v okupačních podmínkách jednoznačně předurčenou verzi sebevraždy. A právě díky tomuto
quazivyšetřování zůstala zachována mnohá závažná svědectví, která
můžeme teprve dnes konečně objektivně vyhodnotit.
Do jisté míry to platí i pro vyšetřování z 90. let, kdy rovněž zůstaly
některá svědectví a některé podněty stranou pozornosti, neboť by narušovaly vyšetřovatelem preferovanou konstrukci případu. To znamená
verzi o partyzánském komandu a údajné prohlídce v Masarykově bytě
končící tragickým závěrem, dokládaným spekulativní konstrukcí a problematickým svědectvím problematického svědka. V atmosféře vyšetřování v roce 1948 nebyla ovšem situace pro objektivní svědectví
myslitelná, avšak i z tohoto vyšetřování jsou k dispozici některé dokumenty, které zůstaly záměrně opomenuty a jiné, které vyžadují přehodnocení (mj. ohledací i pitevní protokol, dosud nezpochybňované).
Toto studium a zpracování poznatků ze SÚA probíhalo shodou okolností více méně paralelně s posledním, tj. čtvrtým úředním vyšetřováním
případu ÚDV (2001–2003), kdy jsem byl v kontaktu s pověřeným vyšetřovatelem případu policejním radou mjr. Iljou Pravdou, neboť jsem
potřeboval získat možnost prostudovat spisovou dokumentaci vyšetřování z let 1993–1996. K tomuto účelu byla samozřejmě zmíněná publikace
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kriminalisty Jana Havla nedostačující. Šlo o vyšetřovací spisy ÚDV121/Vv-93 a ÚDV-69/VvK-95, které jsem měl možnost prostudovat.
Kritickou analýzou všech tří dosavadních vyšetřování jsem v průběhu roku dospěl k závěru, že pro verzi sebevraždy, o níž Masaryk
před svědky často mluvil, nejenže neexistují přesvědčivé důkazy, ale
řada indicií ji jednoznačně vylučuje, stejně jako nešťastnou náhodu.
Naproti tomu pro verzi násilného činu mluví souhrn nepřímých důkazů
a zejména sotva zpochybnitelná motivace, která zároveň vypovídá o
tom, že šlo o akci organizovanou zvenčí, což naznačují některá konkrétní svědectví a indicie. Závěry prvních dvou vyšetřování byly předurčeny společenskými podmínkami, stejně jako vyšetřování v letech
1993 až 1996.
Nezbývá než konstatovat, že smrt Jana Masaryka byla s největší
pravděpodobností zorganizována sovětskou tajnou službou (NKVD) za
podpory jejích domácích agentů v ČSR, kterou musel poúnorový režim
trpně akceptovat a maskovat. O něco později, koncem roku 2003, dospěl
vyšetřovatel na základě kriminalistických metod vyšetřování, především
odborných kriminalistických expertiz, k obdobnému závěru.
Otázka nestandardního vyšetřování smrti Jana Masaryka Státní bezpečností v letech 1950–1951 v souvislosti s procesem proti Rudolfu
Slánskému a tzv. protistátnímu spikleneckému centru, podnětem sovětských poradců a kauzou Bydžovský – Fryč, je víceméně záležitostí samostatného tématu, které se nakonec věcného řešení případu smrti
Jana Masaryka netýká a přesahuje rámec i možnosti tohoto příspěvku.
x

Vyšetřování Masarykovy smrti v roce 1948
Ve středu 10. března 1948, něco po páté hodině ranní, Jan Merxbauer a Jan Pomezný, topiči v Černínském paláci, vracející se
z půdy, kde stahovali z budovy státní vlajku vyvěšenou v souvislosti
s návštěvou polského velvyslance, objevili na dlažbě druhého nádvoří
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bezvládné tělo ministra Jana Masaryka. Ve vrátnici v bráně č. 1 v této
době slouží prap. SNB Josef Klapka a vrátný Václav Líman, v bráně 2
stržm. SNB Emanuel Jindráček, který se střídal s Eduardem Šimůnkem. Po oznámení nálezu J. Merxbauera přivolala ostraha lékařskou
záchrannou službu a informovala příslušné kriminální a státní bezpečnostní složky. Uvědomila rovněž vedoucí představitele ministerstva
vnitra a ministerstva zahraničních věcí. Krátce nato přijíždí na místo
lékař Záchranné služby hl. m. Prahy MUDr. Karel Horák s řidičem
Bohumilem Turinou. Zjišťuje, že ministr je mrtev a sepisuje zprávu.
Postupně se na místo dostavují operativní orgány Státní bezpečnosti,
kriminalisté a též ministr vnitra Václav Nosek, státní tajemník dr. Vlado Clementis , generální sekretář MZV dr. Arnošt Heidrich a šéf diplomatického protokolu vyslanec dr. Jan Skalický.
Vyšetřování, i když se na něm od začátku podílely orgány Státní
bezpečnosti, bylo zahájeno standardním způsobem. Jeho průběh můžeme popsat poměrně podrobně, neboť kromě skutečně skromné dokumentace z roku 1948, bylo možné využít v tomto ohledu i výpovědi
z vyšetřování 1968–1969. Na místo sice přijíždí jako první ještě před
sedmou hodinou výjezdní skupina Oblastní úřadovny StB v Praze,
vedená krim. inspektorem Vilibaldem Hofmannem, má však pouze
zajistit místo činu, přesněji vstup do budovy a k Masarykovu bytu, a
čekat na příjezd kriminalistů.
Přednosta Oblastní kriminální úřadovny JUDr. Zdeněk Borkovec
přijel do Černínského paláce kolem 7.15 hod., krátce po něm přednosta Kriminální ústředny Praha JUDr. Josef Görner, vzápětí poté se
na místě objevuje JUDr. Jan Hora, přednosta Ústředny StB při ministerstvu vnitra (MV). S dr. Borkovcem přijeli kriminální inspektoři
Zdeněk Bohdanecký a Jan Pešek, dr. Görner měl k dispozici mechanoskopa Viktora Vichra, daktyloskopa Gustava Panenku a fotografa Jaroslava Holoubka. S dr. Horou přijeli do Černínského paláce jako vyšetřovatelé Zdeněk Starec, Rudolf Bruža a Václav Žďánský.
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JUDr. Borkovec považoval za samozřejmé, že vyšetřování povede
jeho pracoviště a povolal na místo vedoucího lékařského týmu (sídlícího v úřadovně v Bartolomějské ulici) zdravotního radu MUDr. Josefa
Teplého. Než MUDr. Teplý přijel, prohlédl si dr. Borkovec sám zběžně ministrovo tělo na nádvoří, i místnosti Masarykova bytu ve druhém
patře budovy. Totéž po svém příjezdu učinil i JUDr. Görner.
MUDr. Teplý se dostavil během dvaceti minut a za pomoci dr. Borkovce (defekt kolena mu nedovoluje dostat se do kleku) začal s ohledáním. Tělo, které prohlížel, bylo v poloze na zádech, což jak se později
prokázalo svědeckými výpověďmi osob, které byly u mrtvého mezi
prvními, nebyla jeho původní poloha po dopadu na dlažbu. Na dotaz dr.
Hory uvedl, že smrt nastala před 4–5 hodinami před ohledáním.
Na pokyn ministra vnitra Václava Noska, který se objevil na místě
před osmou hodinou, byl MUDr. Teplý nucen prohlídku ukončit, a to
přes protest, že ještě není hotov. S nezdarem se setkal také jeho pokus
dokončit ohledání po přenesení těla do ložnice Masarykova bytu.
Ministrem Noskem je z místnosti vykázán a pod jeho dohledem sepisuje a podepisuje ohledací nález. Zmiňuje v něm roztříštěné kotníky,
částečné vražení nohou do dutiny břišní, na břiše skupinu souběžných
čárkovitých oděrek znečištěných prachem a omítkou, stejně jako ruce
a stolicí potřísněný konečník. Následuje ne zcela srozumitelný údaj, že
„jinak“ nejsou na mrtvole patrné známky cizího násilí. V závěru lékař
konstatuje, že smrt nastala v důsledku vnitřního zranění po dopadu na
nohy, a to asi dvě až tři hodiny před ohledáním, a že „nález ukazuje na
sebevraždu skokem z okna koupelny“. To lze ovšem sotva odvodit
z uvedeného nálezu a MUDr. Teplého bude tato věta traumatizovat do
konce života.
V průběhu vyšetřování se v Černínském paláci objevují vedle zmíněných osob a složek i vedoucí představitelé Státní bezpečnosti –
JUDr. Jindřich Veselý, Ivo Milén, JUDr. Vladimír Říha, mjr.
Bedřich Pokorný a další. Je zřejmé, že ministr Nosek pouze plnil
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jejich příkazy, týkající se organizace a řízení vyšetřování případu.
Přítomni na místě byli rovněž někteří představitelé Zemského odboru
bezpečnosti Praha (ZOB II), mj. vedoucí politického zpravodajství
JUDr. Štěpán Plaček, Ladislav Zelenka, Josef Čech, Miroslav
Pich-Tůma, kteří se však na úředním vyšetřování nepodíleli.
Mezitím kriminalista Gustav Panenka prohlédl koupelnu a ložnici
(pracovnu) ministrova bytu. Ve své výpovědi z 8. 5.1968 uvádí, že na
zaprášených bočních okenních rámech zajistil zřetelné otisky prstů a
na spodní desce okna stopy po řídké stolici. Tyto stopy byly tak výrazné, že je nemohly přehlédnout ani další osoby, které se z různých důvodů ocitly rovněž v těchto místech. Další stopy zajistil Panenka na
různých odlivkách, sklenicích, lahvích a dalších předmětech v koupelně i ložnici, na telefonním sluchátku, předmětech na nočních stolcích,
psacím stole a dalších místech. Než byl odvolán, zajistil kolem dvaceti
upotřebitelných stop. Sejmul také otisky prstů zemřelému, dále
komorníkovi Bohumilu Příhodovi a správci bytu Václavu Topinkovi.
Zjištěné stopy očísloval a označil místem, kde byly nalezeny. Záznam
předal na vyžádání orgánům StB. Po návratu na Kriminální ústřednu
sepsal spolu s vedoucím oddělení Josefem Bezpalcem konečný posudek, který byl odeslán na Státní bezpečnost k rukám JUDr. Jana Hory.
Většina sejmutých stop patřila sice ministrovi, komorníkovi a správci
bytu, ale některé stopy identifikovány nebyly.
Mechanoskop Viktor Vichr po příchodu do Masarykovy pracovny
(ložnice) zjistil, jak se dovídáme z výpovědi z roku 1968, že v místnosti nelze z jeho hlediska stopy zajišťovat. Zejména na podlaze a koberci
byly znehodnoceny přítomnými osobami, které se zde volně pohybovaly. (Ve výslechovém protokolu z března 1948 bychom však zmínku
o zničených stopách marně hledali.) Po upozornění na tuto situaci
JUDr. Hora vyzval V. Vichra, aby zajistil stopy na okně koupelny,
které již zaznamenal kriminalista Panenka. Podobně jako on zjišťuje
Vichr zřetelné otisky prstů na obou okenních rámech, které však považoval za neupotřebitelné. Zajímal se hlavně o rozmazanou stopu se
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zbytky stolice na silně sazemi zašpiněné, bíle nalakované okenní desce. Charakter stopy nasvědčoval tomu, že Masaryk plnou vahou na
desku nedosedl a „pouze se nějakým způsobem smýkl a poněkud pootočil,“ konstatuje Vichr. Tuto nepochybně závažnou stopu zajistil tím,
že příslušnou část okenní desky o rozměrech 12 x 12 cm vyřízl. Na
římse za oknem, v její pravé části, zjistil do půli vyhořelou cigaretu zn.
Camel se zbytkem popela.
Obsah dvou sklenic, nacházejících se na podokenní lavičce a na
poličce nad umyvadlem, přelil za pomoci inspektora Václava Ždánského do čistých lahví a na jednom z nočních stolků zajistil skleničku
s léky – tabletami, částečně rozházenými po podlaze. Další skleněné
nádobky s kolínskou vodou, parfémy a větší počet léků již zajistit
nestačil. O nějaké prohlídce ložnice se vysloveně nezmiňuje, nicméně
uvádí, že si povšiml na nočním stolku ležící rozevřené Bible se
založeným dopisem, ve kterém pisatelka píše ministrovi, že mu posílá
Bibli, která patřila jeho otci T. G. Masarykovi. Výřez okenní desky a
další doličné předměty předal mechanoskop Viktor Vichr orgánům
StB. (Výpověď 7. 5. 1968, též úřední záznam z 10. 3. 1948).
Třetí člen kriminalistické skupiny Jaroslav Holoubek (výpověď
z 22. 4. 1968) za pomoci Bedřicha Pomezného zajišťoval fotodokumentaci. Ještě před přemístěním těla do bytu zhotovil několik snímků situace
na druhém nádvoří, kde zachytil tělo ministra v poloze na zádech a
v kolmém směru ke zdi budovy. Poté pořídil několik záběrů interiéru
ložnice, koupelny a koupelnového okna. Fotodokumentace byla dokončena rovněž již za asistence StB, Jaroslavu Holoubkovi byl fotoaparát
s filmem doslova zabaven.
Fotodokumentace interiéru výmluvně vypovídá o stavu koupelny a
zejména ložnice s tzv. „mládeneckým nepořádkem“. Celkem šlo o 38
snímků, z nichž se ve spisové dokumentaci SÚA zachovalo pouze 18.
Poloha naznak nebyla ovšem původní polohou těla po dopadu na dlažbu, jak již bylo zmíněno. Jan Merxbauer, Jan Pomezný, ale i další oso-
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by, které se zde octly, se o poloze těla nezmiňují vůbec. Podle svědectví Pavla Straky z 10. 4. 1968 a několika dalších svědků leželo tělo na
levém boku s hlavou mírně skloněnou k zemi.6
Polohu těla musel někdo změnit obrácením na záda. Mohlo se tak
stát, zejména v průběhu ohledání pohotovostním lékařem, aby mohla být
provedena potřebná vyšetření, jak ostatně potvrzuje Bohumil Turina,
řidič sanitky pohotovostní služby, který ve výpovědi z 5. 6. 1968 uvádí,
že lékaři pomáhal s obracením těla, což má nepochybně svoji logiku.
Nicméně při tomto pohledu na věc vzniká určitá časová kolize. JUDr.
Borkovec, který byl na místě kolem 7.00 hod., viděl ještě tělo ležet
„poněkud na boku“, zatímco JUDr. Görner, který přišel do Černínského
paláce asi o půl hodiny později, už v poloze na zádech. Borkovec se
dostavil do paláce kolem sedmé hodiny, ale pohotovostní služba údajně
ještě o půl hodiny dříve, resp. každopádně dříve.
Větší důležitost pro vyšetřování případu, než poloha či změna polohy kolem osy těla, má vzdálenost těla v kolmém směru od zdi budovy.
Podle znalců platí, že čím menší je tato vzdálenost, tím spíše připadá
v úvahu sebevražda, čím větší, tím spíše o násilný čin. O této vzdálenosti se zmiňují pouze Pavel Straka, který měl v kritickou noc žurnální
službu, a Alois Šulc z Hofmannovy skupiny, při čemž oba shodně uvádějí čtyři metry. Z dalších osob je to Karel Čech, velitel stanice SNB
na Hradčanech, zajišťující strážní službu v Černínském paláci, který
ve své výpovědi na GP z 29. 4. 1968 uvedl, že po svém příchodu do
Černínského paláce krátce po sedmé hodině „ležel Masaryk asi tři
metry od zdi paláce pod otevřeným oknem koupelny“.
V situačním náčrtku, vyhotoveném zkušeným pracovníkem Kriminální ústředny dne 11. 3. 1948, je zaznamenáno místo dopadu ve vzdálenosti 2,20 m od zdi a poloha tzv. sekundárního dopadu 2,90 m. Takto
6

Prvními svědky byli Pavel Straka (žurnální služba), strážný Emanuel Jindráček a Václav
Staněk. Vyšetřovatelé z Oblastní úřadovny StB v Praze Vilibald Hofmann a Alois Šulc
a též Zdeněk Starec z Ústředny StB při MV přijeli na místo kolem 7. hodiny.
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vzdálené tělo od budovy bude laik odhadovat jako vzdálenost 3 až 4
metry od budovy, jak konstatuje znalec.7
Popsanými úkony činnost vyšetřovatelů-kriminalistů prakticky skončila. Z rozhodnutí ministra Noska (patrně na pokyn Bedřicha Pokorného nebo přímo Jindřicha Veselého) byl vyšetřováním případu pověřen JUDr. Jan Hora, přednosta Ústředny StB při ministerstvu vnitra.
Na základě Horova příkazu JUDr. Borkovec a JUDr. Görner odvolávají krátce po osmé hodině své pracovní skupiny z terénu.
Po necelé hodině šetření končí a odjíždějí z Černínského paláce na
svá pracoviště. JUDr. Görner stačil před odjezdem upozornit přebírající orgány, které úkony je ještě třeba provést. Zdůraznil jim zejména
nutnost biologické analýzy zajištěných cigaretových nedopalků a
dotazoval se, „zda to umějí“. Jeden z dotázaných přisvědčil. Vzápětí
byl však svědkem toho, jak dotyčný „odborně“ shrnul všechny nedopalky bez rozdílu jejich umístění na velikém stole do jediného sáčku.
Tuto zkušenost, která jistě stojí za pozornost, však nemůžeme
zobecňovat. Mezi příslušníky StB byli, jak uvidíme, také jednotlivci,
kteří byli profesně na úrovni kriminalistů a chovali se více než
odpovědně.

Na dalším vyšetřování se podílejí pracovníci Ústředny StB Rudolf
Bruža, Zdeněk Starec a Václav Žďánský, z Oblastní úřadovny StB Praha skupina krim. inspektora Vilibalda Hofmanna, zmíněná již na
začátku této statě. Státní bezpečnost neměla pochopitelně zájem na
objasnění Masarykovy smrti, potřebovala pouze prokázat, že šlo o
sebevraždu a podle toho bylo vyšetřování řízeno a usměrňováno. Jedinou vyšetřovací verzí byla verze sebevraždy, ale ani tato verze se ve
skutečnosti nevyšetřovala.
7

Znalecký posudek kriminalisty biomechanika prof. PhDr. Jiřího Strause, CSc.,
z 10. 3. 2002. Dokumentace ÚDV, ÚDV-40/Vv, P-2001.
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Vyšetřovatelé z řad StB nemohli ani navázat na nedokončenou
práci kriminalistů. Avšak i to, co kriminalisté udělat stačili, zůstalo nevyhodnoceno – jako např. materiál daktyloskopa Panenky a mechanoskopa Vichra, který byl předán JUDr. Horovi. Vyšetřovatelé dostali
nové úkoly „státně-bezpečnostního charakteru“. Měli pátrat po fiktivních dokumentech, po Masarykově závěti, dopisu na rozloučenou a „jiných důležitých materiálech, osvětlujících smrt ministra“, i když řídícím orgánům bylo zřejmé, že neexistují.
Jistou výjimku představuje v této souvislosti Rudolf Bruža z pražské
ústředny StB. Ve své výpovědi na Generální prokuratuře z roku 1968
uvádí, že si z vlastního zájmu prohlédl celý Masarykův byt, i když od
JUDr. Hory dostal pokyn, aby společně se Zdeňkem Starcem a
Václavem Žďánským pátrali po Masarykově závěti a jiných dokumentech. Bruža svým způsobem pokračoval v práci kriminalisty Vichra,
konkrétně v prohlídce koupelny i ložnice ministrova bytu. Svědčí o
tom jeho výpověď z roku 1968, ve které Bruža podrobně popisuje výsledek této prohlídky. Zmiňuje se mj. o polštářích pohozených v koupelně, „přinesených sem patrně z ložnice“, zatímco v ložnici zjišťuje
„neupravenou postel s prostěradlem a dvěma dekami shrnutými k nohám“. Stejný stav lůžka je ostatně dobře patrný ze záběrů Holoubkovy
dokumentace. Tato zjištění, objevující se i v dalších svědectvích, se
stávají předmětem rozporné interpretace: podle jednoho názoru jde o
„mládenecký nepořádek“, podle jiných jde o „jeden z důkazů o použití
násilí“.8
O Bružově seriózním přístupu k vyšetřování svědčí jeho kritický
pohled na celou organizaci vyšetřování. Ve své výpovědi na Generální
prokuratuře z roku 1968 konstatuje, že po příchodu do Masarykova
bytu zjistil, že „práce není nijak organizována, v bytě ministra bylo
přítomno mnoho osob v uniformách i v civilu procházejících se podle
8

SÚA, Výpověď Rudolfa Bruži z 2. 5. 1968, f. II/3 Vg 5/68, Deník vyšetřovatele
I/201–205.
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vlastního uvážení celým bytem, při čemž samozřejmě nadělaly další
stopy na koberci, případně na některých předmětech.“ Víme, že na
tuto skutečnost upozorňoval JUDr. Horu již kriminalista Viktor Vichr.
Bruža se také domníval, že vyšetřování měl řídit JUDr. Hora, byl
však svědkem toho, že do něj zasahoval svými příkazy JUDr. Štěpán
Plaček. Na vysvětlenou poznamenávám, že dr. Plaček byl na Zemském
výboru bezpečnosti v Praze (ZOB II) šéfem odboru politického zpravodajství a zpravodajci se na vyšetřování neměli vůbec podílet.
Rudolf Bruža se však svěřuje vyšetřovateli Generální prokuratury
s ještě závažnější zkušeností. Když totiž po ukončení prohlídky opouštěl Masarykův byt, povšiml si, že na dřevěných schodech vedoucích
z bytu patrně na půdu, jsou v prachu zřetelné stopy obuvi, směřující
nahoru i zpět. Byl přesvědčen, že jde o závažnou záležitost, která by
měla být prověřena, neboť sám příliš nevěřil v Masarykovu sebevraždu. Uvědomil proto o svém nálezu JUDr. Horu. Ten ho však striktně
odbyl, že to není důležité. Bruža z jeho postoje usoudil (a nepochybně
správně), že „dr. Hora nemá velký zájem na vyšetření případu.“
Bružův kolega Zdeněk Starec, který s ním měl podle Horova příkazu spolupracovat, si udělal o vyšetřování poněkud jinou představu,
kterou si zachoval i později. Ve výpovědi na Generální prokuratuře
dne 7. 5. 1968 uvedl, že po příjezdu do Černínského paláce se spolu
s JUDr. Horou, JUDr. Borkovcem a kriminalisty odebrali do Masarykovy ložnice a poté provedli zběžnou prohlídku celého bytu. Borkovec zajišťoval se svojí skupinou šetření po kriminální stránce, Hora se
svými lidmi po stránce bezpečnostní. To je přinejmenším hodně idealizovaný pohled na průběh vyšetřování, odpovídající duchu závěrečné
Horovy zprávy, ovšem zdaleka ne skutečnosti. Je to účelově zkreslený
pokus doložit údajnou součinnost mezi oběma složkami, jehož cílem
bylo zlegalizovat, resp. zlegitimizovat úlohu Státní bezpečnosti, která
ve skutečnosti kriminální složku z případu striktně vyřadila.
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Následující popis prohlídky je víc než stručný. Podle Horova
příkazu prohledal Starec psací stůl a noční stolky, ale dokumenty
objasňující Masarykovu smrt pochopitelně nenašel. Zmiňuje se pouze
o telegramu odeslaném nějakou ženou, kterým byl Masaryk (jak se
Starec později od JUDr. Hory dověděl) zván do Anglie. Zajímavější je
údaj, že o telegram projevili zájem pracovníci zpravodajské služby, ale
Hora jim jej odmítl vydat. Tolik zatím Zdeněk Starec (výpověď na GP
ze dne 7. 5. 1968). O ostatních údajích ve Starcově výpovědi bude řeč
v souvislosti s obnoveným vyšetřováním v letech 1968–1969.
Vraťme se k šetření v roce 1948 – okresní inspektor Vilibald
Hofmann z Oblastní úřadovny StB v Praze byl JUDr. Horou pověřen
prohlídkou Masarykovy úřední kanceláře. I on měl hledat a zajistit
závěť zesnulého. Protože nebyl zrovna přesvědčen o Masarykově sebevraždě, vyslovil před Horou pochybnosti o smyslu tohoto úkolu. Ten
však na svém příkazu trval – závěť se prostě najít musí! Hofmann již
neodporoval, protože ještě před tímto měl se svým představeným drobný konflikt.9
Dříve, než začal s prohlídkou, odešel společně s JUDr. Borkovcem
na nádvoří, kde MUDr. Teplý prováděl ohledání těla. Byl zde přítomen i dr. Hora, který se obrátil na dr. Teplého s dotazem, co soudí o
době Masarykovy smrti. Podle lékařova názoru mohla smrt nastat před
čtyřmi až pěti hodinami. V záznamu o ohledání, který jak víme, sepisoval MUDr. Teplý pod přímým dohledem ministra Noska, se ale objevuje jiný, podstatně odlišný údaj – dvě až tři hodiny před ohledáním!

9

Výpověď inspektora Vilibalda Hofmanna na GP z 30. 4. 1968 zaznamenává mj. i
výrok JUDr. Jana Hory k pracovníkům své skupiny, který pronesl před zahájením
vyšetřování: „Kluci, jestli se někdy žvanilo, budiž, jestli se ale tentokrát někdo ukecne, tak světa vidět nebude,“ proti němuž se V. Hofmann kategoricky ohradil.
SÚA, Hofmann Vilibald, protokol na GP ze dne 30. 4. 1968, f. II/3 Vg 5/68, Deník
vyšetřovatele I/195–197.
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Poté se dal Hofmann do hledání závěti. Protože žádnou nenašel a
zajišťovat jiné dokumenty nemohl, v zápise o prohlídce pouze uvedl,
že „nic podstatného nebylo nalezeno“. Po návratu do kanceláře StB
sepsal hlášení o průběhu dopoledního vyšetřování. Do protokolu v této
souvislosti vypověděl, že při sepisování tohoto dokumentu stál za ním
neznámý člověk silnější postavy, který netrpělivě čekal až dopíše a
poté se slovy „spasibo“ si list papíru vytáhl sám z psacího stroje. Tuto
výmluvnou indiskreci, prokazující zájem sovětské strany o celou záležitost a naznačující tzv. východní stopu, si mohl Hofmann dovolit až
po dvaceti letech. Hofmannova výpověď ze dne 7. 5. 1968 patří nepochybně k závažným svědectvím, v mnohém korigujícím úřední sdělení.
K vyšetřování státně-bezpečnostních orgánů se vztahuje nepřímé
svědectví Jaroslava Balouna, který působil na Oblastní úřadovně StB
jako šofér. Dne 10. března 1948 přivezl na „místo činu“ Hofmannovu
skupinu. Sám se na vyšetřování nepodílel, ale měl možnost být prakticky
u všeho. Jeho pohled na případ i na jeho vyšetřování stojí za pozornost.
Se svými poznatky a úvahami se svěřil svému dobrému známému Karlu
Bartáčkovi, který rovněž pracoval na ministerstvu vnitra. Ten ve své
výpovědi na GP z 13. 5. 1968 zmiňuje některé Balounovy údaje a
výroky. Bartáčkovi mj. údajně sdělil, že se shodou okolností ocitl u ohledání ministrova těla, které prováděl MUDr. Teplý. Dotyčný se měl před
řidičem Balounem vyjádřit, že sebevraždu v daném případě vylučuje.
Když se později Jaroslav Baloun ocitl s MUDr. Teplým v Masarykově bytě, usoudili z nepořádku, kterého byli svědky, že zde muselo dojít
k zápasu. Převržené židle, rozházená postel, pohozené polštáře v koupelně – jeden na zemi, druhý pod okenní lavicí – přivedly Balouna k přesvědčení, že Jan Masaryk byl zavražděn; udušen nebo přidušen jedním
z polštářů a poté vyhozen z okna. Na otázku, oč opírá toto své přesvědčení, odmítl Jaroslav Baloun hovořit s tím, že lidé, kteří o tom něco věděli, zemřeli za podivných okolností. Jednou se o tom prý bude mluvit,
v současné době (k rozhovoru došlo v roce 1953) to není možné.
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Závažnými nedostatky jsou poznamenány i výslechy svědků.
Jakýsi předběžný výslech osob z nejbližšího Masarykova okolí, které
byly více méně v každodenním kontaktu s ministrem, provedl na místě
(ještě před úředním výslechem) generální sekretář MZV JUDr.
Arnošt Heidrich. O tomto předběžném výslechu víme pouze z několika svědeckých výpovědí z roku 1968, jinak se o něm žádná dokumentace nezachovala. Probíhal v dopoledních hodinách v zasedací síni
MZV za přítomnosti tří příslušníků Státní bezpečnosti v civilu, kteří
do výslechu údajně nezasahovali.
Z úředních výslechů prováděných orgány StB10 se dokumentace dochovala. Byly uskutečněny (s jedinou výjimkou) ještě 10. března 1948
odpoledne protokolárním způsobem, a to rovněž v budově Černínského
paláce. Onou jedinou výjimkou byl výslech osobního lékaře Jana Masaryka MUDr. Oskara Klingera, uskutečněný následujícího dne v jeho
bytě. Výslechům nebylo, jak patrno, věnováno příliš mnoho času. Ještě
více ovšem zaráží, že zdaleka nebyly vyslechnuty všechny osoby, které
byly v kritické době přítomny v Masarykově okolí, natož ti, kdož byli
s ministrem v přímém kontaktu v širším časovém horizontu, ale ani další
svědci vyskytující se v kritickou dobu poblíže místa činu.
Vyslechnuti nebyli Masarykův tajemník PhDr. Lumír Soukup, dále
Masarykův osobní šofér Jaroslav Dohnálek, druhý osobní ochránce
ministra Alois Průcha, pohotovostní lékař MUDr. Karel Horák. Nevyslechnuti zůstali rovněž strážní Eduard Šimůnek, Vilém Hošek či vrátný
Čeněk Kozlík a Pavel Straka nacházející se v žurnální místnosti, všichni, kteří měli službu v kritických hodinách.
Z osob, které Jana Masaryka navštívily 9. 3. v odpoledních a večerních hodinách, byl vyslechnut pouze tiskový atašé československého
velvyslanectví v Londýně JUDr. Pavel Kavan, přestože Masaryk přijal
v pozdních odpoledních hodinách některé další ministerské úředníky
10

SÚA, Vyšetřování StB dne 10. 3. 1948 na MZV – Černínský palác, f. II/3 Vg 5/68,
Spis SNB č. j. 16/48 Taj., č. l. 9–10, 26–27.
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(ing. JUDr. Odon Pára, dr. Vilém Černý). Z ostatních zaměstnanců
MZV, ani nikdo z jeho přátel, kteří ho často navštěvovali, ani JUDr.
Arnošt Heidrich, ačkoliv byl s Masarykem právě v posledních dnech
v denním kontaktu, vyslechnuti nebyli.
Taktéž nebyli vyslechnuti zaměstnanci dálnopisné telefonní ústředny a
stanice tónové telegrafie, umístěné v zadním traktu Černínského paláce a
fungující i v nočních hodinách, a rovněž nikdo z osob bydlících poblíže
budovy, které mohly být případnými svědky podezřelých okolností.
Podíváme-li se blíže na výslechové protokoly StB z 10. března
1948 zjistíme, že StB nevěnovala výslechům nějakou zvláštní pozornost. Vyšetřovatelé nechávají předvolané osoby spontánně vypovídat o
tom, čeho byly v kritický den, případně v předcházejících dnech svědky, aniž jim kladou nějaké doplňující otázky. Vesměs není uveden
zapisovatel, některé zápisy nejsou vyšetřovatelem ani podepsány. Mají
také různou vypovídací hodnotu.
Strážní sloužící v kritickou dobu (J. Klapka, J. Filipovský, E. Jindráček, V. Staněk) se ve vlastním zájmu pochopitelně nezmiňují o
tom, co viděli nebo slyšeli v noci mezi 23.00 a 3.00 hodinou ranní, neboť žádné hlášení úřadům nepodali.
Komorník a správce domácnosti (B. Příhoda a V. Topinka) hovoří
především o denním stravovacím režimu, o návštěvách se prozíravě
nezmiňují, výpověď topičů (J. Merxbauer, J. Pomezný) o událostech
od 6.00 hodin je věcná a reálná.
Reálná je rovněž podrobná výpověď MUDr. O. Klingera o zdravotním stavu Jana Masaryka, připomínající mj. jeho střídající se stavy deprese a euforie. Masarykův tajemník JUDr. J. Špaček zdůrazňuje účast
ministra na politických akcích v únorových dnech, přestože byl nemocen, ale otevřeně přiznává, že Masaryk těžce snášel události posledních dnů, zvláště personální změny ve svém úřadě. Patrně asi jako jediný je vyzván k doplnění výpovědi, neboť v dodatku uvádí možnosti
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přístupu k Masarykovu bytu. Tajemník JUDr. A. Sum měl situaci ulehčenou, neboť v době od 19. února do 4. března byl v pracovní neschopnosti, a vyšetřovatel se také spokojil s krátkou půlstránkovou výpovědí
uvádějící mimo jiné, že Jan Masaryk byl poslední dobou často nemocen a měl zvýšenou teplotu. JUDr. P. Kavan, tiskový atašé čs. velvyslanectví v Londýně, připomíná svou ranní krátkou a navečer delší
návštěvu 9. března u ministra a ujišťuje, že Masaryk s uspokojením
vyslechl jeho reference o tom, jak Londýn a Západ vůbec s pochopením reagují na Masarykovy politické postoje.11
Co všechno vyslechnuté osoby utajily, se dovídáme, až když porovnáváme jejich výpovědi z roku 1948 s výpověďmi z let 1968–1969.

Odpoledne 10. března 1948 bylo do Ústavu pro soudní lékařství
UK v Praze převezeno z Černínského paláce tělo Jana Masaryka k provedení pitvy. Uskutečnila se v malé pitevně ústavu, a to bez soudního
příkazu. Úkon provedl přednosta ústavu prof. MUDr. František
Hájek za asistence doc. MUDr. Jaromíra Tesaře a účasti pitevních
zřízenců Václava Brůny a Josefa Novotného. Průběh pitvy zapisoval
Josef Pánek. Dále byli přítomni asistent ústavu MUC. Emanuel Vlček,
osobní tajemníci ministra JUDr. Jiří Špaček a JUDr. Antonín Sum.
Pitva se uskutečnila za asistence tří příslušníků StB. Z příkazu StB
nebylo umožněno provést sejmutí posmrtné masky ani další
antropologická vyšetření. Zpět do budovy MZV bylo tělo převezeno
po 17. hodině téhož dne, aby bylo umožněno rozloučení s veřejností.
Dvoustránkový dokument pitevního protokolu podrobně popisuje vnější a vnitřní zranění těla. Z vnějších zranění uvádí roztříštěné
kotníky (podrobný popis zranění), dále souběžné oděrky na břiše zasa-

11

SÚA, Výpověď JUDr. Pavla Kavana, tiskového atašé čs. velvyslanectví v Londýně
z 10. 3. 1948, f. II/3 Vg 5/68, Spis SNB, č. j. 16/48 Taj., č. l. 26–27.
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hující jen vrchní vrstvu kůže, a drobnou oděrku nad levým kotníkem.
Jinak je ostatní povrch těla intaktní.
Těžká vnitřní zranění, která byla smrtelná, shrnuje závěr posudku:
„Roztržení srdce a srdečnice, trhliny jater a sleziny. Zlomení žeber,
zlomení páteře a roztříštění pánve. Zakrvácení dutiny hrudní a břišní.“12 Tolik prof. Hájek. Tento protokol měl být doplněn o závěry mechanického a chemického rozboru žaludku po dodání příslušné zprávy
prof. MUDr. Oldřichem Tomíčkem.
Tento posudek byl předán do Ústavu soudního lékařství 19. března
1948. Jeho zpracovatel však místo doplnění pitevního protokolu o závěry prof. Tomíčka vypracoval ve skutečnosti zcela nový, tzv. „Konečný posudek“, ve kterém jsou popisovány důsledky zranění uvedených v pitevním protokolu, resp. poznatky, které je možné z těchto
zranění odvozovat. Konstatuje, že šlo o pád z výše a pozadu, ke kterému došlo „zaživa“, že vnější zranění prokazují, že k pádu z okna
nedošlo za použití fyzického násilí nebo v bezvědomí, ani otravy
(vyšetření žaludku prokázalo jen stopy neškodného pyramidonu).
Násilí neprokazují ani stopy stolice, neboť k uvolnění střevního obsahu dochází při všech mocných duševních vjemech. Závěrem v tzv.
„Resume” zpracovatel z uvedeného vyvozuje: „že v pitevním nálezu,
ani v chemickém vyšetření není jediná okolnost, která by nesvědčila,
že Jan Masaryk neskončil sebevraždou.“13 Nutno dodat, že k tomuto
posudku byla využita i fotodokumentace.
Místo doplnění pitevního protokolu o závěry vyšetření žaludku
vzniká takto vlastně dokument nový, který z původního protokolu,
chemického nálezu a fotodokumentace vyvozuje závěry přesahující už
12

SÚA, Pitevní protokol Dr. h. c. Jana Masaryka z 10. 3. 1948, č. 259. Ústav pro
soudní lékařství UK v Praze. Pitvající prof. MUDr. František Hájek, f. II/3 Vg 5/68,
Spis SNB, Taj., č. l. 28–29.

13

SÚA,Výpověď doc. MUDr. Jaromíra Tesaře z 20. 9. 1968, f. II/3 Vg 5/68, Deník
vyšetřovatele VII/1121–1145.
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rámec pitevního nálezu a patřící více méně k záležitostem vyšetřovatele. Je také příznačné, že tento „Konečný posudek“ není prof. Hájkem,
ani nikým jiným podepsán. Je také sepsán na jiném typu psacího stroje
nežli pitevní protokol a zcela jiným způsobem vyjadřování. Tento posudek byl nicméně dosud bez výhrad považován jako součást pitevního protokolu prof. Hájka. Ten se však důsledně vyvarovával toho, aby
ze svého pitevního nálezu vyvozoval jakékoli kriminalistické závěry.
Ani slovem nenaznačuje, že šlo o sebevraždu.
Na druhé straně nelze ovšem ani protokol prof. Hájka akceptovat
bez výhrad. Nejzávažnějším nedostatkem je nepochybné ignorování
drobných povrchových zranění, jejichž existence či absence má pro
kriminalisty zásadní význam. Tato zranění zaznamenalo několik svědků, což však vyšlo najevo až při obnoveném vyšetřování v roce 1968–
1969. Není zde také uvedeno, že při pádu došlo ke vražení končetin do
trupu, jak již při ohledání konstatoval MUDr. Teplý.
K pitvě jako takové nutno navíc dodat, že se uskutečnila ve spěchu,
bez soudního příkazu a že se jí nezúčastnil Masarykův osobní lékař.14

První informaci o Masarykově smrti vydalo již v dopoledních
hodinách 10. března 1948 předsednictvo vlády, několik minut po 12.
hodině informuje o tragické události Československý rozhlas. Zpráva
předsednictva vlády uvádí jako příčinu smrti nervovou poruchu, k níž
došlo v důsledku nemoci a nespavosti, jíž ministr trpěl.
V podobném duchu hovoří téhož dne ve 14.30 hod. ministr vnitra
Václav Nosek při zahájení schůze ve sněmovně, kde se představila
nová vláda. Uvedl, že v průběhu dne nebyly na Masarykovi patrné ně14

MUDr. Oskar Klinger nebyl úředně informován ani o Masarykově smrti, ani o konání pitvy. O jeho smrti se dozvěděl až v dopoledních hodinách od JUDr. A. Heidricha, o pitvě pak od JUDr. A. Suma, a to čtvrt hodiny před jejím zahájením, kdy byl
v Sezimově Ústí u prezidenta Beneše.
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jaké známky sklíčenosti či deprese, ale „během noci v důsledku zhoršující se nemoci a vytrvalé nespavosti, doložené množstvím nedopalků,
se u něj dostavila prudká reakce, vrcholící pominutím smyslů a sebevražedným skokem z okna koupelny kolem šesté hodiny ráno.“ A také,
že ke krizovému duševnímu stavu přispěly i výtky jeho západních přátel k jeho postoji ve dnech krize, obsažené v telegramech.
Nutno dodat, že Noskův projev je vlastně jediným úředním dokumentem, který hovoří o motivaci Masarykovy údajně sebevraždy.
Dne 12. března byla vydána zpráva ministerstva vnitra o
ukončení vyšetřování na základě ohledání a pitvy (informace o
chemickém vyšetření žaludku ještě nebyly k dispozici). Stručně
informuje o průběhu vyšetřování a s odvoláním na výpověď MUDr.
Oskara Klingera zmiňuje Masarykovy zdravotní potíže, nechutenství,
nespavost a střídání euforie a deprese. Bližší motivaci sebevraždy se
však zpráva MV vyhýbá. Konstatuje, že „v noci z 9. na 10. března
z nezjištěných příčin odešel do koupelny, otevřel okno a vyskočil na
nádvoří.“ S odvoláním na nález MUDr. Teplého se tak mělo stát v 6
hodin ráno.
Zatímco domácí sdělovací prostředky tuto zprávu pochopitelně nekomentovaly, média na Západě reagovala po svém. V prvních dnech se
vedle zpráv o záhadné či násilné smrti objevují i zprávy akceptující režimní verzi sebevraždy. V krátké době se však situace radikálně mění.
V západních médiích převládá přesvědčení o násilné smrti, spojované
s vývojem politické situace v Československu.
Západní tisk se sice prakticky do rukou občanů Československa
nedostal, ale rozhlasové stanice bylo ještě možné poslouchat. Převládající názor veřejnosti, že Masaryk byl odstraněn násilím, dostával tak
nové impulsy, přestože konkrétní verze o okolnostech Masarykovy
likvidace byly převážně fabulačně přeexponované.
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Politbyro KSČ muselo této situaci čelit. Tak byla 17. září 194815
vydána další úřední zpráva o Masarykově smrti, podepsaná JUDr.
Janem Horou, která měla provedené vyšetřování zvěrohodnit. Byla
při tom využita šetření, k nimž došlo po 12. březnu, ale v podstatě
reaguje na tvrzení a domněnky o možné vraždě, šířené v západním
tisku. Ve zprávě jsou vedle orgánů bezpečnosti zmiňováni kriminalisté
a některé údaje o jejich nálezech. Dovídáme se také, že byla rovněž
provedena prohlídka místností, které Masaryk neobýval, a půda. Při
tom zpráva zdůrazňuje, že při prohlídce bytu nebyly zjištěny jakékoliv
stopy násilí, nepořádku, zápasu, ani stopy po násilném vniknutí cizí
osoby, což bylo ověřeno výslechy a ohledáním vchodů. Že stopy násilí
nebyly zjištěny ani pitvou, ani rozborem obsahu žaludku. A také nic,
co by nasvědčovalo, že by se Masaryk chystal k útěku nebo
připravoval na sebevraždu – zřejmě narážka, že nebyl nalezen dopis na
rozloučenou, závěť apod. Ale také zde postrádáme sebemenší náznak
nějaké motivace k takovému činu.
Skutečné důvody vydání této zprávy jsou patrné ze závěrečného deklarativního prohlášení, které výroky označující Masarykovu smrt za
vraždu považuje za politicky účelové. Pochybuji, že by tato v podstatě
staronová zpráva mohla kohokoliv přesvědčit.

Není nijak obtížné vyhodnotit průběh vyšetřování z roku 1948 a
jeho závěry, když víme, jaký je jeho účel. Kdybychom jej měli brát
vážně, museli bychom konstatovat, že nejzávažnějším pochybením bylo
vyřazení kriminalistů a ignorování výsledků jejich (byť krátkodobé)
činnosti, zaměření vyšetřování pouze na verzi sebevraždy a zúžení šetření na pátrání po závěti či jiných písemných důkazech sebevraždy.

15

Zpráva o smrti Jana Masaryka ze dne 17. 9. 1948, signovaná JUDr. Janem Horou,
byla otištěna v Rudém právu 18. 9. 1948.
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Jeden ze základních kriminalistických úkonů, totiž zajištění přístupu na místo činu, tj. na nádvoří a do bytu Jana Masaryka, byl splněn
jen formálně. Omluvou nemůže být ani okolnost, že patrně nebylo jednoduché zabránit úředním osobám (Václav Nosek, Jindřich Veselý)
vstupu na tato místa před zajištěním stop.
V důsledku odvolání kriminalistů uprostřed jejich práce zůstaly
některé základní úkony neprovedeny. Nebyly vyhodnoceny rozměry
koupelnového okna (šíře 1,27 m krát výška 1,10 m), jeho přístupnost a
manipulovatelnost, provedeno ohledání podokenní římsy a zdi. Nebylo
rovněž ohledáno a zajištěno místo dopadu těla na nádvoří. To jsou základní údaje umožňující zjistit, jakým způsobem mohl Masaryk tímto
oknem koupelnu opustit, a posoudit mechanismus pádu. Chybí rovněž
údaj o Masarykově oblečení a jeho stavu. (Vyšetřovatel Oblastní
kriminální úřadovny vrchní kriminální inspektor Jan Pešek v rozhovoru s P. Kettnerem a I. M. Jedličkou, autory knihy „Proč zemřel Jan
Masaryk“, hovoří o „vyhrnutém pyžamu a dvou utržených knoflících“;
c. d. str. 57–58.) Nebyly rovněž prověřeny doba nálezu těla, ani časový
údaj, kdy nastala smrt.
Ani omezená možnost provést zajištění stop, zejména na podlaze a
schodech, však nebránila tomu, aby nemohl být proveden rozbor cigaretových nedopalků zajištěných na různých místech v bytě, jejichž značný
počet zmiňuje ve svém vystoupení ve sněmovně i ministr vnitra.
Mimořádně závažným pochybením bylo akceptování tzv. Konečného posudku, zpracovaného údajně prof. Františkem Hájkem jako
dodatek k pitevnímu protokolu, který do značné míry původní text
pitevního protokolu mění, když jednoznačně hovoří o sebevraždě.
Tento „dodatek“ není – na rozdíl od původního textu – nikým signován. Původní posudek měl rozšířit pitevní zprávu o vyšetření žaludku.
To bylo ve skutečnosti naprosto bezcenné, neboť zmíněný orgán byl
předán ústavu prof. Oldřicha Tomíčka rozstřižený a vypláchnutý,
navíc až týden po pitvě.
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Máme-li pak chápat úřední zprávu ze 17. září 1948 jako konečnou
informaci o Masarykově smrti, pak musíme konstatovat, že uváděný
údaj v ohledací zprávě MUDr. Teplého o sebevraždě skokem z okna a
o době smrti není zdaleka směrodatný. Také konstatování o vzorném
pořádku v bytě a tvrzení, že dovnitř nevstoupila žádná cizí osoba, je
nepravdivé. Skutečnost, že vchody do Černínského paláce a bytu ministra zůstaly neporušené, nic neprokazuje. Postrádáme zde i sebemenší zmínku o motivaci ministrovy údajné sebevraždy.

Závěr I.
Shrneme-li poznatky z vyšetřování v roce 1948 z hlediska kriminalisticky uvažovaných verzí, zjistíme, že pro sebevraždu neexistuje z vyšetřování jediný přímý důkaz, že by Jan Masaryk ukončil svůj život dobrovolně. Sebevražda je prokazována jen nepřímo a dedukcí z problematických důkazů vylučujících násilný čin (ohledací a pitevní nález, chemické
vyšetření žaludku, osobní svědectví), z nichž nelze jednoznačně odvodit,
že nedošlo k násilnému činu. Ve zprávách z 12. března a 17. září 1948
není ani zmínky o jakékoliv motivaci k sebevraždě.
Objektivně pro sebevraždu svědčí: střídavé vlny euforie a narůstající deprese, politický vývoj stavějící před Masaryka neřešitelné dilema,
názorový rozchod s prezidentem Benešem, sebereflexe v souvislosti se
svým angažmá v době krize, reference západního tisku, zhroucení představy o možné spolupráci demokratů s komunisty, Západu s Východem.
Přímý důkaz pro vraždu rovněž neexistuje, jsou tu však některé
nepřímé důkazy a větší množství podezřelých okolností zjištěných
v průběhu šetření, které úřední vyšetřování nerespektovalo. K nejzávažnějším indiciím patří stopy na okenních rámech a spodní desce
okna, ze kterých lze odvodit způsob pohybu těla při nedobrovolném
průchodu oknem. Dále ruce silně znečištěné prachem, omítka a lak
z okenních rámů za nehty průkazně naznačují úsilí zachytit se něčeho
a čelit násilí. Rovněž stav koupelny a ložnice, označovaný sice někte46

rými opatrnějšími svědky jako „mládenecký“, svědčí průkazně o násilí
a zápasu. Pro vraždu svědčí i motivace pachatele – zabránit Masarykovi v případném útěku.
Pro nešťastnou náhodu svědčí irelevantní svědectví o vysedávání
v okně pro nespavost. Prokazatelně nachlazený Masaryk, i rozměr koupelnového okna, tuto verzi vylučují.

Vyšetřování Masarykovy smrti v letech 1968–1969
Po celá dvě desetiletí od roku 1948 nebylo v Československu možné zabývat se vážně otázkou Masarykovy smrti. Pokud vím, nevznikla
ani žádná práce poplatná režimnímu výkladu případu. Objevilo se sice
několik ilegálních letáků obsahujících některé reálné momenty, ty však
byly přehlušeny fabulačními příběhy, produkty vypjaté situace. A též
samozřejmě nelze vyloučit ani dezinformační provokace Státní bezpečnosti.
Na Západě vyšlo v padesátých a šedesátých letech několik časopiseckých statí i několik knižních titulů zmiňujících se o této otázce.
Opíraly se převážně o informace zpravodajských služeb a o materiály
československé exilové produkce, tj. především o zápisky MUDr. Oskara Klingera,16 zpracované později prof. Ivanem Svitákem, nebo tzv.
závěť MUDr. Josefa Teplého,17 propašovanou na Západ po jeho smrti
začátkem roku 1949. Mám tu na mysli především práce C. L. Sulzbergera, E. H. Cookridge a O. H. Brandona18 a rovněž československého
16

Paměti MUDr. O. Klingera zpracoval prof. Ivan Sviták ve zprávě „Pozůstalost
MUDr. Oskara Klingera, osobního lékaře dr. Edvarda Beneše a Jana Masaryka“. Po
částech byla zveřejněna v západním tisku (Saturday Evening Post, 21. 8. 1948),
rozhlasu (RFE, 8. 3. 1951) i ve Svědectví (č. 50, 1975).

17

Tzv. „Závěť MUDr. Josefa Teplého“ uveřejnil C. L. Sulzberger 29. 12. 1951 v New
York Times.

18

Jde např. o stať C. L. Sulzbergera „Masarykova tragická smrt bude obdivuhodným
protestem“. The New York Times, 11. 3. 1948; též časopisecký článek Sulz-
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emigranta Benno Weigla,19 jehož stať uveřejněná v hamburském časopise „Der Spiegel“ v dubnu 1965 sehrála v domácích podmínkách o
něco později závažnou úlohu. Zmínění autoři nepochybují o Masarykově násilné smrti, kterou vysvětlují v kontextu činnosti zpravodajských služeb Sovětského svazu.
Jejich práce jsou často zpochybňovány co do věrohodnosti zdrojů,
avšak zdaleka ne vždy oprávněně. Zejména mnohé dílčí poznatky jsou
reálné. Informace o těchto materiálech pronikly do republiky v padesátých a šedesátých letech především v relacích rozhlasových stanic
RFE, BBC a Hlasu Ameriky.
Naproti tomu na pozicích oficiální verze o sebevraždě setrvávají
někteří českoslovenští exiloví prominenti z roku 1948, jako někdejší Masarykův tajemník PhDr. Lumír Soukup (ten ovšem chápe Masarykův
čin vysloveně jako politický protest) nebo bývalý generální sekretář
MZV JUDr. Arnošt Heidrich. Ve svých vystoupeních v tisku, případně
později ve svých pamětech, argumentují důvěrnou znalostí Masarykovy
osobnosti i okolnostmi jeho smrti. Pokud jde o dr. Heidricha, nemám o
upřímnosti jeho názoru nejmenších pochyb, což si o dr. Soukupovi netroufám říci . Když si vzpomenu na jeho dramatické líčení údajné společné návštěvy Lán s Janem Masarykem 7. března 1948, nemohu jeho
pohled na Masarykovu smrt považovat za upřímný.20

bergera „New Data Indicate Masarykś Murder“, The New York Times, 29. 11.
1951. E. H. Cookridge „How Soviet Spy Net covers World“, U. S. News and World
Report, 19. 8. 1955 a též E. H. Cookridge „Soviet Spy Net“, Londýn 1955, O. H.
Brandon „Was Masaryk murdered?“, The Evening Post, 21. 8. 1948.
19

Michael Rand „Fünf Männer kamen nach Mitternacht“, Spiegel, 7. 4.1965. (Michael
Rand je pseudonym Benno Weigla.)

20

Masarykova neteř Herberta Masaryková-Langová, která se zúčastnila s Janem Masarykem a jeho sestrou Alicí návštěvy hrobu v Lánech, označila účast tajemníka Lumíra Soukupa za holý výmysl. Davenportová, Jan Masaryk – Poslední portrét, Praha
1991, str. 17–18.
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Také další dva Masarykovi tajemníci, JUDr. Jiří Špaček a
JUDr. Antonín Sum, kteří zůstali doma, kde je čekaly represe, byli
přesvědčeni, že Masaryk zemřel dobrovolně. Dr. Špaček pod dojmem
osudu Vlado Clementise tento svůj názor časem změnil, dr. Sum, který
o motivech sebevraždy sdílí Soukupovu heroickou představu, je o tom
hluboce přesvědčen dodnes.

Teprve „pražské jaro“ umožnilo na jaře roku 1968 tuto otázku otevřít
i doma, v Československu. Podnětem k obnovenému vyšetřování byl
otevřený dopis filozofa Ivana Svitáka v časopise „Student“ ze 3. dubna
1968, ve kterém s odvoláním na výše jmenované stati B. Weigla
vyzval Generální prokuraturu (prof. dr. Jan Bartuška) k objasnění Masarykovy smrti. Tato otázka se stala integrální součástí revolučně demokratického procesu, který z vnitřní konfrontace reformních a konzervativních sil uvnitř komunistické strany přerostl se značnou intenzitou do celospolečenských poměrů. V rodících se nových společenských podmínkách, kdy se tlakem objektivních problémů a intelektuální opozice uvnitř vládnoucí komunistické strany začaly uvolňovat a
rozkládat mocenské struktury neostalinistického systému a postupně
obnovovat demokratické zásady a metody včetně standardních právních norem, existovala reálná šance, že se podaří dosáhnout pokroku i
při objasňování smrti Jana Masaryka. Vyšetřování Masarykovy smrti,
ostatně jedna z nejcitlivějších otázek „pražského jara“ ve vztahu k Sovětům, mohlo být úspěšně řešeno jen v podmínkách dočasné obnovené
suverenity a právního řádu, tj. před zásahem Sovětů, který musel dříve
či později přijít.
Svitákův podnět ze 3. dubna 1968 nezůstal bez odezvy. Generální
prokuratura reagovala okamžitě. Ještě téhož dne pověřil náměstek
generálního prokurátora JUDr. František Zábranský vedoucího odboru
vyšetřování GP JUDr. Jiřího Kotláře prošetřením okolností Masarykovy smrti. V tomto smyslu byly informovány sdělovací prostředky.
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Následujícího dne požádala GP ministerstvo vnitra o předání
písemných materiálů vztahujících se k úmrtí J. Masaryka. Dne 5. dubna už byla veškerá dokumentace v rukou JUDr. Kotláře.21
Do poloviny dubna 1968 byl prokuraturou vypracován plán postupu vyšetřování, který vycházel ze standardní právní zásady vyšetřování
podezřelého úmrtí, podle které bylo nutno prošetřovat všechny
v úvahu přicházející verze, tj. vraždu, sebevraždu, nešťastnou náhodu.
Byly stanoveny konkrétní dílčí úkoly a jejich personální zajištění.
Dalším krokem bylo prověření vyšetřovacího spisu z roku 1948 z hlediska kompletnosti, objektivity a výsledků dosavadních šetření, přičemž byla zjištěna řada závažných pochybení jak v řízení vyšetřování,
tak v jeho metodách, jak už je uvedeno v předchozí kapitole o vyšetřování z roku 1948.
V důsledku rozšíření vyšetřování o další verze bylo nutno zařadit
do plánu vyšetřování případy, jejichž možná souvislost s Masarykovou
smrtí vyšla najevo dodatečně anebo k nim došlo až po březnu 1948.
Plán vyšetřování také počítal s tím, že větší pozornost bude nutno
věnovat Masarykově osobnosti, a to jak z hlediska politicko-historického, tak psychopatologického, neboť i tato otázka zůstala při vyšetřování v roce 1948 na okraji pozornosti. V průběhu vyšetřování byl plán
aktualizován.
K prvním výslechům došlo již v první polovině dubna, poslední probíhaly ještě v únoru 1969, poté bylo vyšetřování zastaveno. Patrně jako
první byli vyslechnuti Pavel Straka a dr. Zdeněk Borkovec (10. 4. 1968),
dále dr. Josef Görner (12. 4. 1968) a dr. Antonín Sum (17. 4. 1968).
Přirozeně, že při obnoveném vyšetřování v letech 1968–1969 nebylo
možné využít elementární kriminalistické metody, a hlavním zdrojem
poznatků mohly být pouze výpovědi osob, které byly s případem nějak
spojeny, a jejich konfrontace s výpověďmi v roce 1948.
21

V té době již byl v čele ministerstva rehabilitovaný generál Josef Pavel, což tuto
vstřícnou reakci vysvětluje.
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Něco málo poznatků z výsledků kriminalistického šetření z roku
1948 zůstalo zachováno a tyto skromné pozůstatky bylo možno doplnit
na základě výslechů kriminalistů-vyšetřovatelů, kteří ještě byli naživu a
byli ochotni vypovídat. Bylo rovněž provedeno několik rekonstrukcí
některých ze situací, kterých se časový odstup nemohl dotknout (jako byl
například pád těla z okna koupelny) a také pomohly ověřit údaje některých nových výpovědí. Vyhodnocen byl i situační náčrtek z 11. března
1948 zhotovený kriminalisty, a několik dalších dokumentů, které se
zachovaly.
Podle plánu vyšetřování byly především vyslechnuty osoby, které
zůstaly v roce 1948 stranou pozornosti, dále osoby z řad kriminalistů i
orgánů Státní bezpečnosti, které se v roce 1948 podílely na vyšetřování a osoby přítomné ohledání a pitvě.
Průběžně byli vyšetřováni i jedinci, kteří své názory a poznatky
k předmětné věci svěřili redakcím sdělovacích prostředků, především
tisku, osoby spontánně se hlásící GP formou dopisů, telefonátů i osobních kontaktů. Největší počet vyslechnutých však tvořili ti, kdož byli
vyšetřovateli vytipováni na základě výsledků probíhajícího šetření.
Postupně byly výpovědi svědků soustřeďovány k dořešení dílčích
úkolů – otázka přípravy útěku Jana Masaryka na Západ, ruch před Černínským palácem v kritickou dobu, objasnění výpadku telefonního a
telegrafického spojení v noci z 9. na 10. března, existence údajné závěti ministra. S rozšířením vyšetřování o některé další okruhy pátrání
byly stanoveny nové úkoly, mj. objasnění možné účasti mjr. Augustina
Schramma na smrti Jana Masaryka, vyhodnocení vyšetřovacího spisu
hlavního líčení procesu Miloslava Choce, objasnění úlohy Josefa Vávry-Staříka, vyhodnocení svědectví Václava Ročka a spisů k případu
kpt. StB Bořivoje Holveka, jakož i vyhodnocení poznatků k osobě
MUDr. Josefa Teplého či provokace Vítězslava Kadlčáka-Chlumského.
Vyšetřování probíhalo v jakési konfrontaci se sdělovacími prostředky, především s tiskem, ve kterém byla v té době právě Masarykova
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smrt a její vyšetřování – vedle politických událostí – nejfrekventovanějším tématem. Mnozí z potenciálních svědků se raději než orgánům
prokuratury svěřovali se svými poznatky redaktorům sdělovacích prostředků, kde mohli zůstat v částečné anonymitě, i když jim sdělili svá
jména i adresy. Redakce byly krátce po zveřejnění zprávy o obnoveném vyšetřování doslova zavaleny dopisy, telefonáty i návštěvami
přinášejícími osobní i zprostředkované úvahy, informace a svědectví o
okolnostech Masarykovy smrti.
V této souvislosti se stále častěji objevují zmínky o úloze NKVD a
„beriovských gorilách“, dokonce i v Rudém právu,22 což vzápětí vyvolává podrážděnou reakci Sovětů a ostré dementi agentury TASS
dne 8. května 1968 publikované v našem denním tisku. Od dubna do
podzimu 1968 prakticky každodenně, a v omezené míře ještě i po
osudném 21. srpnu, až do poloviny roku 1969 přinášely noviny nějaké
nové svědectví, případně zprávu o průběhu vyšetřování.
Ve větších denících a významnějších týdenících se objevují žurnalisté, kteří se touto záležitostí zabývají víceméně systematicky, publikují obsáhlejší články a komentáře. Mezi zmíněné autory patří především Jiří Hochman (Rudé právo), Karel Jezdinský a Stanislav Budín
(Reportér), Jan Kaštánek a Rudolf Ströbinger (Lidová demokracie),
Pavel Krása a Miloslav Toninger (Svobodné slovo), Jan Gregor (Zemědělské noviny), Josef Fleissig (Práce), Lubomír Coňk (Mladá fronta) a samozřejmě Ivan Sviták (Reportér Student, 100+1 aj). Mezi
autory článků a statí najdeme však také jména někdejších vyšetřovatelů Zdeňka Borkovce a Josefa Görnera. Čas od času uskutečňují redakce nebo Generální prokuratura tiskové konference či rozhovory
s JUDr. Jiřím Kotlářem o stavu vyšetřování. Zatímco Mladá fronta a
Práce dávají prostor konzervativním názorům a stoupencům sebevraždy, ve Svobodném slově, Lidové demokracii, Zemědělských novinách

22

Článek Jiřího Hochmana „Věrni sami sobě“, Rudé právo, 16. 4. 1948.
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či bratislavské Smene se objevují názory o sebevraždě pochybující,
nebo přesvědčené, že šlo o násilný čin.
V menší míře se občané se svými názory a poznatky obraceli na
Československý rozhlas a televizi. Rozhlas věnoval této problematice
zvláštní pořad, televize přispěla k objasňování Masarykovy smrti
seriálem Vlastimila Vávry nazvaným „Na pomoc Generální prokuratuře“, ve kterém přímí pamětníci z doby této události vesměs oficiální
verzi sebevraždy zpochybňovali. Úřední vyšetřování, probíhající
v závěrečné fázi v podmínkách okupace „varšavskými vojsky“ a „normalizace“, tento pořad ostře odsoudilo a 13. prosince 1969 začala Československá televize vysílat nový třídílný korigující seriál.
Mnohé z těchto veřejně publikovaných úvah a svědectví obsahovaly racionální jádro a mohly se stát věcným podnětem pro vyšetřování,
často však byla reálnost údajů i jejich věrohodnost silně problematická. Někdy docházelo ke zkresleným představám neúmyslně, nesprávnou interpretací dílčích reálných poznatků anebo jejich spojováním
s jistou mírou fantazie.
Ale byla tu i svědectví svévolná, zcela vymyšlená, bůhví čím motivovaná. A pak také vysloveně záměrné, účelové podvrhy, jakým bylo
např. „svědectví“ Vítězslava Kadlčáka alias mjr. Chlumského, údajného hrdiny protinacistického odboje, které nese všechny známky mystifikujícího falza, jehož jediným cílem bylo zkomplikovat a zkompromitovat obnovené vyšetřování. To vše vyšetřování neobyčejně zdržovalo.
Pro Generální prokuraturu se značně rozšířil okruh prověřovaných
skutečností, protože se, ve snaze zachytit nějakou konkrétní stopu a
také zamezit zbytečnému šíření fám a mystifikací, nakonec prověřovalo každé svědectví.
JUDr. Jiří Kotlář přistupoval k úkolu, kterým byl pověřen, profesně a
politicky odpovědně. Byl si dobře vědom všech rizik případu s mimořádně závažným politickým dosahem, vždyť už obnovu vyšetřování vnímali
Sověti jako vyslovenou provokaci. Na tiskových konferencích se snažil,
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aby veřejné mínění nebylo vystavováno senzacím a mystifikacím. Byl si
vědom i provokací. V rozhovoru s Kettnerem a Jedličkou, autory publikace „Proč zemřel Jan Masaryk“, (těsně po listopadu 1989) mj. k té
době uvedl: „Narazili jsme na různé podvrhy, zcestné informace. Nejen
jednotlivci, ale i představitelé některých politických míst měli zájem,
abychom se zesměšnili, aby se naše činnost zprofanovala.“ 23
S týmem spolupracovníků odvedl JUDr. Kotlář do 21. srpna 1968
v náročných podmínkách úctyhodný výkon. V době, kdy vedl tým vyšetřovatelů, bylo k jednotlivým tématickým okruhům případu a dílčím
otázkám vyslechnuto na 300 svědků. Vyšetřování bylo prováděno s neobyčejnou důkladností a zacházelo do značných podrobností, vyšetřovaly se i podněty anonymní. K šetření byli přizváni rovněž odborníci
z oboru soudní psychiatrie a psychologie.
Ve dnech 20. května až 1. června neváhal JUDr. Kotlář doprovázen
Maxem Samuelim podniknout cestu do Anglie, aby vyslechl Masarykova tajemníka PhDr. Soukupa a žurnalistu B. Weigla. Kotlářův
pracovní tým tvořili prokurátoři Ján Benko, Miloň Juppa, Jaroslav
Holý, Leo Kadlec, Miloslav Kotál, Jiří Levinský, L. Mikulášek, Max
Samueli, Zdeněk Topinka.

Do 21. srpna 1968 probíhalo vyšetřování sice v mediálně často
vzrušené atmosféře, ale profesně standardně a bez větších problémů.
Z rozsáhlého souboru výpovědí a podnětů ze spisové dokumentace
vyšetřování v letech 1968–1969 se ovšem můžeme soustředit pouze na
několik konkrétních vybraných případů. Většinou na ně upozornila
média, zejména tisk.
Bratislavská Smena uveřejnila 6. dubna 1968 svědectví Pavla
Straky, úředníka pasového oddělení ministerstva zahraničních věcí,
23

Rozhovor P. Kettnera a I. M. Jedličky s JUDr. Jiřím Kotlářem v roce 1969 v publikaci Proč zemřel Jan Masaryk, 1990, str. 135.
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který měl v noci z 9. na 10. března 1948 žurnální službu v místnosti
č. 7 v přízemí Černínského paláce.
V rozhovoru s redaktory Smeny uvedl, že svou službu nastoupil
v 18 hodin a ukončil v 6 hodin ráno. Ve 22 hodin přezkoušel telefony
a ulehl na pohovku. Kolem 23. hodiny jej z polospánku probudily
kroky pobíhajících osob ve vestibulu budovy a hluk vozidel z Loretánského náměstí. Když se chtěl přesvědčit, co se děje, a zavolat do vrátnice, zjistil, že telefony jsou vypnuté a že je v místnosti zamčen. Asi
po čtvrt hodině hluk venku a ruch ve vestibulu ustaly, ale telefony stále nefungovaly. Kolem 2. hodiny ranní se znovu ozval rachot vozidel
na náměstí, z čehož usoudil, že kolona aut odjíždí. V budově již byl
klid, telefony fungovaly a také místnost již byla odemčena. Zašel do
vrátnice, ale vyděšený vrátný (domníval se, že je to Čeněk Kozlík)
s ním odmítl hovořit. Když asi po hodině opakoval návštěvu vrátnice,
vrátný stále neschopen slov ukázal pouze rukou na nádvoří, kde překvapený Straka nalezl mrtvého Masaryka pod okny jeho služebního bytu.
U mrtvého ministra setrval celou hodinu v pohnutí, ale také v obavách.
Vzhledem k politickým poměrům a vypjaté situaci na ministerstvu
se obával nepříjemností a do knihy hlášení zaznamenal na konci služby, že žádné hlášení během noci nedostal. Než službu skončil, zatelefonoval Olze Scheinpflugové, s níž se dobře znal, aby až uslyší zprávu
o Masarykově smrti, nevěřila, že šlo o sebevraždu. Ta hovor potvrdila,
jakož i to, že ji o dva tři dny později Straka navštívil a sdělil podrobnosti o zážitcích z této noční služby. Později stejně tak informoval svého spolupracovníka Jaroslava Kašpara, jak vyplývá z výpovědi jmenovaného na GP ze dne 24. 5. 1968.
Dne 10. 4.1968 potvrdil Pavel Straka na GP, kam byl předvolán (prokurátor JUDr. Jaroslav Holý), údaje uveřejněné bratislavskou Smenou.
V závěru vyšetřování (1969) se však Strakovu výpověď nasvědčující, že v Černínském paláci došlo v noci z 9. na 10. března k násilnému činu, snaží úřední místa za každou cenu zpochybnit. Výpovědi,
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kterými se proti Pavlu Strakovi argumentuje, jsou účelově interpretované. Tak např. syn Masarykova osobního řidiče Jiří Dohnálek (Dohnálkovi bydleli v zadním traktu budovy) uvedl, že v kritickou dobu
zvenčí nic neslyšel, protože v mladém věku tvrdě spal, ale jeho matka
Kamila zaslechla v noci kolem 2. hodiny silnou tupou ránu.24
Prokurátor nicméně uvádí Dohnálka juniora mezi svědky, kteří nic
neslyšeli.
Strakovu výpověď nevyvracejí ani výpovědi strážných Josefa
Klapky a Jiřího Fialy, kteří během své služby nikoho cizího do budovy
vstupovat neviděli, neboť v kritickou dobu nesloužili. A rovněž není
pravda, že Strakova výpověď je osamocená.
Tak Karel Staněk uvedl, že jeho otec Václav Staněk, který vykonával strážní službu v kritických hodinách v noci z 9. na 10. března, vyprávěl, že v nočních hodinách stála před palácem řada aut a z budovy
bylo slyšet neobvyklý hluk. Otec byl přesvědčen, že ministr Masaryk
byl zavražděn a upozorňoval syna, aby o tom nehovořil. Nelze se proto
příliš divit, že se strážný Václav Staněk při výslechu Státní bezpečností tehdy dne 10. 3. 1948 o uvedených okolnostech nezmínil, stejně jako
Straka. Uvedl pouze, že toho dne hodinu po půlnoci vykonal prohlídku
druhého nádvoří a nezjistil nic podezřelého. Tělo ministra tam ještě
neleželo a ve všech oknech byla tma.
Údaje sdělené V. Staňkem potvrzuje ve své výpovědi na GP 4. 6.
1968 též Helena Šimůnková, manželka strážného Eduarda Šimůnka.
Když přinesla ráno manželovi snídani (měl nemocný žaludek), přišel
do vrátnice Václav Staněk a ona byla svědkem toho, jak manželovi
líčil, že v noci přijela před palác kolona asi osmi vozidel, jejich osádka
se halasně bavila, takže měl v úmyslu zakročit. Uvědomil si však, že
hlučné chování samo o sobě není důvodem k zásahu, takže od něj
upustil. Zdůrazňoval, že se o tom nesmí mluvit, uvádí paní Šimůnková.
24

SÚA, Výpověď Jiřího Dohnálka z 31. 9. 1968 a Kamily Dohnálkové z 6. 6. 1968 na
GP, f. II/3 Vg 5/68, Deník vyšetřovatele II/369–370 a Deník vyšetřovatele III/450–451.
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Podobně vypovídal František Záruba, studující bohosloví. Bydlel
v klášteře kapucínů stojícím poblíže Černínského paláce. Jeho pokoj byl
orientován k čelnímu rohu paláce a umožňoval částečný výhled na druhé
poschodí průčelí. Po nemoci se zdržoval doma. V kritický den šel spát
ve 22 hodin. Krátce poté, co usnul, byl probuzen hlukem motorových
vozidel projíždějících ve směru od budovy paláce. Hluk byl značný a
připomínal zvuk tanků. Zárubova výpověď je zpochybňována výpovědí
Karla Marka, řádového bratra kapucínů, který bydlel rovněž
v uvedeném klášteře. V noci z 9. na 10. března byl v době od 23. hodin
do jedné hodiny po půlnoci na chórových motlitbách v klášterním
kostele a hluk neslyšel. Zpochybňuje Zárubovo ubytování v uváděném
pokoji nejen ve své první výpovědi ze dne 7. 2. 1969, ale i v nové
výpovědi z 27. 2. 1969, když byl předvolán k novému výslechu.
Strakovo svědectví stále zneklidňovalo normalizační vyšetřovací
tým, přestože je už „řadou výpovědí vyvrátili“. Bylo nutné pasového
úředníka Pavla Straku usvědčit, že si vymýšlí. V březnu 1969 byl proto
proveden experiment, a to opakovaně (10. 3. a 25. 3.) za různých
světelných podmínek, přičemž bylo zjištěno, že z místa, kde Straka
klečel u mrtvého ministra, ani od nejvzdálenější části těla – hlavy, nelze vidět na okna koupelny bytu ve 2. patře, neboť tomu brání podokenní zeď, táhnoucí se po celé délce stěny. Straka totiž ve své výpovědi uvádí, že při pohledu nahoru směrem k Masarykovu bytu zjistil, že
okna v 1. patře budovy jsou zavřená. Smysl experimentu je obtížné pochopit. Jestliže Straka měl zato, že Masarykův byt se nachází v 1. patře, pak mluvil pravdu. Pro všechny případy byl Pavel Straka označen
za psychopata.
Vedle výpovědi Pavla Straky se více méně trvalým mediálním tématem a předmětem vyšetřování stala otázka úlohy mjr. Augustina
Schramma v případu Masaryk. Na jeho možnou spojitost s Masarykovou násilnou smrtí upozornil svým podnětem k obnovení vyšetřování
prof. Ivan Sviták. Ve svém odůvodnění se opírá o údaje uveřejněné
v článku „Fünf Männer kamen nach Mitternacht“ 7. dubna 1965 Benno
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Weiglem pod pseudonymem Michael Rand v hamburském časopise Der
Spiegel.
Mjr. Augustin Schramm za války organizoval paravýsadky řízené
NKVD vysílané na území okupované republiky, především na Slovensko. Po válce se stal vedoucím oddělení pro otázky odbojového a partyzánského hnutí na ÚV KSČ a později i na ministerstvu národní obrany (MNO) a podle Weigla zastával funkci spojky mezi NKVD a StB.
Po určitou dobu představoval jakousi šedou eminenci ve stranickém
aparátu. Schrammovy kontakty na NKVD byly více méně veřejným tajemstvím a jeho postavení daleko významnější, než odpovídalo funkcím, které formálně zastával. Mjr. Augustin Schramm si vedl od doby
války rozsáhlou dokumentaci činnosti odbojových skupin i jednotlivců, evidenci konfidentů gestapa a Sicherheitsdienstu. Důvěrné
poznatky o politicky exponovaných osobách získával prostřednictvím
vlastní zpravodajské sítě. Tato dokumentace byla příčinou dosti napjatých vztahů s některými vedoucími představiteli stranicko-politických
a bezpečnostních složek.
Konfliktní vztah panoval mezi Schrammem a Bedřichem Reicinem,
šéfem zpravodajského oddělení hlavního štábu MNO, kterému nemohl
Schramm prominout, že ve své práci kryje a využívá osoby podezřelé
ze spolupráce s nacisty a dokonce i konfidenty. V této pozici byl
Schramm pro mnohé nebezpečným a obávaným, ale tím pádem zároveň ohroženým a snadno zranitelným. Krátce před tím, než byl zavražděn, se stal terčem provokací a pomlouvačné kampaně (údajná spolupráce s CIC).
Jeho násilné odstranění bylo patrně dílem NKVD a B. Reicina a
nejspíše souviselo s jeho účastí na akci proti Janu Masarykovi. Vzhledem k celé řadě podnětů a indicií naznačujících možnou spojitost mjr.
Schramma se smrtí Jana Masaryka, byla jeho činnost v kritických
dnech prověřována v roce 1968 Generální prokuraturou. Když mu pro
noc z 9. na 10. března potvrdil bývalý partyzán Václav Pokorný jeho
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přítomnost v partyzánské ozdravovně v Panenských Břežanech, kde
byl nyní Pokorný vedoucím, bylo prověřování zastaveno.25
V popředí zájmu veřejnosti se Augustin Schramm ocitl v průběhu
roku 1948, když byl 27. května 1948 ve svém bytě v Praze na Vinohradech zastřelen neznámým pachatelem. Z vraždy byl krátce nato obviněn funkcionář Národně socialistické mládeže Miloslav Choc, který
se začátkem dubna vrátil do republiky z uprchlického tábora v Řezně,
odkud byl vyslán emigrantským Českým komitétem (podle jiné verze
partyzánem Josefem Vávrou-Staříkem) spolu s několika dalšími členy
komitétu zpět do vlasti s určitým odbojovým posláním.
Miloslav Choc byl do akce proti Schrammovi vtažen Reicinovým
agentem Václavem Bauerem, který získal Choce ke spolupráci tvrzením, že major Schramm musí být jako vrah Jana Masaryka odstraněn.
Obžaloba pak konstatovala, že Choc byl z Řezna vyslán ke splnění
tohoto úkolu partyzánem Vávrou-Staříkem, rovněž členem řezenského
komitétu.
V procesu, který se rozrostl na přelomu let 1948–1949 do monstrózních rozměrů, byli Miloslav Choc spolu s přítelem Slavojem Šádkem odsouzeni k trestu smrti a 19. února 1949 popraveni. Dne 25. srpna 1953 byl po únosu z Vídně (1950) popraven i Vávra-Stařík jako
údajný iniciátor Schrammovy vraždy.
Od procesu s Chocem tak mohl být mjr. Schramm považován veřejností za potenciálního pachatele vraždy Jana Masaryka. Akci Bauera a
Choce proti Schrammovi organizovala od samého počátku StB, resp.
Reicinovo oddělení, a jejím cílem bylo za Schrammovu vraždu činit odpovědnou poúnorovou emigraci řízenou americkou CIC.
S osobou mjr. Schramma souvisí i případ kpt. Bořivoje Holveka,
vyšetřovatele StB ve věznici v Ruzyni. Jeho podřízený kpt. Václav
25

SÚA, Dokument Objasňování podezření z účasti mjr. Augustina Schramma na smrti
Jana Masaryka z 15. 10. 1968, f. II/3 Vg 5/68, Deník vyšetřovatele V/832–846.
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Roček se 8. 4. 1968 přihlásil na GP se svědectvím týkajícím se smrti
Jana Masaryka a mjr. Augustina Schramma. Do protokolu uvedl, že od
kpt. Holveka, se kterým se stýkal nejen služebně, ale i soukromě a
přátelsky, získal závažnou informaci o mjr. Schrammovi. S nedůvěrou
spolu sledovali způsob, jakým byl v letech 1950–1951 veden proces
proti Rudolfu Slánskému a tzv. protistátnímu centru, konkrétně jednání vyšetřovatele Bohumila Doubka a ministra Ladislava Kopřivy.
Když se v této souvislosti dotázal neinformovaný Roček kpt. Holveka, kdo je to vlastně Schramm, kapitán prostě odpověděl: „Vrah Jana Masaryka, ale je to jen pro tebe“. Později se měl Roček dovědět
podrobnosti. K tomu však již nedošlo, neboť krátce poté byl kpt.
Bořivoj Holvek nalezen ve svém bytě otráven svítiplynem. Pozdější
vyšetřování prokázalo, že nešlo o smrt dobrovolnou.26
Případ Vítězslava Kadlčáka byl v podstatě provokací. Dne 10. a
18. března 1968 přinesl deník Svobodné slovo informaci údajného partyzána Vítězslava Kadlčáka-Chlumského o podrobnostech vraždy Jana
Masaryka. Měla ji připravit skupina čelných stranických funkcionářů
v čele s Klementem Gottwaldem a ve spolupráci s mjr. Schrammem,
scházející se v Gottwaldově bytě. Kromě Masarykova odstranění se
měla na schůzkách projednávat celková politická situace a opatření
proti účastníkům odboje.
K této v celku průhledné provokační konstrukci se vztahovala i fotodokumentace (fotokopie) místa činu i akce samotné. Šlo o snímek
skupiny osob (v civilu i uniformách) s automaty, nacházející se u těla
mrtvého ministra na dlažbě nádvoří, a o snímek s chaotickým stavem
Masarykova bytu. Fotodokumenty se měly dostat do Kadlčákových
rukou poté, co se jako účastník odboje ucházel u mjr. Schramma o
místo na MNO.
26

SÚA, Vyhodnocení spisů MV – vyšetřování příčiny smrti kpt. Holveka z 2. 7. 1968
na GP, f. II/3 Vg 5/68, Deník vyšetřovatele III/552–556. Výpověď V. Ročka z 8. 4.
1968, tamtéž, Deník vyšetřovatele I/13–15.
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Po výslechu na Generální prokuratuře, kam byl Kadlčák předvolán
5. 7. 1968 a kde předal písemné poznámky ke své tehdejší výpovědi,
bylo dohodnuto, že tyto dokumenty odevzdá GP v následujících dnech.
Krátce poté byla na GP doručena prázdná obálka velkého formátu,
před doručením zjevně otevřená a opět uzavřená obyčejnou sešívačkou. Vzniklo důvodné podezření, že si Kadlčák celou věc vymyslel a
že dokumenty, které měl předat GP, jsou falza.
Celá věc skončila vyšetřováním a trestním stíháním. V září 1968
byl Vítězslav Kadlčák zatčen a o rok později vynesl Městský soud
v Brně rozsudek – odnětí svobody v délce 32 měsíců. Z dochované dokumentace vyplývá, že 2. února 1971 byl rozhodnutím téhož soudu
Vítězslav Kadlčák propuštěn na svobodu. Krátce poté zemřel.
Případ Kadlčák-mjr. Chlumský je však poněkud složitější. Když
v průběhu soudního jednání 1968/1969 odjížděl domů, bylo na jeho
automobil stříleno a on poblíže Postoloprt s vozem havaroval. Kadlčákovu převrácenou Octavii s promáčknutou střechou, stopy po smyku
na vozovce, průstřely ve dveřích automobilu a v bezvědomí ležícího řidiče, našli pracovníci lounského autoservisu. Do nemocnice v Lounech byl Vítězslav Kadlčák přivezen v těžkém šoku, jak sdělil novinářům primář. Ministerstvo vnitra vydalo prohlášení, že střelba byla fingovaná, a Kadlčák v nemocnici byl střežen StB.
Novináři, odolávající sále se stupňujícím normalizačním tlakům, se
vytrvale snažili proniknout do podstaty případu.27 V jeho dalším průběhu vyšlo najevo, že Kadlčákova minulost není rozhodně zdaleka
věrohodná. Uváděnou hodnost majora ani žádnou jinou nikdy neměl,
27

SÚA, Případ Vítězslava Kadlčáka, Výpověď na GP z 29. 5. 1968, f. II/3 Vg 5/68,
Deník vyšetřovatele I/350–354.
Podezřelé okolnosti případu viz P. Kettner – I. M. Jedlička, c. d., str. 164, též
C. Sterlingová Případ Masaryk, 1970, str. 270–271.
Mimořádně zajímavé je svědectví prokurátora Jaroslava Holého pověřeného šetřením případu, který zjistil, že na příslušném poštovním úřadě byla obálka odevzdaná
Kadlčákem velice objemná.
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jeho partyzánská skupina neexistovala. Bohatý trestní rejstřík do jisté
míry korespondoval s jeho činností projednávanou před soudem. Ale
je také zřejmé, že tak rozsáhlý soubor falzifikátů a celou konstrukci
fingovaného příběhu mohl sotva vytvořit sám. Musel nepochybně
pracovat pro zpravodajskou agenturu, jejímž záměrem bylo zkompromitovat vyšetřování. Tento závažný aspekt případu zůstává dodnes nevyjasněný.

Vojenská okupace republiky ozbrojenými silami států Varšavské
smlouvy znamená konec demokratického experimentu a také konec naděje, že může být v ostře sledované otázce vyšetřování smrti Jana Masaryka cokoliv objasněno. Vyšetřování ještě několik měsíců pokračovalo,
avšak v průběhu tzv. normalizace dochází na Generální prokuratuře
k personálním změnám. V létě 1969 se stává jejím novým šéfem JUDr.
Ján Feješ a práce na vyšetřování je zastavena. Krátce nato je z funkce
vedoucího odboru vyšetřování odvolán JUDr. Jiří Kotlář a 15. října na
Generální prokuratuře končí. Novým vedoucím tohoto odboru se stává
JUDr. Karel Pešta a postupně odchází i většina prokurátorů
Kotlářova týmu. Na jejich místa přicházejí noví lidé (Bohumil Hruška,
Vladimír Jánský, František Táborský, Zdeněk Veselý), z bývalé garnitury setrvávají jen ti, kteří jsou ochotni akceptovat novou situaci (Ján
Benko, Leo Kadlec, L. Mikulášek).
Výsledky vyšetřování dílčích témat i jeho souhrnné vyhodnocení je
už záležitostí nových normalizačních prokurátorů. Tím je řečeno vše.
Závěry vyšetřování nemohou ignorovat novou politickou situaci. Není
ani zapotřebí nátlaku, pracují sebezáchovné instinkty a autocenzura.
Nemusí se v podstatě nic měnit, vyšetřování není žádným dokumentem
uzavřeno, stačí na leccos zapomenout a leccos přehlédnout, ostatně cokoliv z výpovědí lze označit za nevěrohodné.
V normalizační atmosféře vzniká i „Usnesení Generální prokuratury z 10. listopadu 1969”, kterým se věc odkládá podle § 159 tr. z.
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Tento dokument je snůškou pravd, polopravd a vyslovených nepravd.
Věcně popisuje průběh obnoveného šetření, které kriticky navazovalo na
původní šetření z roku 1948. Zmiňuje provedení prověrky dochované
spisové dokumentace jak z hlediska obsahu, tak z hlediska kompletnosti.
K postupu vyšetřování uvádí několik kritických výhrad. Označuje
je poněkud shovívavě jako „pochybení“, přestože jde o nerespektování základních principů kriminalistické práce. Zjišťuje, že při vyšetřování nebyly vzaty v úvahu všechny možné verze Masarykovy smrti a
provedeny všechny potřebné úkony, aby bylo možné některou z nich
vyloučit. Kriminalistům vytýká, že provedli jen některé z neodkladných úkonů a o další se již nestarali. Tato kritická výhrada neobstojí. I
zpracovatel dokumentu ví, že to byla Státní bezpečnost, která kriminalisty z dalšího šetření vyloučila a výsledky jejich šetření (soubory daktyloskopických stop zpracované R. Bružou, V. Vichrem, G. Panenkou)
ji vůbec nezajímaly.
„Usnesení” rovněž kritizuje skutečnost, že nebylo provedeno ohledání těch míst, která byla pro posouzení příčin a charakteru vypadnutí
Masarykova těla nejdůležitější (koupelnové okno, podokenní římsa, zeď,
místo dopadu těla). Oprávněné je však konstatování, že je z okolností
patrno, že s tělem se – kromě obrácení na záda – nemanipulovalo,
zejména že nebylo taženo nebo jinak přemísťováno. Právem také vytýká,
že nebylo vzato v úvahu Masarykovo oblečení a jeho stav.
Dokument rovněž kritizuje, že Ústav analytické chemie UK obdržel
v souvislosti s pitvou žaludek ke zkoumání s týdenním zpožděním a že
orgán byl předán rozstřižený a bez obsahu. Z tohoto mimořádně závažného pochybení však nevyvozuje Usnesení žádné důsledky.
Vyšetřovatelům rovněž vytýká, že nebyl pořízen časový snímek posledního dne před Masarykovou smrtí, který by prokazoval, s kým se
ministr setkal a jaké bylo jeho duševní rozpoložení. Věcně připomíná,
že nebyly zjištěny a vyslechnuty všechny osoby, které se v kritickou
noc nacházely v Černínském paláci (mj. P. Straka, Č. Kozlík), obsluha
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telefonní ústředny, anebo byly v denním kontaktu s ministrem (jako
Masarykův tajemník PhDr. Lumír Soukup či řidič Jaroslav Dohnálek),
a které v současné době již nebylo možné vyslechnout, neboť v té době
už nežily.
Poté se soustřeďuje na některé průvodní jevy vyšetřování. Hovoří o
neseriózní tiskové kampani probíhající v této souvislosti jak doma, tak
v zahraničí. Jednostranně poukazuje jen na „tendenční a neověřené
zprávy“ a ignoruje skutečnost, že tisk současně přinesl mnohé závažné
a podnětné informace.
„Usnesení GP” zdůrazňuje, že nové vyšetřování bylo zaměřeno na
prověřování všech tří možných verzí smrti Jana Masaryka. Konstatuje,
že na možnost násilného činu upozornila zejména výpověď Pavla
Straky z 10. dubna 1968, kterou z větší části reprodukuje. Zároveň
však uvádí několik svědectví, která mají Strakovu výpověď zpochybnit. Sotva je však možno souhlasit s tvrzením, že Strakovo svědectví
bylo vyvráceno.
Značnou pozornost věnuje dokument objasnění úlohy mjr. Schramma, zejména jeho údajnému alibi, které mu pro kritickou dobu poskytl
Václav Pokorný. Jakkoliv toto alibi není zrovna příliš věrohodné,
přesto byl mjr. Schramm na jeho základě zbaven podezření z možné
účasti na akci proti Janu Masarykovi.
Oprávněnou pozornost věnuje „Usnesení” případu V. Kadlčáka alias
mjr. Chlumského a jeho podvrženým dokumentům, podle kterých měl
být Masaryk odstraněn na příkaz vedoucích stranických činitelů.
Odvolává se na pitevní protokol, z jehož znění vyplývá, že příčinou
Masarykovy smrti nebyl násilný čin. Pitevní nález nepochybně vyvrací
nejrůznější fámy, podle kterých měl být ministr za nejrůznějších
okolností zastřelen, ostatní formy násilí však jednoznačně nevylučuje.
Údajné zjištění, že povrch těla byl neporušen, a že tedy nevykazuje
žádné známky násilí, je však nepravdivý. Nesporné je, že stopy po
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střelné ráně, bodnutí, rdoušení či nějakém úderu se skutečně nenašly.
Ale podlitiny, stejně jako různá jiná povrchová zranění, jejichž
absence má být důkazem sebevraždy, ve skutečnosti vidělo na různých
místech těla několik svědků. A ne zrovna nevěrohodných. Vedle Masarykových tajemníků Antonína Suma a Jiřího Špačka to byli i manželé Topinkovi, Zdeněk Borkovec, Jaroslav Houf a Jan Pešek
z Oblastní kriminální ústředny, Karel Čech, velitel stráže v Černínském paláci, i strážný Václav Líman a pitevní zřízenec Josef Novotný.
„Usnesení” rovněž reaguje na různé úvahy, které se objevily v tisku,
že důkazem násilného činu jsou též stopy stolice zjištěné na okenní desce koupelny, pyžamu i těle zemřelého. Proti tomuto výkladu uvádí názor
doc. Jaromíra Tesaře z Ústavu pro soudní lékařství, který konstatuje,
že k podobným fyziologickým projevům dochází jak při sebevraždě, tak
při užití násilí. Tento názor je ovšem v rozporu se stanoviskem
psychiatra prof. dr. Zdeňka Dytrycha nebo doc. Karla Kácla, kteří
tento fyziologický projev nespojují vysloveně se sebevraždou.
Tím zpracovatel „Usnesení GP” považuje verzi o vraždě za vyvrácenou a zaměřuje pozornost na obě verze zbývající. Závěru dokumentu
musíme věnovat zvýšenou pozornost. Zpracovatel konstatuje, že nedostatečně provedené ohledání místa činu znemožňuje důsledně rekonstruovat poslední okamžiky před smrtí a rozhodnout, která z obou
těchto verzí je reálná. Nachází důvody pro obě. Připomíná svědectví
JUDr. Karla Palkovského, JUDr. Ladislava Navrátila a Johna
Ennalse,28 ze kterých vyplývá, že Jan Masaryk měl ve zvyku sedávat
před spaním se zkříženýma nohama v otevřeném okně, aby snadněji
usnul. K těmto svědectvím zpracovatel připojuje rekonstrukci možného průběhu událostí oné osudné noci:
Masaryk, trpící nespavostí, si vzal prášky na spaní, připravil sklenici s vodou na podokenní lavici a podle svého zvyku se usadil v okně.
28

JUDr. K. Palkovský a JUDr. L. Navrátil – osoby znající Jana Masaryka z londýnského exilu. John Ennals, předseda Britské asociace pro Spojené národy.
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Pozici si vylepšil polštářem z postele, zapálil si Camelku a usnul. Poté,
buď při nějakém nevědomém pohybu ztratil rovnováhu a vypadl, nebo
nespal a ze subjektivní příčin v nějakém zkratovitém jednání z okna
vyskočil v sebevražedném úmyslu. Důvodem sebevraždy mohly být
politické názory nebo duševní rozpoložení. Tímto výkladem zpracovatel „Usnesení” vysvětluje, proč byly blízko lavice pod oknem nalezeny
dva polštáře, na okenní římse dlouhý nedopalek a v místnosti pod oknem rozsypané prášky na spaní. A také stopy stolice na okenní desce a
otisky prstů na okenním rámu.
Nechce se věřit, jak se taková vysloveně naivní konstrukce mohla
objevit v úředním dokumentu. Silně nastydlý Masaryk, trpící vleklou
bronchitidou a úřadující – jak prokazují svědci – po řadu dní na lůžku,
se v březnové noci usadí v okně koupelny, širokém něco přes metr.
V okně, které se podle svědectví Václava Topinky, správce domácnosti, velice obtížně otevíralo a nepoužívalo, o čemž svědčila silně zaprášená okenní deska.
Naproti tomu verzi sebevraždy prokazuje „Usnesení” poměrně přesvědčivě. Konstatuje, že se Masaryk nedokázal vyrovnat s kritikou západního tisku i svých přátel s jeho postojem v únorové krizi, ale také
s následným politickým vývojem, který se negativně dotkl i jeho úřadu. Zhroutila se také jeho představa o možnosti úzké spolupráce mezi
Západem a Východem. Uvádí se zde doslova: „Celková vnitřní i vnější
politická atmosféra spolu s tělesnou vyčerpaností, násobenou nespavostí a střídavými stavy deprese, mohly jej vést v kritickém okamžiku
k impulsivnímu rozhodnutí spáchat sebevraždu.“ S tímto názorem nelze než souhlasit.
To ovšem neznamená, že k takovému činu skutečně došlo. Mohli
bychom dodat jen tolik, že by uvedené důvody bylo možno formulovat
precizněji. Zejména doplnit o možnou sebereflexi, pokud jde o správnost vlastních postojů v kritických únorových dnech, o názorový rozchod s prezidentem Benešem, a možná i o hodnocení odmítnutého či
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nezdařeného útěku, o kterém se též nepochybně jednalo (A. Heidrich,
O. Klinger, B. Příhoda, Jiří Dohnálek a další).
Rovněž lze akceptovat argumenty, kterými „Usnesení” odmítá verzi
o tzv. demonstrativním protestu, s poukazem na oblečení a jeho stav,
způsob opuštění okna čelem ke zdi a absence jakéhokoliv náznaku politické demonstrace. Tzv. symbolický vzkaz (PhDr. Lumír Soukup) –
zatržený citát v bibli – nelze skutečně brát vážně, neboť nedává žádný
jednoznačný smysl a lze jej interpretovat nejrůznějším způsobem.
Nelze ani prokázat, kdo a kdy uvedené pasáže v bibli zdůraznil.
Za důkaz, že se Jan Masaryk pro sebevraždu rozhodl, považuje dokument rovněž jeho četné výroky o krajním řešení osobní situace pronesené před svědky. Svědky podobných prohlášení byli např. A. Heidrich, J. Špaček, A. Sum, O. Pára a další. Z hlediska psychiatrie však
tento názor sotva obstojí. Spíše platí, že člověk, který je rozhodnut
k takovému zoufalému činu, o něm s nikým nehovoří ani nediskutuje.
„Usnesení” se v této souvislosti rovněž zmiňuje o stanovisku psychiatra doc. MUDr. Ivana Horvaie, který pro účely vyšetřování vypracoval podrobný elaborát o Masarykově duševním stavu. S ohledem na
osobní situaci možnost sebevraždy připustil.29
V samém závěru dokument nicméně nepřesvědčivě konstatuje, že
v zanechaných stopách mají obě verze, tj. nešťastná náhoda i sebevražda, stejnou oporu. To nesvědčí o objektivním vyhodnocení zjištěných
poznatků. I laikovi je zřejmé, že důvody pro nešťastnou náhodu jsou nevěcné a opora v zanechaných stopách je uměle vykonstruovaná. Naopak
důvody pro sebevraždu je sotva možné neakceptovat, pokud je chápeme

29

SÚA, Hodnocení doc. MUDr. Ivana Horvaie z Psychiatrické kliniky FVL UK v Praze z 30. 3. 1969, f. II/3 Vg 5/68, Deník vyšetřovatele VIII/1407–1420.
SÚA, Názor vedoucího oddělení neuróz Výzkumného ústavu psychiatrického MUDr.
Zdeňka Dytrycha (rozhovor s redaktorem ČTK z 10. 4. 1968), f. II/3 Vg 5/68,
nezařazený materiál.

67

ve shodě s prof. Zdeňkem Dytrychem jako možný motiv, a nikoliv důkaz. Takový důkaz v letech 1968–1969 vyšetřovatel nezjistil.

I když se v „Usnesení o odložení věci” najdou některá dílčí věcná
hodnocení, v podstatě je tento dokument výrazně poznamenaný okolnostmi svého vzniku. Dokončení vyšetřování, vyhodnocení většiny
podnětů a svědectví i celkové závěry o uzavření případu se uskutečnily
již v podmínkách „normalizace“, tj. návratu k totalitě. Vedle personálních změn došlo na GP prokuratuře k vyřazení ze systematicky shromážděného materiálu těch výslechových protokolů a podnětů, jejichž
vyhodnocení by narušilo politicky únosné závěry. Ze spisové dokumentace však naštěstí tyto materiály vyřazeny nebyly. Vzhledem k rozsáhlosti této dokumentace můžeme se v této stati věnovat pouze
několika vybraným závažnějším případům.
Neprověřena a nevyhodnocena zůstala svědectví týkající se utajovaných návštěv Valeriana Zorina a Laurence Steinhardta u Jana Masaryka, dále několik svědectví o výrocích MUDr. Teplého a prof. Hájka
vyslovených v soukromí před důvěrně známými osobami vesměs
z jejich profesního okolí. Utajena zůstala rovněž mimořádně závažná
svědectví RNDr. Rudolfa Přibila a MUDr. Vladimíra Maličkého
působících roce 1948 na pracovišti prof. MUDr. Oldřicha Tomíčka,
který v souvislosti s pitvou zkoumal žaludek ministra, a rovněž celá
řada výpovědí ke svědectví MUDr. Ing. Emilie Kinské zkoumající
cigaretové nedopalky zajištěné v Masarykově bytě, a též svědectví
několika osob ke stavu ložnice a koupelny tohoto bytu 10. března ráno.
Od Václava Topinky a dr. Jiřího Špačka se dovídáme, že 9. března,
resp. o den dříve, se v 9 hodin dopoledne objevil v Černínském paláci
u ministra Masaryka neohlášeně a neočekávaně sovětský pověřenec
Valerian A. Zorin. O této druhé březnové návštěvě Zorina v Praze se
v úředních dokumentech ani v literatuře téměř nehovoří. Zmiňují se o
ní pouze P. Kettner a I. M. Jedlička v již výše citované knížce, a
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později též Jindřich Grulich ve své studii o smrti Jana Masaryka. Zmíněná dvojice autorů cituje z rozhovoru se správcem domácnosti
Václavem Topinkou, který byl svědkem rozhovoru ministra se Zorinem. V. Topinka uvedl, že si oba muži řekli „jen pár vět, trvalo to
sotva dvě minuty, a Zorin odešel bez podání ruky. Ministr byl bledý a
chvěly se mu ruce“.30
Obsah rozhovoru můžeme jen domýšlet. Podle J. Grulicha, autora
studie o Janu Masarykovi z roku 1998, souvisela Zorinova návštěva
s dopisem, který měl Jan Masaryk před svou smrtí odeslat Stalinovi.
30

Svědectví Václava Topinky k důvěrné návštěvě Valeriana Zorina u Jana Masaryka
z roku 1969 zaznamenali P. Kettner – I. M. Jedlička, c. d. str. 73; svědectví tajemníka dr. Jiřího Špačka na str. 78.
Pokus o interpretaci účelu účelu Zorinovy březnové návštěvy u Masaryka viz Jindřich Grulich „Smrt Jana Masaryka – Nebyla to sebevražda“, 1998. J. Grulich
spojuje tuto návštěvu s otázkou autentičnosti Masarykova dopisu. Pravost dopisu
měla rozhodnout o Masarykově osudu. A také údajně rozhodla.
Nestřeženým hlavním vchodem vniká do budovy paláce a poté do Masarykova služebního bytu speciální akční komando, organizované na pokyn Kremlu mjr. Schrammem. Formálně tvoří ochranku nového polského velvyslance Józefa Olszewského
při jeho nástupní audienci u prezidenta republiky. Ochranka je ubytována v blízkých kasárnách na Pohořelci.
Zastihuje Masaryka na lůžku a vysvětluje rozespalému ministrovi, že ho má odvést
do bezpečí na Západ, protože mu hrozí smrtelné nebezpečí. Masaryk kategoricky
odmítá, volá o pomoc, brání se fyzicky. S polštářem přitištěným na ústa, tlumícím
volání, je při potyčce vtlačen do vany v koupelně, kde dochází u oběti k zástavě
dechu. To se nemělo stát […]
Za této situace je polské komando vystřídáno partyzánským komandem českým, které mělo za úkol provést v bytě tajnou prohlídku a zajistit u Masaryka kompromitující dokumenty. Tento úkol byl splněn, ale komando muselo také dokončit práci první
(„polské“) skupiny, která se stáhla. Masarykovo tělo bylo svrženo na nádvoří budovy, kde bylo časně zrána nalezeno strážní službou…
Jak uvidíme později, Jan Havel, vyšetřovatel kauzy Masaryk v letech 1993–1996,
dospěl k podobné, ale jednodušší verzi. Nekomplikoval ji „polským“ komandem, a
Masarykovi se podle něj podařilo uniknout z dosahu vetřelců oknem v koupelně na
podokenní římsu, odkud se zřítil na nádvoří… Hodnota obou verzí je přibližně stejná – fabulace postrádající nejen důkazy, ale i logiku.
Grulichova verze – J. Grulich, c. d. str. C 13 a J 22–23.
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Měla údajně v této souvislosti rozhodnout o Masarykově osudu.
Dopis, zřejmé falzum, který „varoval“ Stalina před bolševizací Československa, měl na Západ doručit sovětský zpravodajský důstojník Ivan
Krylov. Smysl této akce není jasný. (Viz PŘÍLOHA 1)
Také druhá přísně soukromá návštěva v kritických dnech byla úředně utajována. Svědecky však lze věrohodně doložit, že 9. března kolem
16. hodiny navštívil Jana Masaryka v Černínském paláci americký velvyslanec Laurence Steinhardt. Přijel sám v malém osobním voze a
k ministrovi jej přivedl tajemník J. Špaček. O této návštěvě se zmiňuje
rovněž MUDr. Oskar Klinger ve svých pamětech, kde uvádí výrok
Hany Benešové, že Masaryk pospíchal z oficiálního jednání v Sezimově Ústí na schůzku s velvyslancem, přestože původně slíbil, že zůstane
na večeři. Také správce domácnosti V. Topinka byl svědkem této
diplomatické návštěvy. Podle něho se Steinhardt u Masaryka zdržel asi
15 minut a po jeho odchodu byl ministr nezvykle vážný. Z věcných a
časových souvislostí vyplývá, že předmětem rozhovoru mohla být
otázka útěku, ať už plánovaného nebo odmítnutého.31

31

Václav Topinka ve své výpovědi na GP dne 9. 10. 1968 dosvědčuje rovněž důvěrnou návštěvu amerického velvyslance Laurence Steinhardta. Mělo k ní však dojít o
den dříve, v sobotu 8. 3. 1948. SÚA, II/3 Vg 5/68, Deník vyšetřovatele VI/827–828.
K útěku a emigraci se Jan Masaryk v kritických dnech vyjadřoval rozporně, jak dosvědčuje několik svědků. Jeden den plný elánu a optimismu plánoval útěk, den na to
rezignovaně hovořil o sebevraždě jako o jediném možném východisku, dosvědčuje
JUDr. Arnošt Heidrich (Poslední dny Jana Masaryka, str. 488, in Karel Feierabend,
Soumrak československé demokracie, Londýn 1988).
O přípravě útěku organizovaném Eduardem Hauptmanem hovoří Ota Hora (Svědectví o puči, 1991, str. 197). Záměr emigrovat dosvědčuje i Marcia Davenportová (Jan
Masaryk – Poslední portrét, 1990, str. 90–92), též Josef Novotný , (výpověď na GP
dne 1. 6. 1968), nebo MUDr. Oskar Klinger (O. Klinger – I. Sviták, Pozůstalost
MUDr. Oskara Klingera, osobního lékaře dr. Edvarda Beneše a Jana Masaryka).
Odmítnutí možnosti útěku naopak dosvědčuje Jiří Dohnálek s odvoláním na rozhovor svého otce, osobního šoféra Jana Masaryka, (výpověď na GP dne 31. 6. 1968,
Deník vyšetřovatele II/ 370) nebo Bohumil Příhoda s odvoláním na sdělení MUDr.
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Rovněž chaotický stav Masarykova bytu v ranních hodinách 10. března nebyl řádně vyhodnocen. Správce jeho domácnosti Topinka, který
tam vstoupil toho dne jako první, jej popisuje: „V ložnici bylo vše
vzhůru nohama, postel nakřivo a divoce zválená…“32 (Už při vyšetřování v roce 1948 poznamenal, že si nedovede vysvětlit, jak se mohly
polštáře z postele ocitnout v koupelně.) Rudolf Bruža z Ústředny StB
při MV v úředním záznamu z roku 1948 věcně zmiňuje velký polštář
ležící na zemi uprostřed koupelny přinesený sem patrně z lože, a malý
polštářek nalezený pod umyvadlem. Opatrnější svědci (např. Josef
Görner) ovšem raději hovoří o „mládeneckém nepořádku“.
Také výroky MUDr. J. Teplého a prof. F. Hájka k úředním dokumentům, tj. k ohledacímu a pitevnímu protokolu, pronesené
v okruhu důvěrněji známých osob, nebyly dostatečně prověřeny a vyhodnoceny. Pochopitelně. Tyto výroky jsou v přímém rozporu se závěry úředních dokumentů, které oba lékaři podepsali, anebo při nejmenším tyto závěry relativizují. Zpochybňují tak objektivitu dokumentů,
které byly v obou dosavadních vyšetřováních považovány za základní
důkazní materiál.
MUDr. Teplý např. při návratu z Černínského paláce na kriminální
služebnu v Bartolomějské ulici prohlásil:
„Páni, je to vyložená vražda“, jak vypověděl Jaroslav Holoubek
a potvrdil Bedřich Pomezný, pracovníci této úřadovny.
O. Klingera z 10. 3. 1948 (výpověď na GP dne 9. 8. 1968, Deník vyšetřovatele
V/767–769).
Otázkám útěku Jana Masaryka z ruzyňského letiště se podrobněji zabývalo vyšetřování GP v roce 1968. SÚA, Dokument Prověřování možnosti přípravy útěku Jana
Masaryka na Západ z ruzyňského letiště, 20. 10. 1968, f. II/3 Vg 5/68, Dozorový
spis IV/841–845.
32

Uvedené Topinkovo svědectví zaznamenala v osobním rozhovoru v roce 1969 C. Sterlingová. Ve své již citované publikaci z roku 1970 jej uvádí na str. 62–63.
Též výpověď V. Topinky na GP z roku 1968; viz poznámka 31.
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„Až bude jednou čas, povíme si více,“ odpověděl k dotazu na otázku ministrovy smrti doc. Ing. Karel Hodík z Ústavu soudního lékařství
UK, který se dosti často stýkal s MUDr. Teplým i jeho manželkou.
„Podezřelý je mechanismus pádu a dopad přímo na paty, při vědomém skoku dopadá člověk instinktivně na špičky nohou, podezřelá je
rovněž stopa stolice na okenní desce a Masarykovo oblečení,“ dozvěděl se od MUDr. Josefa Teplého jeho příbuzný a též podřízený na pracovišti MUDr. Otakar Slezák.
„Už jsem jim nahoře řekl vše, dobře vědí, jak to bylo,“ řekl MUDr.
Teplý Zdeňku Starcovi, pracovníku Oblastní ústředny StB krátce po
10. březnu, když odmítl výzvu JUDr. Hory, aby ho „navštívil“.
„Jsem přesvědčen, že nešlo o sebevraždu, ale nechtějte ode mne
vědět detaily, šlo by vám o život, stejně jako mně,“ sdělil dále JUDr. Jiřímu Doskočilovi, se kterým se často setkával při soudních jednáních. Doskočil navrhl Teplému, aby to, co ví, svěřil alespoň dvěma věrohodným
lidem, aby se toto svědectví zachovalo pro budoucnost. Dověděl se, že
MUDr. Teplý již tak učinil a že on (Doskočil) je jedním z nich.33
A výroky prof. dr. Františka Hájka? Jmenovaný se svěřil svému
spolupracovníkovi z Ústavu soudního lékařství UK MUDr. Zdeňku
Pechovi: „Pochybnosti vyvolával pád, resp. skok s obličejem obráceným dovnitř místnosti.“
Nebo svědectví prof. dr. Karla Kácla, kterému prof. Hájek sdělil, že
sice nebyly zjištěny žádné stopy svědčící přímo o násilí, ale že okolnosti
naznačují zásah další osoby. Poukazoval při tom zejména na pád pozpátku, potřísnění okna a pyžama stolicí a na známky fyziologického strachu, což u sebevražd není obvyklé. A také skutečnost, že v bytě nalezené
33

Uvedené výroky MUDr. Josefa Teplého jsou součástí výpovědí kriminalistů J. Holoubka z 22. 4. 1968, B. Pomezného z 24. 5. 1968, MUDr. O. Slezáka z 9. 7. 1968,
Z. Starce ze 7. 5. 1968 a JUDr. J. Doskočila z 15. 4. 1968 na GP. Spisová dokumentace případu, SÚA, f. II/3 Vg 5/68.
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nedopalky cigaret nesly známky i jiných rtů než Jana Masaryka. Výmluvný je i další Hájkův výrok: „Heleďte hochu, psali o mě a o Katynu,
a nechci, aby o mě psali znovu,“ pronesl v rozhovoru s výše zmíněným
Z. Starcem, který mu předával fotodokumentaci od dr. Hory.34
Závažným dokladem prokazujícím přítomnost cizích osob v kritickou
dobu v Masarykově bytě, a tedy i reálnou možnost násilného činu, byl
chemický rozbor většího počtu cigaretových nedopalků zajištěných při
vyšetřování v ložnici, v ojedinělém případě i v koupelně, které byly prozkoumány v Ústavu soudní chemie a mikroskopie prof. Emila Švagra.
Tímto úkolem byla pověřena jeho asistentka MUDr. Ing. Emilie
Kinská. Ta při chemickém rozboru nedopalků podle druhu tabáku a
papíru zjistila, že v bytě kouřilo více osob (nejméně tři) a že šlo o cigarety různých značek, mezi nimiž byly i cigarety sovětské výroby. Protože ústav profesora Švagra nebyl technicky vybaven na zkoumání
krevních skupin, byla část nedopalků odeslána k prozkoumání do Švýcarska. Hodnotící zprávu a některé vzorky si MUDr. Kinská odnesla
domů, neboť byla přesvědčena, že by Státní bezpečnost zprávu nezveřejnila. Nicméně MUDr. Emilie Kinská byla začátkem 50. let zatčena
(byť pod jinou záminkou) a materiál se nakonec přece jen do rukou
StB dostal a zůstal utajen nebo zničen, přestože ho, jak patrno ze svědectví JUDr. Bedřicha Tautermana, důvěrného přítele Kinské, předala
sama do úschovy jmenovanému. Také on byl totiž zatčen, a tak byl
34

Citované výroky prof. F. Hájka uvedli ve svých výpovědích prof. dr. K. Kácl 23. 7.
1968, MUDr. Z. Pech 24. 4. 1968, J. Novotný 24. 7. 1968 a Z. Starec 7. 5. 1968.
SÚA, Spisová dokumentace případu Jan Masaryk, f. II/3 Vg 5/68.
´ Prof. MUDr. František Hájek se za 2. světové války zúčastnil nacisty organizované
akce lékařů, která měla odhalit aktéry masakru důstojníků polské armády v roce
1939 v Katyni. Po exhumaci hromadného hrobu podepsal protokol (bohužel pravdivě), že za hrůzný akt nesou odpovědnost Sověti. Po roce 1945 prof. Hájek, obviněn
z kolaborace, svůj podpis na protokolu odvolal. (Rusko se za Katyň omluvilo Polákům teprve nedávno, mnoho desítek let po válce.) Je s podivem, že osoba tak vydíratelná, byla v roce 1948 pověřována natolik závažným úkonem, jakým byla Masarykova pitva.
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osud tohoto důkazního prostředku zpečetěn. Přímé svědectví MUDr.
E. Kinské neexistuje, neboť se obnoveného vyšetřování nedožila.
Věrohodné výpovědi k MUDr. Emilii Kinské uvedla do protokolu
na GP Emilie Štursová, neteř prof. Švagra, která rovněž působila
v Ústavu soudní chemie a toxikologie. V březnu 1948 převzala od kriminalistů k prozkoumání vedle osobního prádla Jana Masaryka i nedopalky cigaret, zajištěné v ministrově bytě, a předala je asistence Kinské k prozkoumání. Od prof. Švagra se později dozvěděla, že šlo o cigarety sovětské značky. Ve stejném smyslu podávají svědectví o úloze
MUDr. Kinské též její sestra Marie Apetauerová, JUDr. Petr Sklenář,
manžel její druhé sestry Olgy a též Dagmar Šimková, která v roce
1952 sdílela s Kinskou společnou vazební celu v Bartolomějské ulici,
a kde se jí Emilie Kinská s celou záležitostí svěřila.35
Ani tyto výpovědi nebyly v závěrečné fázi vyšetřování případu prověřovány a zůstaly bez odůvodnění odloženy, přestože, resp. právě
proto, že představují závažná sdělení o možném důkazním materiálu
prokazujícím svědectví nejen o cizích osobách v Masarykově bytě, ale
i o jejich identitě.
Nepochybně mimořádně závažným svědectvím jsou výpovědi doc.
dr. Rudolfa Přibila a MUDr. Vladimíra Maličkého, kteří v roce
1968 působili jako asistenti na pracovišti prof. dr. Oldřicha Tomíčka
z Ústavu analytické chemie UK, kde se v souvislosti s pitvou prováděl
chemický rozbor žaludku zemřelého ministra.
Oba jmenovaní uvedli ve svých výpovědích na Generální prokuratuře, že skutečnost, v jakém stavu a jakým způsobem byl orgán předán
po pitvě k vyšetření prof. Tomíčkovi, byl bezprecendentní. Žaludek
35

SÚA, Výpovědi svědků k údajům Ing. MUDr. E. Kinské: JUDr. B. Tauterman 10. 2.
1969, E. Štursová 14. 6. 1968, M. Apetauerová 21. 1. 1969, JUDr. P. Sklenář 22. 1.
1969 a D. Šimková 25. 6. 1968, f. II/3 Vg 5/68.
Jak patrno, případ E. Kinské se dostal na pořad jednání až v závěrečné fázi výslechů
svědků.
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byl totiž předán nejen rozstřižený, ale také vypláchnutý, což v zásadě
znemožnilo zjištění případných stop po těkavých jedech, které mohly
být případně zjištěny v destilátu ze žaludečního obsahu. Dále mohly
být opláchnutím odplaveny látky s rychlým účinkem, jako jsou
uspávací prostředky, arsenik či jiné preparáty, které nenechávají trvalejší patologické změny. Týdenní časový odstup, s jakým byl žaludek
předán k prozkoumání, pak už sám o sobě umožnil, aby těkavé látky,
které mohou být silně jedovaté, vyprchaly. 36 Tyto okolnosti zcela zpochybňují závěry, které jsou ze zprávy prof. Tomíčka ve jmenovaném
„Usnesení” vyvozovány.
Je celkem pochopitelné, proč zpráva prof. O. Tomíčka o vyšetření
žaludku byla formulována v obecné rovině stejně jako to, že svědectví
MUDr. V. Maličkého a doc. R. Přibila mohlo být zveřejněno až po
dvaceti letech při obnoveném vyšetřování v průběhu „pražského jara“.
Teprve na základě jejich výpovědí mohla být lakonická zpráva prof.
Tomíčka rozšifrována.
To jsou v podstatě nejzávažnější případy výpovědí a podnětů, které
zůstaly při konečném vyhodnocování utajeny.

Závěr II.
Ani vyšetřování v letech 1968–1969 však neposunulo objasňování
okolností Masarykovy smrti významněji kupředu. Nutno dodat, že se tak
stalo v důsledku existující společenské situace, která regulérní ukončení
vyšetřování znemožnila. Nicméně v průběhu vyšetřování bylo shromážděno značné množství různě důležitých svědeckých výpovědí a podnětů
k rozšíření a prohloubení poznatků, byť se do závěru úředního šetření
36

Do stejného období spadají závažná svědectví doc. Rudolfa Přibila z 20. 1. 1969 a
MUDr. Vladimíra Maličkého z 3. 2. 1969. Ve spisové dokumentaci případu v SÚA,
f. II/3 Vg 5/68 je doc. Přibil veden v Deníku vyšetřovatele VII/1201–1202 a dr.
Maličký tamtéž, sv. VIII/1246–1248.
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nepromítly, neboť valná část důkazního materiálu zůstala neprošetřena a
nevyhodnocena.
Nicméně možnost jeho zpracování v průběhu kritického přezkoumání úředních šetření umožňuje posunout objasňování „kauzy JAN
MASARYK“ na vyšší úroveň.
V úředním šetření byla však věnována větší pozornost motivaci
sebevraždy. Tuto možnost významně podporuje úvaha o kombinaci
psychogenních a sociogenních faktorů. Nicméně i za této situace
musíme konstatovat, že ani v průběhu obnoveného vyšetřování, ani při
jeho současné revizi, se žádný přímý ani nepřímý důkaz pro sebevraždu nenašel a ani se nehledal.
Úřední šetření naopak kategoricky odmítá vraždu, při čemž se
opírá o řadu přinejmenším sporných důkazů (závěry ohledání, pitevní
protokol, vyšetření žaludku, ohledání Masarykova bytu a jeho vchodů,
přístup do Černínského paláce apod.), které jsou nesprávně interpretovány a zavádějící. Též vylučuje mjr. A. Schramma jako možného
pachatele na základě nepříliš věrohodného alibi.
Naproti tomu je ze závěrů kritického rozboru spisové dokumentace,
a tedy revize obnoveného vyšetřování, zřejmé, že indicií a nepřímých
důkazů svědčících pro násilný čin je dostatek. Vedle důvodů uvedených v této věci v závěru vyšetřování z roku 1948 jsou to výsledky vyhodnocení výpovědí a podnětů, které zůstaly obnoveným vyšetřováním
neprošetřeny.
Jde o svědectví k utajené návštěvě V. A. Zorina (k níž dochází za
krajně podezřelých okolností), dále ke stavu koupelny ministrova bytu
10. března 1948, k výrokům MUDr. J. Teplého a prof. F. Hájka proneseným v soukromí a k poznatkům MUDr. E. Kinské. Z úředně prošetřených případů pak o výpovědi k mjr. A. Schrammovi, Josefu VávroviStaříkovi, Miloslavu Chocovi a Bořivoji Holvekovi.
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Pro nešťastnou náhodu uvádí úřední vyšetřování svědecky prokázaný zvyk Jana Masaryka sedět před spaním v okně. Tuto pozici se
snaží prokázat zajištěnými stopami a dává této verzi stejnou váhu jako
verzi o sebevraždě. Objektivně nutno konstatovat, že prokázaný zvyk –
sedávat se zkříženýma nohama v okně – (zřejmě v ložnici) se v žádném
případě nedá aplikovat na noc z 9. na 10. března 1948, vzhledem k Masarykovu zdravotnímu stavu, ale též k velikosti koupelnového okna,
jeho přístupnosti a obtížné manipulovatelnosti.

Vyšetřování Masarykovy smrti v letech 1993–1996
Třetí vyšetřování případu bylo zahájeno v průběhu roku 1993 na
základě pokynu ředitele odboru Generální prokuratury ČR JUDr. Libora Grygárka Úřadem pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB,
který řídil JUDr. Lubomír Blažek. Po jeho zrušení, resp. reorganizaci, převzal agendu obnoveného vyšetřování 1. ledna 1995 nově
zřízený Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, jehož
vedením byl pověřen RNDr. Václav Benda. Obnovené vyšetřování
bylo ukončeno 27. února 1995 odložením věci podle § 159 tr. z.
Po získání nových poznatků o osobách, které by mohly přispět
k objasnění případu, bylo vyšetřování 16. června 1995 znovu otevřeno.
Protože však ani v průběhu dalšího šetření nebylo možné zahájit trestní řízení proti konkrétním osobám, bylo vyšetřování „Usnesením ze
dne 27. 11. 1996” podle § 159/4 a § 11/4, odst. e) tr. z. zastaveno.
Z uvedeného je zřejmé, že po listopadu 1989 zareagovaly příslušné
úřady a orgány na možnost a nutnost otevřít otázku Masarykovy podezřelé smrti se značným zpožděním, přestože šlo o jeden ze základních
úkolů vyrovnání se s komunistickou minulostí. Po celé tři roky po
„sametové revoluci“ chyběla k objasnění Masarykovy smrti politická
vůle. Přitom první podnět ze strany občanů z března 1990 byl při nejmenším stejně závažný jako dopis prof. Svitáka Generální prokuratuře
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z dubna 1968, neboť obsahoval obdobné podezření, že Jan Masaryk
zemřel násilnou smrtí.
Šlo o svědectví bývalého kpt. Josefa Sachera, uveřejněné 10. března 1990 v nedělní příloze Svobodného slova v článku Michala Štěpanovského „Smrt Jana Masaryka“. Autor v něm uvádí, že Josef Sacher pracoval po roce 1945 spolu s bývalým škpt. Stanislavem Hovězákem ve
Vojenském historickém ústavu v Praze na dokumentaci 1. a 2. odboje.
Jmenovaní byli v kritické době smrti ministra Masaryka svědky podezřelého jednání svého nadřízeného pplk. Vojtěcha Kohouta, které jednoznačně prokazovalo souvislost s Masarykovou smrtí.
Škpt. Hovězák, který bydlel s rodinou v Brně, zpravidla na pracovišti přespával. Tak tomu bylo i v noci z 9. na 10. března 1948. Časně
ráno, někdy mezi 4. a 5. hodinou, se v ústavu znenadání objevil ve své
pracovně pplk. Kohout. Z pootevřených dveří vedlejší místnosti Hovězák slyšel, jak V. Kohout telefonoval. Nejprve Zdeňku Fierlingerovi
a vzápětí redaktoru Vlastimilu Borkovi,37 „že pérák doskákal“. Že
volal uvedeným, bylo zřejmé z toho, jak je oslovoval křestními jmény.
Hovězák totiž pracoval v jedné místnosti s Kohoutem a býval svědkem
jeho častých důvěrných telefonních rozhovorů nejen s oběma jmenovanými, ale též s ministrem Noskem a Bedřichem Reicinem.
Když se o něco později škpt. Hovězák setkal s pplk. Kohoutem, vypadal dotyčný jako po flámu. Uniformu měl zmačkanou a nepromluvil
s Hovězákem ani slovo. Jakmile se vzdálil ze své kanceláře, Hovězák
instinktivně sáhl do kapsy Kohoutovy vojenské bundy visící na věšáku
37

Vlastimil Borek, jemuž byl určen jeden z telefonátů pplk. Vojtěcha Kohouta, měl
v únoru 1948 na MZV jako předseda akčního výboru výsadní postavení. Tato funkce naznačuje, že jeho vztah ke Kohoutovi mohl mít důvěrnější povahu. O Zdeňku
Fierlingerovi pak víme bezpečně jen to, že po smrti Jana Masaryka počítal s tím, že
získá uvolněné křeslo ministra zahraničí. Tomu se ale Beneš dokázal vzepřít a
ministrem se stal 19. 3. 1948 dr. Vlado Clementis.
O možné úloze Zdeňka Fierlingera se zmiňuje ve své práci Svědek téměř stoletý
MUDr. Karel Steinbach, 1988, str. 82–83.
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a našel v ní kovové razítko s podpisem Jana Masaryka. Když na pracoviště přišel kpt. Sacher, razítko mu ukázal a informoval o Kohoutových telefonátech. Nerozuměli tomu, co mohl Kohout dělat v noci
v Masarykově pracovně, a jaký smysl měly telefonáty. Vše pochopili,
když později uslyšeli z rozhlasu zprávu o Masarykově sebevraždě,
neboť politický profil svého nadřízeného a jeho aroganci dobře znali.
Bylo zcela vyloučeno, aby věc v poúnorových poměrech oznámili
úřadům. Zavázali se proto před obrazy prezidentů TGM a Edvarda
Beneše – čin patrně pro dnešní mladou generaci sotva pochopitelný –
že ten z nich, kdo přežije dobu nesvobody, zveřejní jejich poznatky. Po
pádu totalitního režimu tak mohl učinit už jen Josef Sacher, neboť
Stanislav Hovězák v roce 1977 zemřel. Ani v průběhu událostí roku
1968 se neodvážili se svým svědectvím vystoupit. Nepovažovali bouřlivou situaci „pražského jara“ za dostatečně bezpečnou.
Redakci Svobodného slova svěřil kpt. Josef Sacher svoji zkušenost v březnu 1990, až poté, co se marně snažil zainteresovat v této
věci své bývalé pracoviště, mezitím přejmenované na Historický ústav
čs. armády (HÚČA), a potom se stejným výsledkem i mnichovskou redakci RFE, kterou zároveň požádal o zprostředkování kontaktu s Marcií Davenportovou, aby jí rovněž vše vylíčil v dopise. Ten patrně adresátce předán nebyl, neboť odpovědi se J. Sacher nedočkal. Po třech
měsících zareagovala na článek Generální prokuratura, která začala
věc šetřit na základě zákona o prokuratuře.
Dne 2. 8.1990 byl Josef Sacher za přítomnosti své dcery Jany Votavové vyslechnut JUDr. Leo Kadlecem z GP na Obvodní prokuratuře
v Praze 9. Při tom předal JUDr. Kadlecovi zmíněné razítko k prozkoumání a informoval ho, že v březnu 1990 vyhledal Masarykovu neteř dr.
Annu Masarykovou, která potvrdila, že takové razítko měl strýc ve své
pracovně. Po třech měsících, dne 17. 12.1990, byla na Krajské prokuratuře v Brně vyslechnuta i vdova po škpt. Hovězákovi, paní
Jaroslava Hovězáková, která také potvrdila Sacherovu výpověď.
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K razítku, které jí bylo předloženo, uvedla, že ho poznává a že je po
celou dobu, až do předání Josefu Sacherovi, měla ve své rodině. Dne
6. 2.1990 byl na Obvodní prokuratuře v Praze 9, opět JUDr. Kadlecem, vyslechnut i Antonín Kozel, Hovězákův zeť. I on potvrdil již
známé skutečnosti.
Přibližně po roce se JUDr. Leo Kadlec obrátil na Historický ústav
čs. armády (HÚČA) se žádostí o bližší údaje o pplk. Vojtěchu Kohoutovi z doby jeho působení v ústavu. S vyšetřováním příliš nespěchal,
patrně tušil, jakou dostane odpověď. Charakteristiku, kterou si prokuratura vyžádala, zpracoval zástupce náčelníka ústavu vojenský historik
doc. dr. Karel Pichlík na základě dokumentace z Vojenského historického archivu v Praze 8-Karlíně. Z válečné kariéry jmenovaného a
jeho převelení k Československému armádnímu sboru v říjnu 1944
usoudil, že Vojtěch Kohout byl agentem NKVD, což ostatně vyplývá
i z kádrového hodnocení Kohouta generálem Čeňkem Hruškou (od
února 1949 do května 1950 velitelem VHÚ), který jej označil nejen za
„tvrdého bolševika“, ale přímo za „školeného enkávédistu“.38
Také na VHÚ udělal pplk. Kohout rychlou kariéru a v roce 1951
byl už jako plukovník ustanoven náčelníkem ústavu. Necelý rok poté
(1952) odešel přednášet na Vojenskou politickou akademii. Posudek
doc. Pichlíka obdržela GP ČR dne 20.3. 1993. Podnět Josefa Sachera
zůstal nevyřešen…
Dalším závažným dokumentem, kterým se GP zabývala, byl údajný dopis Jana Masaryka Stalinovi, který je někdy také označován
jako Masarykova „politická závěť“. Jak víme, pátrala po něm StB již
v roce 1948, při prohlídce Masarykova bytu i úřední kanceláře v Černínském paláci. V průběhu roku 1990 objevil v osobním archivu Antonína Novotného prof. dr. Václav Čada, ředitel Ústavu mezinárodních
38

Charakteristika pplk. V. Kohouta vypracovaná doc. dr. Karlem Pichlíkem z HÚ
ČSA byla 25. 3. 1991 odeslána na GP ČR. Dokumentace ÚDV, ÚDV-121/Vv-93.
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vztahů pověřený po listopadu 1989 správou A ÚV KSČ, xerokopii
tohoto dopisu. Šlo o dvě verze překladu do francouzštiny. V této podobě byl dokument již znám v roce 1948. Jak bylo výše zmíněno, propašoval ho údajně v dubnu důstojník rozvědky Generálního štábu RA
kpt. Ivan Krylov přes Berlín do západní zóny Německa, a odtud následně do redakcí západního tisku.39
Dne 20. února 1991 uveřejnil text Čadou objevené xerokopie redaktor Miroslav Šiška. Krátce nato se k pravosti dokumentu rozvinula
diskuse. Zatímco prof. Čada označil dopis na základě roz-boru textu za
pravý, prof. Jiří Hájek jej zpochybnil (27. září 1991 tamtéž),
vzhledem k nesrovnalostem historických událostí v něm uváděných, i
když připustil, že některé formulace odpovídají Masarykovu stylu.
Autor tohoto „dokumentu“ připomíná tradici vzájemných českoruských vztahů a politické postoje vlády i své osobní, které respektují
zájmy Sovětského svazu. Emotivně zdůrazňuje, že dal v sázku svoji
morální autoritu, když vyhověl V. A. Zorinovi, aby podporoval Gottwalda v jeho krocích u prezidenta Beneše. Učinil tak, když ho Zorin
ujistil, že komunistická strana dané situace nezneužije k absolutní
moci. Když však zjistil, že záruky a sliby nejsou plněny, že v zemi dělají zákony akční výbory, narůstá perzekuce politických odpůrců a vytváří se mechanismus policejního státu, nezbývá mu než rezignovat a
zemřít. A to v tichosti, aby nezavdal příčinu ke konfliktu a občanské
válce. V závěru žádá Stalina, aby zabránil „sovětizaci“ Československa, s varovným výrokem: „Dokud je čas.“
Do diskuse o pravosti dopisu, respektive autorství, zasáhl i bývalý
zpravodajský důstojník československé armády ing. Štefan Košár.
39

Text dokumentu otiskl v červnu 1948 Schweizer Illustrierte Zeitung v článku „Deshalb
starb Jan Masaryk“, v červenci téhož roku francouzský Combat v ruském překladu
českého „originálu“. Podle údajů redakce byl dopis nalezen při prohlídce Masarykova
bytu na psacím stole ministrem Noskem, který jej měl se souhlasem K. Gottwalda
předat Zorinovi. (Srov. PŘÍLOHA 1)
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V rozhovoru s redaktorem Šiškou uvedl, že zpravodajci (tj. 2. oddělení
Generální štábu) měli již v roce 1948 k dispozici kopii českého „originálu“ dopisu z archivu britské tajné služby (SIS). Angličané ji získali
od agenta pověřeného překladem „Masarykova dopisu“ do ruštiny po
jeho doručení Stalinovi.
Když byl zmíněný agent shodou okolností vyslán jako diplomatický
kurýr k veliteli sovětských vojsk v Berlíně, vzal originál dopisu s sebou,
předal ho v Západním Berlíně anglické SIS a požádal o azyl. Zpravodajský důstojník Košár měl dopis vyhodnotit z hlediska věrohodnosti i obsahu, a doporučit jeho využití. Uvědomil si riziko jakéhokoliv vyhodnocení dokumentu a požádal o uvolnění z funkce. To se mu podařilo a
mohl se vrátit na své původní pracoviště v Bratislavě.
Na základě všech indicií, které měl k dispozici, považoval dopis za
pravý, včetně Masarykova podpisu. V roce 1968 nevystoupil se svými
poznatky veřejně, neboť byl – jako bývalý zpravodajský důstojník –
vázán mlčenlivostí. Tolik ing. Štefan Košár.40
Z logiky dopisu, který je psán s dostatečným přehledem o politické
situaci i o Masarykově postavení, ve kterém se ocitl, není však zřejmé,
co bylo jeho cílem. Kdyby byl publikován, mohl by být pro veřejnost
důkazem potvrzujícím Masarykův dobrovolný odchod. Realistický popis poúnorové politické praxe a otevřená kritika sovětské věrolomnosti
však publicitu sotva dovolovala.
Smysl dokumentu je obtížné pochopit, jedno je však nesporné.
Z hlediska Masarykova autorství jde nepochybně o falzum. A o jeho
údajný únik; nejspíše zpravodajskou dezinformační hrou.

40

Ing. Štefan Košár informoval o svých poznatcích k dopisu v rozhovoru s redaktorem
M. Šiškou v Nedělních novinách, příloze deníku Právo z 27. 3. 1991. Až na některé
jednotlivosti se Košárovy údaje shodují s informací, kterou uvedla redakce časopisu
Combat v roce 1948.
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Na Generální prokuratuře byl PhDr. Šiška vyslechnut 10. 2. 1993,
prof. Čada 16. 2. téhož roku a 11. 3. 1993 byl dokument GP předán na
ÚDV k prošetření. Vyhodnocením dokumentu pověřil ÚDV vojenského historika pplk. PhDr. Zdeňka Vališe, který autorství Masaryka posudkem z 16. 12. 1993 vyloučil.41
Závažnou informaci týkající se okolností Masarykovy smrti uveřejnil už na podzim v roce 1992 týdeník Respekt (13. září 1992). Uvedl,
mj., že se na čs. konzulát v Berlíně dostavil ruský občan I. V. (není
uvedeno jméno), údajně spisovatel, který oznámil, že jeho matka byla
příslušnicí komanda NKVD, které v roce 1948 zavraždilo Jana Masaryka. MZV potvrdilo ÚDV informaci o návštěvě občana I. V. a
sdělilo další podrobnosti o informátorovi, zejména o jeho záměru
požádat o politický azyl v USA. Měl rovněž v úmyslu předat za úplatu
některé naší redakci hromadných sdělovacích prostředků dokumenty,
které by prokazovaly uváděné údaje a které mu předala jeho matka.
K jeho opakované návštěvě však nedošlo, ani se již neohlásil.
O půl roku později potvrdil komentátor RFE Jefim Fištejn orgánu
ÚDV, že mu 10. března 1993 jistý Leonid Paršin z azylového domu
v Oldenburgu sdělil o své matce v podstatě tutéž informaci. Jeho matka údajně působila jako profesionální agentka NKVD před válkou ve
Španělsku a po válce v Československu, kam se dostala s postupující
Rudou armádou. Žila zde asi tři roky nelegálně pod cizím jménem.
Jejím řídícím orgánem byl diplomat působící na ruském velvyslanectví
v Praze. Jan Masaryk měl být zavražděn na přímý rozkaz Stalina agenty NKVD za pomoci dvou českých spolupracovníků.
Syn Leonid Paršin si údajně pamatoval, že v době jeho dospívání
(tzn. po válce) se u nich v moskevském bytě scházeli důstojníci
NKVD (mezi nimi i onen řídící orgán) a vzpomínali na dobu svého
působení v Praze. Splnění Stalinova rozkazu však nebylo jednoduché
41

Komentář pplk. dr. Zdeňka Vališe, připojený k textu dokumentu, je součástí spisové dokumentace vyšetřování ÚDV v letech 1993–1996, ÚDV-121/Vv 93, Podněty 2/21.
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vzhledem k Masarykově robustní postavě. Podle J. Fištejna však Leonid Paršin neskončil v exilu, ale v psychiatrické léčebně v Moskvě.
K celé záležitosti se také váže jeden díl dokumentárního seriálu České televize „Československo ve zvláštních službách“,42 ve kterém ona
bývalá agentka, plk. Jelizaveta Paršina, vystoupila osobně. Mimo jiné
zde uvedla, že na jedné ze schůzek veteránů NKVD se bývalý generál
Michail Bělkin vychloubal, že to byl on se svým společníkem Bondarenkem, kdo vyhodili Masaryka z okna, a že jim to dalo dost práce.
Celkový dojem z těchto informací je rozporný. Že se akce proti Janu
Masarykovi uskutečnila v režii NKVD, o tom pochybovat nemusíme, a
patrně ani o tom, že se na ní podílely zmiňované osoby. Sotva však
v uvedených rolích. Generál Bělkin, který byl v té době šéfem sovětské
zpravodajské agentury pro střední Evropu ve Vídni, mohl mít tuto akci
ve své kompetenci a pracovní náplni, ale rozhodně se na ní nemohl
podílet jako operativní orgán a pod vedením Paršiny. Ostatně rovněž
údaj, že celou akci řídila tato agentka, není příliš věrohodný a lze za ním
tušit prestižní motivaci, ale i možnou dezinformaci. O pár let později
uvedla v moskevské televizi v dané souvislosti úplně jiná jména.43

V průběhu let 1990–1993 Generální prokuratura ČR sama podle
zákona o prokuratuře reagovala na podněty, které ve věci Masarykovy
smrti obdržela. Když byl řízením obnoveného vyšetřování 11. března
1993 pověřen Úřad pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB, byla
veškerá dokumentace soustředěná v této záležitosti předána ÚDV, kde
42

Dokumentární seriál ČT zpracoval autor Karel Pacner do knižní podoby a po jeho odvysílání vydal pod stejným názvem (v roce 2002). Události vztahující se k případu Jana Masaryka obsahuje III. díl, str. 99–101.
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Jak je patrno z údajů ruských historiků Alexandra Kolpakidiho a Dmitrije Prochorova
v publikaci „KGB – Specoperaciji sovětskoj razvědki“, Moskva 2000, uvedla Jelizaveta Paršina ve vystoupení v Moskevské televizi NTV, že Jana Masaryka má na svědomí
skupina sovětských zpravodajců v čele s generálem Alexandrem Korotkovem.
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byly tyto materiály vesměs znovu prověřovány a vyhodnocovány.
V pořadí již třetím vyšetřováním Masarykovy smrti byl tehdejším ředitelem ÚDV JUDr. Lubomírem Blažkem pověřen předválečný kriminalista Jan Havel.
Po obnovení vyšetřování se veřejnost začala o okolnosti Masarykovy smrti zajímat živěji. Ještě v roce 1993 a zejména v letech 1994–
1995 začaly na ÚDV docházet ve formě dopisů a telefonátů nové podněty, ve kterých se převážně pamětníci svěřovali úřadu nejen se svými
poznatky, ale i úvahami. Objevily se zajímavé verze, ve kterých měly
značnou frekvenci úlohy NKVD a mjr. Schramma, které však postrádaly důkazní hodnotu, přestože vypadaly zasvěceně a věrohodně.44
Poštou došlo též několik problematických anonymů.
První kroky, které vyšetřovatel Jan Havel učinil, byly nesporně
profesně na úrovni. Navázal na výsledky vyšetřování prováděné kriminalisty v roce 1948 (týmy dr. Zdeňka Borkovce a dr. Josefa Görnera),
než byli odvoláni a vystřídáni orgány StB, přičemž uskutečnil nové
šetření na místě činu.
Se souhlasem Odboru správy budov MZV provedl vyšetřovatel Havel znovu celkovou prohlídku Černínského paláce, kontrolu možností
vstupu do budovy a do Masarykova bytu. Znovu byly prohlédnuty
všechny místnosti bytu včetně prostor Masarykem neužívaných, přilehlých přístupových schodišť a výtahů. Havel se zajímal zejména o
možnost přístupu do předsíně a ložnice, kterou ministr používal i jako
pracovnu, kde přijímal též návštěvy. Zaznamenal mj. prostorné skříně
zabudované v předsíni, pozornost zaměřil na schody vedoucí z koupelny
na půdu, na kterých v roce 1948 vyšetřovatel Bruža zjistil v prachu stopy
44

To platí zejména o materiálu „Bylo tomu tak“, který byl původně doručen na ÚDV
jako anonym, ale v průběhu dalšího šetření bylo zjištěno, že odesilatelem je Jaroslav
Herman z Prahy. Jde o rekonstrukci průběhu násilné akce proti Masarykovi založené
na údajích ze sdělovacích prostředků z roku 1968 a převzatých bez ohledu na jejich
věrohodnost. Dokumentace ÚDV, ÚDV-69/VvK-95, Podněty, sv. 4/7. Též Josef
Hejtmánek „Únor 1948 a Jan Masaryk“, tamtéž, Podněty, sv. 1/1.
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bot. Zjistil, že ve skříních s dvoukřídlovými dveřmi v předsíni, se mohl
pohodlně ukrýt člověk, ještě vhodnější úkryt pro více osob
umožňovala pak půda, jakož i nepoužívaná část bytu, snadno přístupná
z předsíně dveřmi s obyčejným zámkem na klíč. Jan Havel přitom
dospěl k poznatku, že tvrzení vyšetřovatelů Generální prokuratury z let
1968–1969 o tom, že žádná osoba nemohla proniknout do Masarykova
bytu, nelze akceptovat.
Znovu bylo rovněž ohledáno okno v koupelně, ze kterého Jan Masaryk skočil či vypadl, zjištěny rozměry okna (l,27 x 1,11 m) a výška
jeho umístění od podlahy (1,10 m). Pozornost byla věnována zdi za
oknem (0,20 m) a podokenní římse (0,60 m) nacházející se v úrovni
podlahy koupelny, která vede pod okny celého průčelí a umožňuje otevřenými okny vstup do koupelny, ložnice, předpokoje a nakonec i do
zimní zahrady.
Z polohy těla na dlažbě nádvoří na místě dopadu vyšetřovatel
odvodil, že do vzdálenosti těla (nohou) – 2,90 m ode zdi pod oknem a
13,10 m od postranní zdi – nemohlo dojít v sebevražedném úmyslu,
nebo že tělo živého či mrtvého Masaryka lze do této vzdálenosti v daném úhlu vyhodit. Z uvedených skutečností Havel vyvozuje ve shodě
s dosavadním vyšetřováním, že Jan Masaryk ze z okna dostal sesunutím po břiše, s obličejem obráceným do místnosti, resp. ke zdi, ve snaze uniknout nějakému nebezpečí. Po římse ustupoval doleva do vzdálenosti 1,3 až 2 m od okraje okna, přičemž se přidržoval zdi. Z nějakého důvodu ztratil rovnováhu a zřítil se na dlažbu nádvoří.
S touto úvahou lze samozřejmě polemizovat, ale nepostrádá logiku.
Co však zůstává nesporné, je fakt, že do zjištěné vzdálenosti nemohlo
tělo dopadnout, kdyby šlo o sebevraždu. Touto úvahou učinil vyšetřovatel Jan Havel, pokud jde o verzi sebevraždy, průlom do
dosavadního vyšetřování, kterou tímto vyloučil. Tím však
kriminalistické aktivity vyšetřovatele končí.
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V jeho dalším postupu již následují pouhé spekulace postrádající
oporu jak v logice, tak v důkazech. Odpověď na otázku, před jakým
nebezpečím Masaryk unikal, se Havel snažil nalézt ve svědeckých
výpovědích z vyšetřování v letech 1968–1969. Ze tří set výpovědí, které nasvědčovaly tomu, že Masarykova smrt nebyla dobrovolná, ale že
šlo o násilný čin, si vybral výpověď, která formálně odpovídala jeho
úvaze, avšak pokud jde o osobu svědka i obsah, patřila k nejméně věrohodným.
Jde o výpověď Zdeňka Lustyka, který 8. 7. 1968 na Krajské správě SNB-Správě StB v Ostravě uvedl, že někdy v květnu či červnu
1948, kdy pobýval v Německu, se od neznámého stopaře, kterého
údajně vezl z Pasova do Norimberku a poté až do Kolína nad Rýnem,
dozvěděl podrobnosti o smrti Jana Masaryka. Stopař se mu během
jízdy svěřil, že patřil ke skupině partyzánů, kteří se v únoru 1948
podíleli na „likvidaci zbytků buržoazie“.
Jejich poslední akcí měla být tajná prohlídka Masarykova bytu, o
které se rozhodlo, když se objevilo podezření, že se Masaryk připravuje k útěku. Cílem prohlídky bylo zajištění dokumentů, které by ministra v tomto směru kompromitovaly. Prohlídka však měla velmi dramatický průběh. Jednak byl Masaryk inzultován rozčileným velitelem
skupiny při objevení kufru s dokumenty a značnou peněžní hotovostí,
jež měl ministr připravený na cestu. Situace se vyhrotila, když zastižen
v posteli, byl Jan Masaryk vyzván, aby se oblékl a připravil k odchodu.
Zpanikařil, pokusil se o útěk a začal volat o pomoc; v tom se mu snažili zabránit polštářem přitlačovaným k obličeji.
Co se odehrálo dále, „stopař“ už nevěděl, neboť byl vyzván velitelem, aby zjistil, co se děje venku, a když se vrátil, Masaryk už
v místnosti nebyl. Bylo mu řečeno, že došlo k potyčce, když se Masaryk snažil utéci nebo vyskočit oknem koupelny, ale že se jim vytrhl a
sám z okna vypadl, uvádí Zdeněk Lustyk ve své výpovědi. Jeho
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úkolem pak bylo zajištěné věci z Masarykova bytu odnést domů,
utřídit a předat. Komu, to už mu „stopař” neuvedl.45
Překvapuje detailní líčení průběhu společné cesty se „stopařem“ i
prohlídky bytu s odstupem dvaceti let, které je daleko podrobnější, než
lze uvést s ohledem na rozsah této stati. Stejně tak je podezřelá „stopařova“ ochota svěřit se s tak choulostivou záležitostí neznámému člověku. Ještě závažnější je však rozpor mezi údajným cílem prohlídky Masarykova bytu a jejím faktickým průběhem. Vyzvání Masaryka k odchodu zřetelně naznačuje, že zde mělo jít nejen o prohlídku, ale
vlastně o jeho zadržení. Tyto rozpory vedou k závěru, že jde o smyšlenou konstrukci, která měla usměrnit vyšetřování Masarykovy smrti a
zabránit skutečnému objasnění. A že skutečným průvodcem této
konstrukce byla sovětská tajná služba a její domácí agentura ve Státní
bezpečnosti.
Neméně problematická je věrohodnost svědka. Je skoro nepochopitelné, jakou váhu přikládá vyšetřovatel jak osobě svědka, tak jeho výpovědi. Ze svědkovy prověřené biografie vyplývá, že za války se přičiněním otce, který se přihlásil k německé národnosti, ocitl Zdeněk Lustyk
v uniformě wehrmachtu a nakonec i SS, a nezdá se, že mu to bylo proti
mysli. Koncem války dostal nejvyšší nacistická vyznamenání včetně německého zlatého kříže, mj. i za účast v bojích u Remagenu. V Německu
se ocitl bezprostředně po válce, když se mu podařilo uprchnout ze sovětského zajetí, aby pátral po svých domněle odsunutých rodičích. Živil se
podomním obchodem a podvody, přičemž měnil svou totožnost i místo
pobytu. Na svou válečnou minulost nezapomněl a v Norimberku se stal
členem organizace bývalých příslušníků zbraní SS (HIAK).
Do Československa se Zdeněk Lustyk vrátil (po jednom neúspěšném ilegálním pokusu v březnu 1954, kdy byl vyhoštěn) na základě
45

Výpověď Zdeňka Lustyka na Krajské správě SNB-Správě StB v Ostravě z 8. 7.
1968. Doplnění výpovědi ze dne 21. 9. 1994 v místě bydliště. Dokumentace ÚDV,
ÚDV-69/VvK-95, Přílohy II, č. 2 a č. 4.
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amnestie v 50. letech. Zde se také oženil a trvale usadil jako vhodný
objekt zájmu StB. Po svém návratu se zavázal ke spolupráci a pod
krycím jménem „PAVEL“ se podílel na rozpracování několika akcí.46
S StB spolupracoval až do roku 1968. Dne 20. června 1968 podal řídící orgán návrh na ukončení spolupráce a 8. července 1968 pak Lustyk
na Krajské správě StB v Ostravě uvedl svou výpověď o „stopaři“. Za
těchto okolností se jeho svědectví „o stopaři a prohlídce” jeví spíše
jako zpravodajská dezinformační konstrukce, než jako vlastní zážitek.
V průběhu „pražského jara“ se tato verze projevuje jako žádoucí výsledek objasňování. Masarykova smrt je tu prezentována jako vnitřní
československá záležitost. NKVD je v tomto scénáři vyřazena ze hry a
odpovědnost domácí strany za Masarykovu smrt je minimalizována.
Po 21. srpnu ztratila tato verze opodstatnění a Lustykovo svědectví
bylo jako irelevantní odloženo.
Pro vyšetřovatele Havla se však Lustykovo svědectví stalo úhelným
kamenem jeho úvah o okolnostech a příčinách Masarykovy smrti. Musí proto prokázat, že k prohlídce Masarykova bytu skutečně došlo a že
ji provedla skupina partyzánů. Opřel se o existující praxi komunistické
strany „zajišťovat si podporu uznávaných osobností“ při realizaci
svých politických záměrů získáváním či fabrikací dokumentů tyto osoby kompromitujících. Údajně měl být touto metodou získáván i Jan
Masaryk.
Nápad s prohlídkou bytu se podle Jana Havla uskutečnil na tajné
schůzce prominentních stranických představitelů Státní bezpečnosti u
generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského v průběhu únorové
bezpečnostní pohotovosti. Vedle Slánského se jí tehdy měli zúčástnit
46

Dokument o spolupráci Zdeňka Lustyka s StB – výpis z archivního materiálu a. č.
835596 MV. Dokumentace ÚDV-96/VvK-95. Přílohy II, č. 7.
Jedním z důkazů věrohodnosti verze o tajné prohlídce má být dokument podepsaný
B. Geminderem a A. Novotným o převzetí částky 500 000 Kč od Osvalda Závodského s datem 10. března 1948, který se zachoval v bývalém archivu ÚV KSČ (dnes
v SÚA) a který se stal jedním ze základních pilířů Havlovy umělé konstrukce.
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Bedřich Geminder, Osvald Závodský, Jindřich Veselý a Bedřich
Pokorný. Na schůzce měli původně J. Veselý a mjr. B. Pokorný referovat o výsledcích kompromitační akce zajišťované zvláštním oddělením ÚV KSČ. Materiály, které měly Masaryka kompromitovat, se ukazovaly být nedostačující, a bylo nutno je doplnit a zajistit si tak jednoznačnější ministrovu podporu. V tomto ohledu musel Havel poněkud
slevit ze svědectví Lustykova „stopaře“, který zdůvodňoval akci u Masaryka obavou z jeho útěku. Vzhledem k tomu, že šlo o nezákonnou
akci, mělo být použito „spolehlivých a zkušených partyzánů“ namísto
kompetentních bezpečnostních orgánů. To měla být záležitost Slánského a Schramma (vzhledem k jejich postavení ve Sdružení českých
partyzánů) a také údajného Slánského oblíbence Josefa Vávry-Staříka. Velitelem skupiny provádějící prohlídku byl ustanoven mjr.
Schramm a zajištěním spolehlivých osob Vávra-Stařík. Pověření Vávry-Staříka tímto úkolem oslabuje věrohodnost verze o prohlídce, neboť
Vávra, za okupace výkonný ve štábu 1. čs. partyzánské brigády Jana
Žižky, byl známým představitelem opoziční platformy v SČP kritizující pražské Ústředí (Slánský, Schramm) za centralismus a nedostatečnou podporu partyzánů v politice i při návratu do civilního života.
Přístup do Černínského paláce měl zabezpečit Osvald Závodský,
kterému měly být také dokumenty předány: „Zajištěný materiál měl
Masaryka usvědčovat z přípravy útěku, anebo alespoň jej kompromitovat do té míry, aby proti němu mohlo být použito příslušné
a účinné opatření,“ které není blíže specifikováno.47
Identifikace Vávrova komanda už nebyla pro Havla zřejmě příliš
obtížná. Z dokumentace z procesu s Miloslavem Chocem (jehož případ
se stal rovněž předmětem obnoveného vyšetřování v letech 1968–
1969), bylo zřejmé, že koncem března 1948 odešla s Vávrou-Staříkem
skupina partyzánů do bavorského Řezna. Byli předem varováni před
47

Dokumentace vyšetřování ÚDV 1993–1996. ÚDV-69/VvK-95. Složka B. Geminder. Též Úvaha vyšetřovatele ze dne 28. 3. 1996. Příloha k Usnesení, tamtéž.
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zatčením jednou příslušnicí zlínské StB: Vilém Krajčírovič, Jan
Hradil, Oldřich Kojecký a Oldřich Fischmeister. Vyšetřovatel Jan
Havel bez bližšího prověření ztotožnil tuto skupinu s komandem, které
provedlo prohlídku v Masarykově bytě a nyní se obávalo následků.
A onoho Lustykova „stopaře“, který tak zasvěceně hovořil o průběhu
prohlídky Masarykova bytu, ztotožnil s Krajčírovičem. Ten byl však
právě v této době na útěku; jako člen skupiny vyslané začátkem dubna
z Řezna Českým komitétem (či Vávrou-Staříkem) zpět do ČSR. Jako jedinému se mu podařilo uniknout zatčení v souvislosti s vraždou mjr.
Schramma a vracel se zpět za Vávrou. Nikoliv do Paříže, ale do Řezna.
Vávru nezastihl v Řezně, ale koncem května 1948 vážně nemocného na
léčení v Bad Orbu. Zatímco údajný Lustykův stopař byl na cestě z Pasova nikoli do Řezna, ale do Kolína nad Rýnem (a za Vávrou do Paříže), a
to již mezi 13. a 14. květnem. Také životopisné údaje „stopaře“ jsou na
hony vzdáleny Krajčírovičově biografii. (Měl se mj. podílet na výsadcích paraskupin ze Sovětského svazu do Československa.)
Jak patrno, zpravodajská akce nebyla připravena zrovna pečlivě.
Skutečným důvodem odchodu Vávrovy skupiny do emigrace byla jeho
již zmíněná opoziční platforma, a Vávra, který měl u moravských partyzánů silnou pozici, se po Únoru důvodně obával, a s ním i jeho zlínští spolupracovníci, perzekuce. Věděli, co dělají. Hon na politické odpůrce, zejména z řad účastníků odboje, už dostával masové rozměry.
Nicméně vyšetřovatel Havel už vhodnou skupinu nalezl a zahájil po
jejích členech pátrání. O Vávrovi zjistil, že po návratu z emigrace na
přelomu let 1949–1950 (nebyl si jist, zda dobrovolném či násilném)
byl v srpnu 1953 popraven, po Krajčírovičovi a Fischmeistrovi jakoby
se slehla zem, ale Hradila a Kojeckého vypátral; J. Hradila v Přerově,
O. Kojeckého ve Zlíně, kam se po listopadu 1989 vrátil z emigrace.
Oba zastihl ve velmi vážném zdravotním stavu a znechucené křivým
obviněním, které mezitím proniklo do sdělovacích prostředků. Odmítli
vyšetřovateli ÚDV vypovídat, protože o prohlídce Masarykova bytu
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nic nevěděli. Za této situace musel Jan Havel uznat vratkost svých
argumentů a případ dne 27. února 1995 odložil.
Stále se však nevzdával, přesvědčen o pravdivosti své verze, a
ve vyšetřování pokračoval pátráním po Krajčírovičovi a Fischmeistrovi. O něm se mu podařilo zjistit, že když se z názorových důvodů Vávrova skupina rozešla, zůstal ve Francii, kde v roce 1972 zemřel.
Pokud jde o Krajčíroviče, podařilo se vyšetřovateli vypátrat jeho
bývalou manželku Františku Gréňovou, sestru Miluši Polákovou se
synovcem Milošem Polákem ve Zbýšově u Brna, a společně s kolegou-vyšetřovatelem ÚDV Petrem Vondrákem je vyslechnout. Poté bylo vyšetřování znovu otevřeno (15. června 1995).
Z dalších sdělení M. Polákové je patrno, že byla s bratrem, který
emigroval z Francie do USA a žil pod jménem William Kray, v poměrně častém písemném kontaktu. Z rozhovorů, které byly na přelomu
let 1995 a 1996 s Krajčírovičovými příbuznými uskutečněny, a z torza
korespondence, byly zjištěny některé údaje, které podle Havlovy interpretace nasvědčovaly, že se mohl zúčastnit prohlídky v Černínském
paláci a že tedy jde o Lustykova „stopaře“. Napovídal tomu i Krajčírovičův záměr navštívit v 90. letech republiku v souvislosti se svým a
sestřiným životním jubileem, a vypovídat, co je mu známo o Masarykově smrti. Nepochybně o ní leccos věděl, když v dopisech sestře psal,
že Masarykovu smrt má na svědomí „lotr Schramm“.
Ke Krajčírovičově návštěvě republiky a setkání se sestrou však již
nedošlo, neboť jmenovaný tragicky zahynul 8. června 1994 při výbuchu plynu v domě, kde s manželkou bydlel. Jeho synovec Miloš Polák byl sice přesvědčen, že to nebyla náhoda, ale zdá se, že policie
v Alletownu (Pensylvánie) věc řádně vyšetřila.
Krajčírovičova smrt zmařila i úsilí RNDr. Václava Bendy, tehdejšího ředitele ÚDV, svědka v USA vypátrat a vyslechnout. Získal pouze
písemnou zprávu policie o průběhu a závěru šetření náhlé události.
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Když se v našich novinách objevila zpráva o prohlídce Masarykova
bytu a komandu, odmítla rozhořčená M. Poláková s vyšetřovatelem
Havlem další kontakt. Věděla dobře, že v době, kdy údajně měl být
Krajčírovič v Černínském paláci, byl její bratr už doma ve Zbýšově.
Na základě skutečnosti, že Krajčírovič v jednom dopise sestře označil mjr. Schramma za Masarykova vraha (a také z oné tajné schůze u
R. Slánského), musel vyšetřovatel Havel vyvodit důsledky a změnit
personální složení Vávrova komanda, kam, jak přiznává, zařadil jednoho člena neoprávněně. Po zjištění, že Fischmeister se při odchodu
z ČSR připojil k Vávrově skupině z osobních důvodů a že se v emigraci od Vávry distancoval, usoudil, že tedy neměl s prohlídkou u ministra nic společného. Ze skupiny ho tedy „vyřadil“ a uvolnil tak místo
pro Schramma, jako velitele akce.
Akceptovat úlohu mjr. Augustina Schramma v akci proti Masarykovi si vyšetřovatel Havel mohl dovolit. Už 19. prosince 1994 odvolal totiž Václav Pokorný (v roce 1948 správce ozdravovny v Panenských Břežanech) své svědectví z roku 1968, kterým mjr. Schrammovi
poskytl pro noc z 9. na 10. března 1948 alibi, když tvrdil, že se major
v těchto dnech zdržoval v ozdravovně. Prostě se spletl. Jan Havel předvolal Pokorného na základě opakovaného podnětu JUDr. Bohuslava
Jakerleho z 1. dubna 1993, ve kterém jmenovaný znovu upozornil na
libereckého občana Karla Daníčka, od něhož se dověděl, že Otto
Schramm, bratr mjr. Schramma, se mu před svým odchodem do Anglie
svěřil, „že jeho bratr Augustin osobně připravil Masaryka o život.“
Vyšetřovatel Havel spolu s kolegou Vondrákem 25. října 1995 Karla
Daníčka navštívili a z jeho podnětu i dalšího svědka – Františka
Munzara. Daníček údaje JUDr. Jakerleho potvrdil a F. Munzar uvedl,
že i on byl svědkem toho, jak otec mjr. Schramma toto vyjádření svého
syna často shodně potvrzoval.48
48

Zpráva vyšetřovatelů J. Havla a P. Vondráka o cestě do Liberce z 26. 10. 1995. Dokumentace vyšetřování ÚDV 1993–1996, ÚDV-69/VvK-95, Podněty, sv. 3/19, str.1-2.
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V tomto smyslu vyšetřovatel Havel také přepracoval dokumentaci
šetření v letech 1993–1995. Další podněty, které na ÚDV přišly, už nebral v úvahu.Vzhledem k tomu, že kromě Jana Hradila a Oldřicha Kojeckého byli v době třetího vyšetřování ostatní údajní účastníci akce
noci z 9. na 10. března již mrtvi, a s ohledem na jejich postoje, bylo
vyšetřování „Usnesením ze dne 27. 11. 1996” opět odloženo podle §
159, odst. 4 tr. z. „Usnesení” vypracoval a podepsal policejní rada
pprap. Petr Vondrák. Vyšetřovatel Havel v této době již na ÚDV
nepracoval.
„Usnesení” zůstalo v podstatě interní záležitostí ÚDV. Úřední zpráva o tomto vyšetřování v letech 1993–1996 vydána nebyla. V roce
1998, po svém odchodu z úřadu, vydal Jan Havel už jako soukromá
osoba publikaci „Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty“, která tuto
zprávu v jistém smyslu nahrazuje, neboť v ní autor, byť s jistými odchylkami, popisuje celý průběh vyšetřování. Odráží se v ní pochopitelně jak pozitivní, tak negativní výsledky vyšetřování. Nesporným
kladem a přínosem Havlova šetření je průlom do dosud preferované
verze sebevraždy. Je to důsledek respektování kriminalistických metod
při rekonstrukci situace v Masarykově bytě a zejména příčin a mechanismu pádu či skoku z okna koupelny.
Celá následující fáze šetření je založena na ryze spekulativních
konstrukcích a úvahách o tajné prohlídce, partyzánském komandu a
jeho složení, i o údajných inspirátorech této akce. Tyto úvahy a konstrukce, které jsou nakonec vydávány za realitu, nemají nejmenší oporu v důkazech, ba ani v indiciích. A také poněkud překvapuje, že téměř
totožnou spekulativní verzi o okolnostech Masarykovy smrti, tj. o taj(pokr. pozn. 48) JUDr. B. Jakerle upozorňoval na jmenované již v roce 1968. Tehdy
přiložil k podnětu i písemné prohlášení Jakuba Markoviče, v němž uvádí, že „starý
Schramm, s nímž bydlel v jednom domě, prohlašoval, že jeho syn zastřelil Jana Masaryka.“
Vyšetřování GP 1968/69, SÚA, Dopisy GP ze dne 28. 6. 1968 a 13. 8. 1968, Dopisy
V/197 a 219.

94

né prohlídce a partyzánském komandu, nabízí čtenářům též autor
literatury faktu, právník Jaroslav Pospíšil ve své publikaci „Hyeny“,
vydané o dva roky dříve.
Havlova konstrukce případu ovlivnila, bohužel negativně, jeho postoj
k řadě závažných podnětů z let 1990 až 1995, které odložil, aniž byly
prověřeny a vyhodnoceny, protože mu komplikovaly uplatnění jeho
verze. Tak např. uzavřel a odložil svědectví Sacher – Hovězák, s odkazem na časovou diskrepanci Sachrem uváděných údajů o Masarykově
smrti. Pokus vysvětlit přítomnost pplk. Kohouta v Masarykově bytě proniknutím na místo činu v průběhu vyšetřování, které začalo o tři hodiny
později, je nevěcné. Tady je otázka časové diskrepance na místě.
Podobně vyšetřovatele nezajímá ani svědectví agentky NKVD Jelizavety Paršiny, neboť podle jeho verze byla akce provedena v domácí režii, i když patrně za účasti sovětských poradců.
Zejména je škoda, že Havel nedošetřil mimořádně závažnou výpověď Stanislava Gaždy ze Zlína, kterého spolu s Vondrákem navštívili v říjnu 1994 na základě podnětu Karla Škavrady. Jmenovaný mj.
uvedl, že se ve vojenské věznici v Praze na Hradčanech seznámil
s mjr. Antonínem Fršlínkem a škpt. Vladimírem Laryšem (správně zřejmě Rališem), kteří spolu hovořili o akci v Černínském paláci,
kterou vykonali jednou večer „z vyššího rozkazu“, a které velmi
litovali, a nyní se obávali vysokého trestu.
Vyšetřovatel Havel sice pro objasnění tohoto případu provedl některé úkony směrem na vojenskou kontrarozvědku, ale spokojil se
s poznatkem z bezpečnostního spisu týkajícím se pouze mjr. Fršlínka,
z něhož bylo patrno, že převážně se jeho obvinění váže k majetkovým
deliktům z roku 1951 a se smrtí Jana Masaryka nemá nic společného.
O jmenovaném se však také dověděl, že v roce 1948 obdržel mimořádnou odměnu za aktivní účast na zpravodajské činnosti ve dnech 20. února až 10. března 1948, která se časově kryje s dobou Masarykovy smrti.
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To už dále šetřeno nebylo a k lustraci Vladimíra Rališe tak prakticky
nedošlo.49

Závěr III.
K verzi sebevraždy by mohlo přispět Havlovo vyšetřování pouze
v případě, že by bylo možno prokázat, že z podokenní římsy se Masaryk nezřítil, ale v zoufalství z bezvýchodné situace zvolil toto východisko dobrovolně. Lze namítnout, že v tomto případě byl k takovému
rozhodnutí donucen.
Verze vraždy získala v průběhu vyšetřování řadu nových podnětů,
byť nikoliv zásluhou vyšetřovatele. Jeho zásluhou naopak bylo prověření podnětu JUDr. Bohuslava Jakerleho, vztahující se k libereckým
občanům Karlovi Daníčkovi a Františku Munzarovi, kteří vyšetřovateli
potvrdili výroky Schrammova bratra i jeho otce o odpovědnosti mjr.
Schramma za Masarykovu smrt. Nový závažný důkaz o násilné akci
přineslo svědectví Josefa Sachera z roku 1990, které nebylo důsledně
vyhodnoceno. Vedle mjr. Augustina Schramma se objevuje jako další
podezřelá osoba agent NKVD, nyní již plukovník, Vojtěch Kohout
z okruhu gen. Bedřicha Reicina. V této souvislosti zůstalo rovněž nedošetřeno svědectví Stanislava Gaždy z 11. října 1994, které upozorňuje na další důvodně podezřelé osoby z tohoto okruhu.
Verzi nešťastné náhody podporuje formálně závěr tohoto vyšetřování. Je ovšem sporné, můžeme-li v daném případě hovořit o nešťastné
náhodě, když sám vyšetřovatel připouští, že Masaryk mohl být záměrně
vyprovokován k neuváženému činu, vědom si bezvýchodné situace. Argumenty pro nešťastnou náhodu jsou pro daný případ zcela neadekvátní.
49

Zápis Jana Havla a Petra Vondráka o podaném vysvětlení Stanislava Gaždy ze Zlína
ze dne 11. 10. 1994. Dokumentace vyšetřování ÚDV 1193–1996, ÚDV-121/VvK93, Přílohy I/19, str. 10–11.
Zpráva Jana Havla a Petra Vondráka o služební cestě do Zlína ze dne 12. 10. 1994.
Tamtéž, str. 12–13.
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Shrneme-li poznatky z kritické analýzy jednotlivých etap vyšetřování, je zřejmé, že z uvažovaných verzí Masarykovy smrti musíme jednoznačně vyloučit nešťastnou náhodu v klasickém slova smyslu. Pád
z podokenní římsy, k němuž došlo ve snaze uniknout pronásledovatelům, není nešťastnou náhodou. Jde o důsledek násilného jednání.
Pokud jde o verzi bilanční sebevraždy, nelze pochybovat o tom, že
důvody k takovému činu jsou v daném případě dostatečně průkazné.
Motivaci prokazuje přesvědčivě vyšetřování z let 1968–1969, zejména
citovaný psychiatrický posudek znalce. Neexistuje však jakýkoliv důkaz, že k ní došlo.
Z vyšetřování v letech 1968–1969 rovněž vyplývá, že Masaryk
v určitých situacích uvažoval i o útěku, a také v tomto směru podnikal
určité kroky, jak je patrno z několika věrohodných svědectví. Nasvědčuje tomu i tajná schůzka s americkým velvyslancem v kritickou dobu,
9. března odpoledne. O průběhu rozhovoru můžeme jen spekulovat.
Plán útěku mohl také z nejrůznějších důvodů ztroskotat. Byly tu ale i
vážné důvody zůstat doma. Už jen proto, že útěk znamenal opustit zlomeného prezidenta. Ale Jan Masaryk mohl také podlehnout pokušení
Stalinovi vzdorovat. Nebylo by to ostatně poprvé. A důvěrná návštěva
amerického diplomata byla dostatečným varováním.
O Masarykově osudu bylo rozhodnuto. Rozhodli za něj jiní
dříve, než stačil své dilema vyřešit sám. Pro Stalina byla otázka Masarykova možného působení v emigraci stejně nežádoucí jako jeho
setrvání v Gottwaldově vládě ve funkci ministra zahraničních věcí.
To ovšem československým komunistům v únorové euforii
nedošlo. Poúnorová mocenská garnitura neměla nejmenší důvod se
Masaryka zbavovat, natož násilným způsobem. Alespoň v dané chvíli.
Nicméně řešení, které ji zaskočilo a kompromitovalo, musela poslušně
akceptovat.
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Násilnému činu nasvědčují indicie a důkazy o přítomnosti cizích
osob v Masarykově služebním bytě i jejich totožnost. Svědecky je prokázána existence důvodně podezřelých účastníků násilné akce. Naznačují to i účelově upravený ohledací nález a pitevní protokol, zamlčené
závažné poznatky pitevního nálezu, jakož i poznatky kriminalistů
z ohledání místa činu. Existuje řada neobjasněných podezřelých okolností. Dostatečně průkazná je motivace odstranění ministra, jehož osoba se stala vážnou překážkou v realizaci „státních zájmů“ Sovětů.
Nejasný zůstává způsob, jak byla akce proti ministrovi provedena.
Tvrzení J. A. Paršiny, údajného přímého svědka činu, spekulativní
konstrukce vyšetřovatele Havla či studie J. Grulicha obsahují některé
reálné prvky možného průběhu, ale i hluchá místa a fabulace.
Rozbor spisového materiálu vyšetřování v letech 1948–1996, soubor nepřímých důkazů a indicií nicméně vedou k závěru, že Masarykova smrt nebyla dobrovolná a že k násilnému odstranění Jana
Masaryka došlo v režii sovětské tajné služby – NKVD za účasti jejích domácích spolupracovníků. Takový závěr je i v souladu s výsledky posledního vyšetřování z let 2001–2003 provedeného kriminalistickými metodami.
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PhDr. Lubomír Boháč, narozen 1926 v Drholci nad Lubinou, okr.
Nový Jičín. V letech 1944–1945 odbojová zpravodajská součinnost
s 1. čs. partyzánkou skupinou Jana Žižky a paraskupinou Clay-Eva.
V letech 1945–1952 studium na FF UK, mezi profesory Patočkou a
Václavem Černým, se kterým byl v osobním kontaktu, až do jeho zatčení. V únoru 1948 účast na demonstrativním pochodu studentů na
Hrad, po únoru 1948 zakládá ilegální skupinu z absolventů vysokých
škol (časopis „Za svobodné socialistické Československo“).
V letech 1954–1956 katedra filosofie VŠE; po odsouzení sovětské
intervence proti maďarské revoluci následoval v říjnu 1956 nucený
odchod ze školy.
V roce 1960 se připomněla StB, která konečně po deseti letech
„odhalila“ ilegální skupinu vytvořenou v letech 1948–1950; její trestná činnost však byla po deseti letech promlčena. 1964 se vrací na
VŠE, katedra dějin národního hospodářství. Po vpádu intervenčních
armád požádal vysokoškolský výbor KSČ o přihlášku do strany. Mohl
tak lépe čelit nově narůstajícímu tlaku „zdravého jádra“ ve Svazu
protifašistických bojovníků.
Účast na politickém dění jednak na půdě Svazu protifašistických bojovníků, jednak jako iniciátor vzniku Společnosti přátel Jugoslávie, jejíž
činnost řídil jako úřadující místopředseda. V podmínkách „normalizace“ zákaz přednášek, zrušení aspirantury, vyloučení z KSČ a druhý nucený odchod.
Vychovatel v Domově mládeže, kde pracoval až do skončení totalitního režimu. Zde v roce 1977 navázal kontakt s Chartou, patřil k signatářům „Několika vět“ pro RFE. Jako delegát „Obrody“ vystoupil za všeobecné stávky v několika pražských závodech a též na VŠE, kam se po
lednu 1990 vrátil. Pověřen vedením katedry soudobých dějin, jejíž vznik
inicioval – přednášky na téma „Vznik a vývoj stalinismu“.
Usiloval o prosazení lustračních kritérií pro funkcionáře Českého
svazu bojovníků za svobodu a delegáty na sjezd či konference Sdružení
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domácího odboje, a především o rehabilitaci perzekvovaných účastníků odboje. Očista Svazu od totalitních, zejména normalizačních struktur, byl úkol mimořádně naléhavý, ale také nesnadný. Až na změnu názvu na ČSBS se jej uskutečnit nepodařilo.
Autor rezignoval na své funkce a jako historik se rozhodl věnovat
ve Svazu nevyřešeným úkolům.
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Smrt Jana Masaryka
Jiří Kocian

Úvodem ke složce „Vyšetřování příčin smrti Jana Masaryka“
Tragický konec československého ministra zahraničí Jana Masaryka zůstává zatím nevysvětlen. Na otázku, co se stalo – zřejmě v časných ranních hodinách – 10. března 1948 v Masarykově služebním
bytě v sídle ministerstva zahraničních věcí v pražském Černínském paláci, se stále nabízí více odpovědí. Jak se Masarykovo tělo ocitlo na
dlažbě nádvoří ? Na tuto záhadu se pokusilo odpovědět již mnoho povolaných či z různých důvodů zainteresovaných osob či autorů.
Při zpracování této studie jsem vycházel z poznatků uveřejněných
v řadě známých titulů historické, publicistické a memoárové literatury,
ale také v tisku. Opíral jsem se též o poznatky získané ze studia vybraných fondů Archivu Ministerstva vnitra ČR (AMV) v Praze a z fondů
Národního archivu (NA) ČR v Praze. Opomenuta nebyla ani řada důležitých průběžných výsledků šetření této kauzy, kterou od počátku 90. let
minulého století prováděly Generální prokuratura ČR, Úřad pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB a následně Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v Praze. V řadě nejnovějších šetření získal zejména pozornost výsledek znaleckého posudku prof. PhDr. Jiřího
Strause z Policejní akademie ČR. Prof. Straus došel na základě biomechanických zkoumání k závěru, že příčinou pádu J. Masaryka bylo
působení vnější síly, na němž se mohla podílet jedna či více osob.
Při studiu příslušné dokumentace v AMV mne zaujala složka časově zarámovaná do let 1950–1951 nazvaná „Vyšetřování příčin smrti
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Jana Masaryka“.1 Je v podstatě shrnutím a zároveň také i jakousi revizí
řady důležitých výsledků a poznatků z vyšetřování kauzy smrti Jana
Masaryka prováděných orgány Státní bezpečnosti a dalšími složkami
ministerstva vnitra od března do září 1948.
Řada záznamů uložených v této složce měla však také dobovou
souvislost či návaznost na vyšetřování, která vedli příslušníci StB
v rámci akce STŘED proti mnohým nekomunistickým politikům, včetně bývalých vysokých úředníků ministerstva zahraničních věcí obviněných ze špionáže pro západní rozvědné služby.
Tragickým výsledkem „akce STŘED” byl vykonstruovaný proces s dr. Miladou Horákovou.2 Někteří z bývalých pracovníků MZV
pak byli dokonce vyslýcháni a obviněni ad absurdum, že ve službách
západních agentů iniciovali či se podíleli na vraždě ministra zahraničí
Jana Masaryka.3 V tomto směru se pak odvíjel příběh bývalého úředníka MZV dr. Jana Bydžovského, obviněného z přípravy a účasti na
zavraždění Jana Masaryka, jak o tom vypovídaly mnohé záznamy výše
uvedené složky „Vyšetřování příčin smrti Jana Masaryka“
Čím je tato složka pocházející bezpochybně z provenience komunistické StB zajímavá? Především je nezbytné ji chápat jako dobové
svědectví o posunu ve vnímání Masarykovy kauzy v době prvních politických monstrprocesů a již probíhajících masových nezákonností,
perzekucí a represí, v nichž sehrávala neblahou roli právě StB.
1

Archiv Ministerstva vnitra ČR v Praze (dále AMV), Vyšetřování příčin smrti Jana
Masaryka, 304-254-9.

2

Srovnej Karel Kaplan, Největší politický proces „M. Horáková a spol.“, Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR Praha, nakl. Doplněk, Brno 1995.
Jaromír Kopecký, Paměti diplomata, nakl. Torst, Praha 2004.

3

Olga Mertlíková, Diplomat Arnošt Heidrich (1889–1968). In: Československá republika v letech 1918–1948 s přihlédnutím k životu a dílu josefovského rodáka Arnošta
Heidricha. Sborník, str. 8–19. Redaktor publikace: Olga Mertlíková, Věra Sílová.
Městské muzeum Jaroměř, 2001.
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Spis samotný vycházel z verze policejního vyšetřování úmrtí Jana
Masaryka uzavřeného na podzim 1948 zprávou, že příčinou Masarykovy smrti byla sebevražda.
Zároveň se však v rámci zpracování této složky účelově konstruuje
možnost, že Masaryk byl zavražděn z iniciativy západních zpravodajských služeb, a cíleně se tak odvrací podezření, že by na Masarykově
smrti mohla mít zájem domácí komunistická moc.
Zajímavé bylo, že jednotlivé zprávy o vyšetřování jsou v této
složce opatřeny posudkem uvedených zpráv, který poukazuje na
některé nedostatečnosti a nejasnosti, vyplývající i z nedoložitelnosti
některých chybějících materiálů z původního vyšetřování z roku 1948.
Výsledkem tohoto šetření uzavřeného na začátku října 1951 byl konkretizovaný návrh na došetření případu úmrtí Jana Masaryka.4
Další etapy šetření případu Jana Masaryka realizované v následujících desetiletích samozřejmě v mnohém odpověděly na otázky položené i v uvedeném spise, a v mnohém poukazují na řadu obsahových
nedostatků charakterizujících tento spis. Zvláštně výrazně pak vystupují jeho limity jako „spisu pocházejícího z provenience StB“, ke
kterému je proto nutné zachovávat kritický přístup.
Cílem autorova příspěvku proto není opakovat a sumarizovat známá fakta zachycená v řadě publikací či známých zpráv. Smyslem je
poukázat na některé postřehy z výsledků přešetřování kauzy shrnuté do
spisu z roku 1951, a pokusit se je tak zařadit do kontextu jednotlivých
šetření Masarykova případu, či je s nimi srovnat.

Masarykova smrt pohledem literatury
Politická krize, která postihla Československo během roku 1948 zejména v důsledku snah Sovětského svazu po upevnění jeho mocenské
4

AMV, Vyšetřování příčin smrti Jana Masaryka, 304-254-9.
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hegemonie ve střední a východní Evropě, vyvrcholila na počátku roku
1948 událostmi, které pozměnily osud poválečné republiky a tragicky
zasáhly i do života Jana Masaryka. Jeho nečekané úmrtí 10. března
1948, ke kterému došlo bezprostředně po komunistickém únorovém
převratu v roce 1948, mělo široký ohlas doma i ve světě. Jan Masaryk
nejen díky svému slavnému otci, ale i pro své dlouholeté působení
v diplomacii a v rezortní funkci zahraničního ministra v exilové i poválečné vládě, patřil spolu s Edvardem Benešem ke známým politickým osobnostem v demokratickém světě.
K tématu Masarykova nevyjasněného úmrtí byla publikována celá
řada knih a článků vedených snahou o objektivní podání této události.
Také v televizi a rozhlase bylo odvysíláno několik seriózně zpracovaných a historicky a dokumentárně dobře doložených pořadů. Samozřejmě, že téma smrti Jana Masaryka přitahovalo a nadále přitahuje i
někdy účelový a příležitostně oživovaný mediální zájem, kdy jsou
některá „senzační“ odhalení vyslovena dříve, než bývají seriózně zodpovězeny důležité otázky. Některé publikace či jiné mediální relace se
v touze přijít s něčím novým a šokujícím opírají o zdroje ne vždy
objektivní a správné. To ovšem zřejmě k tématu, jakým jsou nejasné
okolnosti a příčiny úmrtí Jana Masaryka, také patří.
Zájem širší veřejnosti o případ Jana Masaryka oživilo v průběhu 90.
let 20. století vydání několika zajímavých publikací. Mezi prvními se
objevila v roce 1990 reportážní kniha Pavla Kettnera a I. M. Jedličky
„Proč zemřel Jan Masaryk?“ Ta reflektovala uvolněnou atmosféru
jara 1968, která provázela znovu oživenou kauzu Masarykovy smrti, a ve
které byl také původní rukopis této reportáže připravován. Seriózně
zpracovaná kniha však již po sovětské srpnové intervenci a po nástupu
normalizačního politického vedení v dubnu 1969 nemohla vyjít. S malými úpravami byla vydána až v roce 1990. Oba autoři se pokusili formou
konfrontace svědectví pamětníků a písemných dokumentů odpovědět na
některé důležité otázky směřující k odhalení příčiny smrti – vraždy či
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sebevraždy. V závěru své knihy konstatovali, že na základě získaných
poznatků se přiklonili k názoru, „že šlo o smrt dobrovolnou“.5
Brzy poté vyšly v roce 1991 dvě publikace, které byly již dříve vydány v anglickém jazyce, a to od dvou amerických autorek. Marcia
Davenportová, blízká přítelkyně Jana Masaryka, která mu byla na
blízku v Praze až téměř do jeho posledních dnů v březnu 1948, napsala
o jejich přátelství vzpomínkovou knihu „Jan Masaryk – Poslední
portrét“. M. Davenportová se přikláněla k verzi vraždy.
Novinářka Claire Sterlingová se kauzou Jana Masaryka podrobně
zabývala za svého pobytu v Československu v letech 1968 a 1969, a
výsledkem byla publikace „Případ Masaryk.“6 C. Sterlingová pak
došla (často pomocí fikce) k jednoznačnému závěru, že J. Masaryk byl
zavražděn z podnětu sovětských bezpečnostních orgánů.
Po několikaletém odstupu vyšla v roce 1998 k případu úmrtí Jana
Masaryka – ve výročním roce jeho smrti – publikace Jana Havla „Smrt
Jana Masaryka očima kriminalisty“.7 Autor, bývalý policista, vedle
sebe postavil všechna dostupná svědectví, včetně šetření svých kolegů
kriminalistů, kteří ráno 10. března 1948 začali vyšetřovat ministrovu
smrt jako první. Jan Havel provedl velmi pečlivý a seriózní rozbor řady
důležitých dochovaných svědectví a dokumentů, ověřil je a vyloučil očividné nepravdy. Pomocí kriminalistických postupů se dopracoval k závěru, že Masaryka zavraždila v jeho bytě skupina bývalých partyzánů vedená majorem Augustinem Schrammem z podnětu vedoucích
funkcionářů KSČ, kteří se obávali Masarykova útěku na Západ.
5

Pavel Kettner – I. M. Jedlička, Proč zemřel Jan Masaryk?, nakl. Horizont, Praha
1990, str. 187.

6

Marcia Davenportová, Jan Masaryk – Poslední portrét, Praha 1991. Claire Sterlingová, Případ Masaryk, Praha 1991.

7

Jan Havel, Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty. Ve stínu úbahj a ve světle
dokumentů. Vizovice 1998.
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V roce 2003 vyšel druhý díl publikace Masarykova osobního tajemníka JUDr. Antonína Suma „Otec a syn“, který byl věnován osudům Jana Masaryka.8 Dr. Sum zůstává důsledným zastáncem verze
Masarykovy sebevraždy, kterou detailně zdůvodnil v průběhu uplynulých desetiletí v mnoha vydaných svědectvích, rozhovorech, článcích a publikacích.
V uvedené knize o Janu Masarykovi se také vyjádřil k některým
výkladům Masarykovy smrti. Připomněl mj. domácím tiskem oživenou
kauzu dr. Jana Bydžovského a plukovníka Františka Fryče, dvou bývalých pracovníků ministerstva zahraničních věcí, kteří byli v letech
1950–1951 uvězněni a vyšetřováni orgány StB ve věci „vraždy Jana
Masaryka“.9
Jan Bydžovský byl vyšetřován v rámci „akce STŘED” v souvislosti
s přípravou procesu proti Miladě Horákové. Byl totiž podezříván, stejně jako celá řada jiných úředníků, kteří za války působili v Londýně,
z protistátní činnosti a jako případný agent britské tajné služby. Při
výsleších Bydžovský přiznával účast na přípravě a zavraždění J. Masaryka, aby posléze svá přiznání odvolával. Dle záznamů o jeho výsleších, které StB vedla, mělo vyšetřování velmi brutální a cynický průběh, Bydžovskému byly podávány omamné léky, bylo proti němu použito fyzické násilí i psychický nátlak. Jeho výpovědi byly však nevěrohodné a nesmyslné i pro otrlé vyšetřovatele StB, takže obvinění z vraždy proti němu nebylo nikdy vzneseno.10
Antonín Sum dále ve své knize velmi racionálně vyvrací jako nevěrohodné svědectví bývalé plukovnice NKVD – KGB Jelizavety
Alexandrovny Paršinové, které zaznělo v dokumentárním televizním
8

Antonín Sum, Otec a syn, II. díl. Syn Jan. Praha 2003.

9

Český deník, 10. 4. 1994.

10

AMV, akce „STŘED“, 304-254-10. K tomu srovnej A. Sum, Otec a syn, II. díl,
c. d., str. 237. J. Havel, Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty, str. 114–115.
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cyklu o tajných službách (v roce 2002), že vraždu J. Masaryka provedli vyhozením z okna sovětští agenti z důvodů jeho odmítnutí
spolupracovat se sovětskou zpravodajskou službou.11
Otazník pak A. Sum staví i k závěrům prof. Jiřího Strause z Policejní akademie, ke kterým dospěl na základě použití biomechanických
vyšetřovacích metod; jak uvedl v březnu 2002 v prohlášení pro tisk:
„Jan Masaryk byl z okna někým vystrčen.“12
O Janu Masarykovi byla vydána řada dalších titulů, seriózních historických publikací, vzpomínkových knih, sborníků z vědeckých konferencí, ale také amatérských pokusů doložit příčiny Masarykova úmrtí
na základě kombinace známých faktů a fikcí. Znovu byly publikovány
i Masarykovy projevy z Londýna, i z období poválečného. Z mnohých
titulů pak jistě stojí za připomenutí kniha Pavla Kosatíka a Michala
Koláře „Jan Masaryk. Pravdivý příběh“, ve kterém se autoři pokusili o souhrnný portrét Masarykovy osobnosti a nenahlížejí na něj prizmatem jeho nevyjasněného úmrtí; dále studie Václava Kotyka „Jan
Masaryk“, či vzpomínková kniha dalšího ze tří tajemníků J. Masaryka
PhDr. Lumíra Soukupa „Chvíle s Janem Masarykem“.13

11

A. Sum, Otec a syn, II. díl, c. d., str. 237.

12

Tamtéž, str. 238.

13

Pavel Kosatík – Michal Kolář, Jan Masaryk. Pravdivý příběh. Praha 2000.
Václav Kotyk, Jan Masaryk (Diplomat krizových let), Praha 1993.
Ivan Brož, Diplomat veselé mysli a smutné duše, Praha 2000.
Zdeněk F. Šedivý, Jan Masaryk, Vimperk 1998.
Lumír Soukup, Chvíle s Janem Masarykem. Z pamětí Lumíra Soukupa, Praha 1994.
Osudové kroky Jana Masaryka. Výběr dokumentů ke 110. výročí narození Jana Masaryka, Sekce archivní správy MV, Praha 1996.
Jan Masaryk, Projevy, články a rozhovory 1945–1948. Nadace Jana Masaryka
Praha, Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních
vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (nedatováno).
Viktor Fischl, Hovory s Janem Masarykem, Praha 1991.
Jan Masaryk, Volá Londýn, Praha 1990.
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Masarykova smrt pohledem vyšetřování
Hlavním tématem vyšetřování příčiny smrti Jana Masaryka zůstává
otázka, jak došlo k Masarykovu usmrcení. Tato otázka se stala motivací
úvah, vyšetřování, shromažďování svědeckých výpovědí a zvažování důkazů po celých uplynulých 55 let. Z průběžně zvažovaných tří verzí
vlastní příčiny ministrovy smrti se ustálily v podstatě dvě.
První, ke které se přiklání větší část autorů i vyšetřovatelů, hovoří o
vraždě.
Druhá, kterou sdílejí zejména někteří spolupracovníci a pamětníci
z Masarykova okolí a část autorů, pojednává o sebevraždě.
O nešťastné náhodě, která byla diskutována zejména ve druhé etapě
vyšetřování v letech 1968–1969, se v současnosti již téměř neuvažuje.
Tento trend ve vývoji hledání příčiny tragického Masarykova konce
potvrzuje i současné směrování vyšetřování této kauzy, které se zaměřuje k vyhledávání podkladů pro případné zahájení trestního stíhání
konkrétních osob v souvislosti se zavražděním Jana Masaryka. Celý
dosavadní průběh vyšetřování lze rozdělit do čtyř etap.14
Jindřich Grulich, Smrt Jana Masaryka. Nebyla to sebevražda, Karviná 1998. Týž,
Smrt Jana Masaryka. Nebyla to sebevražda. Dodatek první: K deseti verzím o smrti
Jana Masaryka, Karviná 1999. Týž, Smrt Jana Masaryka. Nebyla to sebevražda.
Dodatek druhý: Poznáním k pravdě, Karviná 2000. Týž, Smrt Jana Masaryka.
Nebyla to nešťastná náhoda, Karviná 2001.
14

O čtyřech etapách vyšetřování či vyhledávání podkladů pro zahájení trestního stíhání píše J. Havel a také autoři z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (dále jen ÚDV) v Praze. Liší se však částečně v otázce konkretizace časových
úseků třetí a čtvrté etapy vyšetřování. Zatímco J. Havel zasadil poslední dvě fáze
vyšetřování do let 1990–1994 a 1995–1996 (a logicky to odpovídá i ukončení jeho
šetření a době vydání jeho knihy), autoři z okruhu pracovníků ÚDV stanovili třetí
etapu vyšetřování do let 1993–1996 a čtvrtou do období 2001–2003.
První dvě etapy pojímají obě skupiny autorů shodně – první etapa vyšetřování byla realizována v roce 1948 a druhá v letech 1968–1969. Srovnej J. Havel, Smrt Jana Masaryka, str. 14; Ilja Pravda a Jan Kalous, kapitola Shrnutí výsledků vyšetřování smrti mi-
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Přehled etap vyšetřování příčin smrti Jana Masaryka
První etapa spadá do období března až září 1948. Vyšetřování zahájili příslušníci tehdejší Kriminální ústředny 10. března 1948 v časných
ranních hodinách. Na pokyn komunistického ministra vnitra Václava
Noska však případ záhy předali příslušníkům Státní bezpečnosti, kteří
však s řešením podobně závažných kauz neměli zkušenosti. Ještě 10.
března 1948 byla vydána oficiální zpráva o smrti ministra Masaryka již
operující s verzí sebevraždy, kterou oznámilo předsednictvo vlády.15 Téhož dne vystoupil před poslanci Národního shromáždění ministr vnitra
Václav Nosek s informací o šetření smrti Jana Masaryka. Je zajímavé, že
již několik hodin po Masarykově smrti hovořil ministr Nosek o jasné
sebevraždě v důsledku deprese a náhlého pominutí smyslů, ačkoliv, jak
uvedl, další šetření se teprve provádělo.16
Jak prokázala řada dokumentů, zpracování i svědectví, StB při vyšetřování v roce 1948 prokázala, že v řešení případů vyžadujících klasické kriminalistické postupy došlo z její strany k řadě pochybení.
Nebyli např. odpovídajícím způsobem vyslechnuti všichni důležití
svědci, nedošlo k důslednému znepřístupnění a ohledání místa činu
(nebyla mj. ohledána římsa pod oknem, místo dopadu aj.), nebyly
provedeny nezpochybnitelné kriminalistické expertizy, nebylo zabránistra Jana Masaryka 1948–2004 v této publikaci. Autor příspěvku vychází z periodizace vyšetřování a časového členění jeho jednotlivých etap užívaných autory z ÚDV.
15

Nově jmenovaná československá vláda tzv. obrozené Národní fronty se z důvodu
této události sešla 10. března 1948 odpoledne v budově Ústavodárného národního
shromáždění. Stalo se tak v den, kdy vládní sbor předstoupil před fórum poslanecké
sněmovny, postižené již politickou čistkou, s novým programovým prohlášením
v podstatě legitimizujícím charakter, průběh a první důsledky komunistického mocenského převratu z února 1948.
Zápis 2. (mimořádné) schůze čtvrté vlády, konané ve středu dne 10. března 1948,
Národní archiv České republiky (dále NA ČR) Praha, Fond 100/24, Klement
Gottwald 1938–1953, a. j. 1494, sv. 147.

16

J. Havel, Smrt Jana Masaryka, str. 16–17.
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něno manipulaci s tělem před pořízením fotodokumentace (původní
poloha těla byla podle výpovědí relevantních osob na boku, na oficiálních fotografiích z místa činu je ale zachyceno v pozici na zádech)
apod.17
Vlastní vyšetřování prováděné orgány ministerstva vnitra ČSR bylo
ukončeno dne 17. září 1948 „Zprávou o sebevraždě Dr. h. c. Jana Masaryka“ vypracovanou ministerským radou JUDr. Janem Horou. Důvody, které měly J. Masaryka vést k rozhodnutí dobrovolně ukončit život, ale zpráva dr. Hory neuváděla. Odvolávala se na závěr provedené
soudní pitvy a na skutečnost, že nic nenasvědčovalo násilnému vniknutí do ministrova bytu. Zde nalezené cigarety, alkohol a léky byly
rovněž podrobeny expertizám, zda neobsahují cizorodé, resp. omamné
látky. Dr. Hora zakončil svoji zprávu slovy: „Používá-li se dnes smrti
Jana Masaryka a je-li dnes tvrzeno, že týž byl zavražděn apod., děje se
tak čistě z důvodů politických, za účelem útoků proti lidově demokratickému státnímu zřízení Československé republiky, a nemá podobný
postup nic společného se snahou po objektivitě a se snahou bezpečnostních orgánů zjistiti než čistou a ryzí pravdu.“18
Závěr prvního vyšetřování v roce 1948 – to znamená verze, že
Jan Masaryk spáchal sebevraždu – však nebyl československou
společností přijat všeobecně. V průběhu dalších let, které od jeho
smrti uplynuly, byly vyslovovány pochybnosti o správnosti závěrů
tohoto vyšetřování. Zároveň vznikaly nejrůznější teorie, podle kterých
mohla být smrt Jana Masaryka způsobena násilným jednáním neznámé
osoby či blíže neurčených osob. Motivem takovýchto postupů měla
být např. obava nově etablované moci z údajně připravované emigrace
oblíbeného politika, a formování jednotného zahraničního protikomunistického odboje. (Podle vyjádření dr. Hory se při vyšetřování v roce
17

Viz kapitola Shrnutí výsledků vyšetřování smrti ministra Jana Masaryka 1948–2004
v této publikaci, Ilja Pravda a Jan Kalous.

18

J. Havel, Smrt Jana Masaryka, str. 20–22.
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1948 nepodařilo Masarykův úmysl opustit ČSR prokázat.) Pachatelé
byli hledáni v řadách KSČ (mjr. Augustin Schramm, pětičlenné
komando v čele s Josefem Vávrou-Staříkem) i v zahraničí (zájmy
SSSR – tedy příslušníci tehdejší NKVD).
V tomto smyslu bylo postupně otištěno zejména v zahraničním tisku větší množství článků, v nichž byl z různých úhlů pohledu závěr
vyšetřování ze září 1948 napadán. Podobně bylo k uvedenému tématu
vydáno též několik již zmíněných knih, zabývajících se touto otázkou
buď výlučně nebo částečně.
Závěrečnou zprávou ze dne 17. září 1948 však činnost některých
složek ministerstva vnitra ČSR v této kauze beze zbytku neskončila.
Ještě v roce 1950 prováděli příslušníci StB vyšetřovací úkony, které
dokonce narušovaly již dříve zveřejněný jednoznačný závěr o sebevraždě, vyslovený právě v inkriminované zprávě.
Například dne 20. ledna 1950 při výslechu obviněného v jiné trestní věci se pracovník ministerstva zahraničí dr. Jan Bydžovský (zatčený
StB pro protistátní činnost v rámci akce STŘED) přiznal, že zavraždil
Jana Masaryka a popsal způsob i okolnosti činu – se svým kolegou
z ministerstva plk. Františkem Fryčem vyhodili Jana Masaryka z okna
poté, co ho omámili uspávacím prostředkem přidaným do černé kávy.
Bydžovský však nebyl pro trestný čin vraždy v souvislosti s úmrtím
Jana Masaryka nikdy žalován ani souzen. Dne 10. října 1951 svoje doznání v plném rozsahu odvolal. Zdá se tedy, že Bydžovský čelil – jak
bylo ostatně v té době běžnou praxí StB – tvrdému způsobu vedení
vyšetřování, a podpis výpovědi (byť zcela nesmyslné) pro něj představoval únik před brutalitou, které byl ve vazbě vystaven.19
Druhá etapa vyšetřování probíhala v letech 1968–1969. Důležitým impulsem se stal otevřený dopis Ivana Svitáka v časopisu Student
z 3. dubna 1968, v němž otevřeně vyslovil pochybnosti o správnosti
19

Viz pozn. 8.
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závěrů vyšetřování v roce 1948 a dal podnět Generální prokuratuře
k opětovnému prošetření a k novému prověření okolností smrti Jana
Masaryka.20
V rámci druhého vyšetřování byly prověřovány tři verze smrti Jana
Masaryka: vražda, sebevražda a nešťastná náhoda. Bylo konstatováno, že vyšetřování v roce 1948 se upnulo na teorii sebevraždy,
nešťastnou náhodu nevzalo v úvahu a variantu vraždy odmítlo hned na
začátku. Prověrkou původního spisu ministerstva vnitra z roku 1948
bylo zjištěno, že během tehdejšího vyšetřování došlo k závažným pochybením jak kriminalisticko-technického, tak kriminalisticko-taktického charakteru, přičemž v jejich důsledku se i závěry objasňování
věci z období let 1968–1969 ukázaly jako neúplné.
Na základě ukončeného prověřování se v listopadu 1969 konstatovalo, že ověřované důkazy, stopy a svědectví svědčily buď ve prospěch verze sebevraždy, anebo nešťastné náhody bez cizího zavinění,
přičemž objasňováním byla tehdy vyloučena vražda a nebylo zjištěno
podezření z trestného činu.21
Třetí etapa vyšetřování kauzy smrti J. Masaryka probíhala v
letech 1993–1996. V březnu 1993 postoupila Generální prokuratura
ČR Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB k dalšímu
řízení část obsahu dozorového spisu k Masarykově případu, včetně
údajného dopisu Jana Masaryka J. V. Stalinovi z 9. března 1948.
Generální prokuratura ČR sdělila též, že nebyly zjištěny žádné nové
skutečnosti, které by se nestaly předmětem vyšetřování již v roce 1948
a poté při objasňování v letech 1968–1969.
Úřad pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB však znovu analyzoval a kriticky vyhodnocoval výsledky vyšetřování z let 1948 a
20

Srovnej J. Havel, Smrt Jana Masaryka, str. 44.
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Tamtéž, str. 164, viz též kapitola Shrnutí výsledků vyšetřování smrti ministra Jana
Masaryka 1948–2004 v této publikaci, Ilja Pravda a Jan Kalous.
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1968–1969 a pokusil se, pokud to bylo možné, získat nové poznatky,
například formou svědeckých výpovědí nebo znaleckých expertiz.
Vyšetřovatelé případu vykonali tehdy velký kus práce, oddělili řadu
podstatných údajů od nesmyslných a zavádějících informací.
Takto byl například zkoumán i údajný Masarykův dopis Stalinovi, který „měl napsat“ bezprostředně před tím, než spáchal sebevraždu.22 Řada odborníků posuzuje autenticitu tohoto dokumentu značně
skepticky a považuje ho za účelové falzum.23 Text tohoto dopisu
Stalinovi byl nalezen v roce 1990 v osobním fondu Antonína Novotného
22

J. Havel, Smrt Jana Masaryka, str. 98.
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Historik Karel Kaplan patří k těm odborníkům, kteří spíše považují tzv. Masarykův
dopis Stalinovi za pravý. V dopise z léta 1977, tedy krátce poté, co sám odešel do
exilu, odpověděl K. Kaplan v tomto smyslu na dotaz jiného, na případu Masaryk zainteresovaného, exulanta dr. Lumíra Soukupa, jednoho z osobních tajemníků Jana
Masaryka. Dr. Kaplan do dopisu L. Soukupovi napsal, že přepis dopisu Jana Masaryka Stalinovi četl v roce 1968 v tehdejším archivu ÚV KSČ, a že mu zprvu
nevěnoval přílišný význam, neboť měl pochybnosti, zda-li jde o dopis pravý, a zdali jej Stalin vůbec obdržel. Z dopisu bylo podle K. Kaplana zřejmé, že se Masaryk
rozhodl pro odchod ze života a napsal svoje vyznání, přesněji svůj důvod. Že viděl
bezvýchodnost situace pro sebe a považoval za důležité sdělit do Moskvy, co si
myslí o jejich politice, o jejich postoji k přátelům, jakými českoslovenští politikové
byli. Byla to dle K. Kaplana vlastně obžaloba Sovětů za to, co v Únoru a po něm
dělali, obžaloba z toho, že nesplnili nic ze svých slibů. Dále K. Kaplan v dopise
připomněl, že na své studijní cestě v Polsku v roce 1969 byl upozorněn na článek
uveřejněný v roce 1948 ve francouzském časopise Combat, ve kterém byla obsažena
mj. i informace o tom, že v březnu 1948 obdržel Bulganin od Stalina Masarykův
dopis. (Autorem článku v Combatu byl pracovník sovětské vojenské rozvědky, který
v dubnu 1948 uprchl na Západ; informaci o Masarykově dopisu Stalinovi získal od
pobočníka maršála Bulganina, který o něm byl informován Stalinem.) Tato
informace vedla K. Kaplana k domněnce, že se jednalo o pravý – nepodvržený dopis, a že tento Masarykův dopis Stalin skutečně obdržel. Dále K. Kaplan v dopise
L. Soukupovi poznamenává, že je sám přesvědčen, že šlo o dopis pravý, a že se
z jednoho z Masarykových projevů ve vládě ve druhé polovině roku 1947 dalo
vyvodit, že ministr pociťoval jistou nedůvěru, kterou vůči němu Moskva tehdy měla.
NA ČR, Pozůstalost Jana Masaryka, fond Soukup Lumír, LSP I, Dopis Karla
Kaplana dr. Lumíru Soukupovi ze dne 17. 7. 1977.
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bývalého archivu ÚV KSČ v Praze ve dvou verzích, které byly obsahově
a fakticky totožné; rozdíly byly pouze v některých použitých formulacích. Toto tvrzení se opíralo o předpoklad, že podkladem jedné z variant
dopisu byl český překlad francouzského textu dopisu uveřejněného v časopise Combat v červenci v roce 1948.24 (Srov. PŘÍLOHA 1)
Jan Masaryk údajně napsal Stalinovi otevřený dopis, pevně rozhodnut vzít si dobrovolně život. V dopise vysvětlil svůj postoj, který zaujal ve dnech vrcholící domácí politické krize v únoru 1948, v duchu
politiky československo-sovětského přátelství a spojenectví. Uvedl, že
po vypuknutí vládní krize chtěl znát Stalinovo osobní mínění o požadavcích československých komunistů. Připomněl, že Stalin na jeho
otázky odpověděl dopisem, který Masarykovi přivezl do Prahy sovětský velvyslanec Zorin 19. února 1948.
Masaryk ve svém dopisu konstatuje, že Stalin v odpovědi velmi nezastřeně pojednal o choulostivých otázkách, zejména o tom, že z důvodů preventivní bezpečnosti potřebuje Sovětský svaz v Československu
silnou a věrnou vládu. Masaryk dále v dopise uvedl, že mu Zorin osobně sdělil, že Stalin má neomezenou důvěru v prezidenta Beneše a Masaryka, ale že v Národním shromáždění je plno zrádců a nepřátel, kteří
připravují státní převrat za účelem změny československé zahraniční
politiky a vyvolání ozbrojeného konfliktu mezi Ruskem a Amerikou, a
vyvolání občanské války v Československu.
Masaryk dále v údajném dopise napsal, že ze Stalinovy odpovědi
jasně vyplývá, že cílem komunistické strany není sovětizace Československa, a proto že on zakročil u prezidenta Beneše, aby dal souhlas
k vytvoření nové Gottwaldovy vlády, a tak zabránil občanské válce a
roztržce se SSSR. K tomu Masaryk v dopise dodává: „Dal jsem v sázku veškerou svoji morální odpovědnost jak před prezidentem, tak před
národem“.
24

J. Havel, Smrt Jana Masaryka, str. 98–100.
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Konstatuje, že brzy poznal, že komunistická strana nemá v úmyslu
dodržet sliby, že legální vláda nic neznamená, že žijeme v režimu, kde
akční výbory „dělají zákony“. Masaryk připomněl, že mu přátelé
v dopisech vyčetli, že dopomohl k utvoření policejního režimu, že
zradil dílo svého otce, a že při posledním rozhovoru mu též prezident
Beneš vyčetl, že příliš důvěřoval sovětským slibům.
V závěru svého údajného dopisu Masaryk zdůrazňuje, že svou chybu nebude napravovat otevřeným bojem proti Rusku a proti Gottwaldovi, a že chce odejít v tichosti, aby nezadal příčinu k vyvolání občanské války v Československu. Dopis končí apelem k zastavení sovětizace Československa.25
Vzhledem k tomu, že dosavadní poznatky tedy v případu smrti Jana
Masaryka nevyloučily ani přímou účast StB, případně zahraničních
tajných služeb, požádala Generální prokuratura ČR generálního prokurátora Ruské federace o provedení šetření v sovětských archivech a o
sdělení, zda příslušné úřady Ruské federace mají vědomost o existenci
citovaného dopisu a o dalších skutečnostech, které by mohly vnést
nové světlo do případu. Ruská strana však na žádost Generální prokuratury vůbec nereagovala.26
V pořadí tedy již třetí prověřování smrti ministra zahraničních věcí
ČSR Jana Masaryka bylo po provedených opatřeních odloženo „Usnesením vyšetřovatele Policie ČR Úřadu dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu ze dne 27. listopadu 1996”, neboť ani tentokrát
nebyly zjištěny skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání konkrétního pachatele či pachatelů.
I přes tento závěr dospělo toto třetí vyšetřování (1993–1996)
k hypotéze, že J. Masaryka zavraždila v jeho bytě skupina bývalých
25

Tamtéž, str. 41–43. J. Havel ve své práci uvedl tu verzi dopisu, která je považována
za český překlad francouzsky otištěného dopisu v časopise Combat.
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partyzánů vedená majorem Augustinem Schrammem z podnětu
vedení KSČ.
Její autor, tehdejší vyšetřovatel ÚDV Jan Havel, ji blíže popsal ve
své knize „Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty“. Samotnou událost
vylíčil vyšetřovatel Havel takto:
„V důsledku nezákonně prováděné domovní prohlídky v bytě
ministra zahraničních věcí a nepřiměřeného zákroku vedoucího
skupiny partyzánů, kteří domovní prohlídku prováděli, pokusil se Jan
Masaryk o útěk z bytu oknem. Vystoupil na 60 cm širokou římsu
vedoucí po průčelí traktu v hloubce 1,10 m pod okny, ale když se
vzdálil od okna tak, že se mohl přidržovat pouze ploché zdi, ztratil
rovnováhu a padal do nádvoří. V poslední chvíli se pak od římsy
odrazil, takže sice vyrovnal pád tak, že dopadl na obě nohy, ale utrpěl
dopadem vnitřní zranění, kterému ihned na místě podlehl“.27
Komando, před kterým Jan Masaryk prchal oknem a dále po římse,
mělo domovní prohlídku provádět ve složení: Josef Vávra-Stařík, Oldřich Fischmeister, Vilém Krajčírovič, Oldřich Kojecký a Jan Hradil.
ÚDV se ale nepodařilo nezvratně prokázat jejich přítomnost na místě
činu v noci na 10. března 1948. Vávra-Stařík byl popraven v srpnu 1953,
Fischmeister zemřel v Paříži v roce 1972 a Krajčírovič (pod přijatým
jménem William Kray) tragicky zahynul v USA roku 1994. Kojecký a
Hradil jakýkoliv podíl na smrti ministra Masaryka jednoznačně odmítli.
Zatím poslední, čtvrtá etapa vyšetřování probíhala v letech
2001–2004. Na základě písemného podnětu Masarykova demokratického hnutí ze dne 9. února 2001, adresovaného Nejvyššímu
státnímu zastupitelství v Brně, a jeho následného postoupení cestou
Městského státního zastupitelství v Praze Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Služby kriminální policie a vyšetřování,
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byly dne 30. května 2001 opět zahájeny úkony trestního řízení ve věci
smrti bývalého ministra zahraničních věcí Jana Masaryka.
Byly sepsány záznamy o podaném vysvětlení s relevantními osobami, které se k případu dosud vyjádřily. Jejich stanoviska však nevnesla
nové impulsy.
Na základě podnětu ÚDV zaslalo Městské státní zastupitelství žádost o právní pomoc Úřadu prokuratury pro město Moskva výslechem
svědka Jelizavety Alexandrovny Paršinové, vysloužilé plukovnice
NKVD – KGB žijící v Moskvě. Jmenovaná působila v letech 1945–
1953 na území ČSR. V několika zveřejněných rozhovorech Paršinová
tvrdila, že zná identitu Masarykových vrahů.
Podle jejího tvrzení odmítl ministr Masaryk spolupracovat se sovětskou zpravodajskou službou a byl proto vyhozen z okna. Na této akci se
podle jejích slov měli přímo podílet generál Michail Iljič Bělkin a kpt.
Bondarenko, později ukázala též na generála Alexandra Michailoviče
Korotkova. Tvůrcům televizního dokumentárního cyklu „Československo ve zvláštních službách“ pak Paršinová na kameru znovu jmenovala
Bělkina.
Generální prokuratura Ruské federace sdělila posléze dopisem Nejvyššímu státnímu zastupitelství České republiky v Brně, že provedení
výslechu J. A. Paršinové nebylo možné uskutečnit, protože jmenovaná
mezitím zemřela. Nicméně bývalý vysoký představitel sovětské zpravodajské služby generál Pavel Sudoplatov v roce 1995 podíl tehdejšího Sovětského svazu na smrti Jana Masaryka zpochybnil.28
Zároveň se snahou ÚDV o vyslechnutí Paršinové byla ruská strana znovu požádána o provedení šetření v archivech, u nichž se
nedalo vyloučit, že by se v nich mohly nacházet závažné dokumenty ke
smrti Jana Masaryka. Šlo například o archivy bývalého Národního ko28

Karel Pacner, Československo ve zvláštních službách III. 1945–1961, nakl. Themis,
Praha 2002, str. 99–101.
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misariátu vnitřních věcí, případně zahraničí, Rady ministrů SSSR, či
ÚV VKS(b) z období let 1947–1948. Přípisem ze dne 30. ledna 2003
však Generální prokuratura Ruské federace sdělila, že archivní
materiály, o jejichž zpřístupnění byl v naší žádosti o dohledání
projeven zájem, jsou dle příslušných předpisů Ruské federace
předmětem utajení, a není proto možné takto koncipovanému požadavku české strany vyhovět. O pomoc při šetření byla také požádána
Národní ústředna Interpolu v Praze, avšak bez konkrétního výsledku.29
Při prověřování okolností smrti Jana Masaryka sehrály z hlediska
vyšetřovatele důležitou roli závěry dalších znaleckých posudků.
K podání znaleckého posudku byl jako znalec z oboru kriminalistika, odvětví forenzní biomechanika přibrán prof. PhDr. Jiří Straus,
CSc., z Policejní akademie ČR. Ve svém posudku se snažil na základě
přesné metodiky a výpočtů zodpovědět otázky týkající se možností
spontánního pádu z okna, nebo aktivního skoku při sebevražedném
úmyslu, či účasti dalších osob na pádu poškozeného. Zabýval se geometrickým hodnocením výšky pádu a vzdáleností dopadu těla od stěny
budovy; dále vzal v úvahu hodnocení kinematických znaků biomechaniky pádu, jakož i hodnocení dynamických znaků biomechaniky pádu.
Vyhodnocením takto získaných poznatků znalec vyloučil spontánní
pád Jana Masaryka z okna, jakož i možnost aktivního skoku při
sebevražedném úmyslu.
Naopak. Biomechanickým zkoumáním zjistil, že k pádu Jana Masaryka z okna koupelny na nádvoří Černínského paláce došlo působením
vnější síly, přičemž se na něm podílela minimálně jedna osoba, mohlo
ale také jít o více osob. Profesor Straus rovněž odmítl možnost pádu
vysunutého bezvládného těla Jana Masaryka z okna koupelny.30
29
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K podání obdobného znaleckého posudku byli přibráni i další znalci z oboru forenzní biomechaniky. Jejich úkolem bylo posoudit a zodpovědět stejné otázky, ke kterým se již vyjadřoval prof. Straus. Znalci
posuzovali způsob a místo dopadu těla Jana Masaryka na nádvoří,
analyzovali pád z výšky, silové působení na tělo na počátku pádu,
jakož i samotný průběh pádu těla. Vyhodnocením získaných poznatků
zcela vyloučili Masarykův spontánní pád z okna. K otázce aktivního
skoku při sebevražedném úmyslu dále konstatovali, že z biomechanického a technického pohledu je tato možnost přijatelná.
Při posouzení varianty s účastí jiných osob dospěli k závěru, že k dosažení zdokumentovaných vzdáleností dopadu od zdi budovy nebylo
třeba působení žádných vnějších sil. Z technického hlediska však nemohli znalci vyloučit ani působení vnější síly. Uvedli, že ani pro tuto
teorii však nejsou dosud k dispozici žádné podklady.
K velmi důležitým důkazům, které musel vzít vyšetřovatel v úvahu,
patřily i odborné posudky z oblasti zdravotnictví, obor soudní lékařství. Pitva těla Jana Masaryka byla provedena dne 10. března 1948
přednostou Ústavu pro soudní lékařství Univerzity Karlovy v Praze
prof. MUDr. Františkem Hájkem za účasti prof. MUDr. Jaromíra Tesaře a dalších svědků. Třístránkový pitevní protokol, který je na poslední straně signován, končí tímto posudkem:
„1. Při pitvě Dr. h. c. Jana Masaryka byly zjištěny: Roztržení
srdce, přetržení srdečnice, trhliny jater a sleziny. Zlomení žeber,
zlomení páteře a roztříštění pánve. Zakrvácení dutiny hrudní a břišní.
2. Smrt nastala ihned.“ 31
31

Kopie pitevního protokolu prof. F. Hájka z 10. 3. 1948 tvoří jednu z příloh spisu
„Vyšetřování příčin smrti Jana Masaryka”, text tohoto protokolu byl otištěn i v knize
A. Suma „Otec a syn”, II. díl: Syn Jan. Výpis z protokolu uvádí ve své knize „Smrt
Jana Masaryka” i kriminalista J. Havel (str. 102–103).
AMV, 304-254-9, „Vyšetřování příčin smrti Jana Masaryka”, Protokol pitevní Dr. h. c.
Jana Masaryka, Prof. Dr. František Hájek, 10. 3. 1948.
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Vyšetřování v letech 1968–1969 se rovněž vyjádřilo k relevanci
údajů uvedených v původním pitevním protokolu. V „Usnesení” tehdejší Generální prokuratury z 10. listopadu 1969 se bere za prokázané,
že ke smrti ministra Masaryka došlo „za živa“, o čemž svědčily
nalezené krevní sraženiny. Na těle oběti nebyly shledány žádné stopy
násilí nebo jakéhokoliv jiného druhu usmrcení (zastřelení, bodnutí
nebo rdoušení). Pokud šlo o stopy pokálení (pro někoho důkaz, že ministr byl zavražděn), „Usnesení” s odvoláním na prof. MUDr. Tesaře
konstatovalo, že k takovému jevu dochází jak při mocných duševních
dojmech (mj. také např. jako projev strachu při sebevraždě), tak i
normální fyziologickou činností těla.32
Při posledním prošetřování případu byl v této věci přibrán znalec z oboru soudního lékařství MUDr. Alexander Pilin k vypracování odborného posudku. Měl v něm zodpovědět otázku, zda na
základě předloženého pitevního protokolu z března 1948 byla na těle
Jana Masaryka zjištěna i taková poranění, která by mohla vzniknout
před jeho dopadem na zem a svědčila by pro případný zápas či
uchopení těla tak, aby s ním bylo možno manipulovat.
Znalec uvedl, že pro posouzení, zda v daném případě šlo o sebevraždu, náhodu či vraždu, bylo možné vycházet pouze z původního
pitevního protokolu. Oděrky na přední straně břicha v okolí pupku
svědčí pro kontakt se stěnou. Tyto oděrky by mohly vzniknout jak
aktivním, tak i pasivním pohybem přední části těla o okraj okna. To
znamená, že z okna by se dotyčný vysunul (či by byl vysunut) ve
směru obličejem do místnosti a poté by následoval pád z výšky pozadu. MUDr. Pilin zároveň konstatoval, že skok z výšky pozadu je ale
u sebevrahů nezvyklý. Náhodný pád z výšky pozadu se sice podle

32

Srov. „Vyšetřování příčin smrti Jana Masaryka“, Posudek o okolnostech, za nichž nastala smrt Dr. Jana Masaryka zpracovaný přednostou Ústavu pro soudní lékařství University Karlovy v Praze Prof. Dr. Františkem Hájkem 16. září 1948, AMV, 304-254-9.
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znalce může vyskytnout, ale je příznačný spíše pro pracovní úrazy
nebo pro případ nešťastné náhody.
Varianta vraždy by podle vyjádření MUDr. Pilina předpokládala
uchopení 90 kg vážícího muže a jeho vysunutí z okna nohama napřed. Je
velmi málo pravděpodobné, že by k popsanému ději mohlo dojít při
plném vědomí ministra Masaryka. Lze totiž předpokládat, že by se jinak
zdravý jedinec bránil. Stopy zápasu by na místech těla, za která by byl
uchopen, aby mohl být vysunut, zanechaly viditelné úrazové změny.
Oděrky a krevní výrony na rukou, svědčící pro předcházející zápas nebo
stopy aktivní obrany, nebyly v pitevním protokolu zaznamenány.
MUDr. Pilin konstatoval, že pokud by tedy šlo o vraždu, je nejvýše
pravděpodobné, že k jeho vysunutí z okna nohama napřed předcházel
stav sníženého vědomí, způsobený nejspíše dušením. Pro tuto variantu by
svědčila také skutečnost, že při pitvě nebyly nalezeny takové úrazové změny na těle, které by svědčily o účasti další osoby či osob na jeho smrti.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem a ke znaleckým posudkům
dospěl vyšetřovatel ÚDV k přesvědčení, že bývalý ministr zahraničních věcí Jan Masaryk byl dne 10. března 1948, v blíže nezjištěném
čase mezi půlnocí a ránem, ve svém služebním bytě v Černínském paláci zavražděn nezjištěnými pachateli. Protože se však nepodařilo
zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání, bylo rozhodnuto o odložení věci. Pominou-li důvody odložení, trestní stíhání se
zahájí. S těmito závěry byla uzavřena zatím poslední – čtvrtá – etapa
vyšetřování, která probíhala v letech 2001–2004.33

Vyšetřování příčin smrti Jana Masaryka (1948–1951)
Konstatovali jsme, že závěrečnou zprávou ze dne 17. září 1948 neskončila beze zbytku činnost některých složek ministerstva vnitra ČSR
33

Srovnej kapitola „Shrnutí výsledků vyšetřování smrti ministra Jana Masaryka 1948–
2004” v této publikaci, Ilja Pravda a Jan Kalous.
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v rámci první etapy šetření případu úmrtí Jana Masaryka. Ještě v roce
1950 prováděli příslušníci Státní bezpečnosti vyšetřovací úkony, které
dokonce zpochybňovaly již dříve zveřejněný jednoznačný závěr o
sebevraždě, vyslovený právě v inkriminované zprávě.
Souviselo to i s případem vyšetřování bývalého pracovníka
ministerstva zahraničních věcí dr. Jana Bydžovského. Jak již bylo
uvedeno (kapitola Přehled etap vyšetřování smrti Jana Masaryka…
První etapa – v této publikaci), Bydžovský byl obviněný v jiné trestní
věci a dne 20. ledna 1950 přiznal, že z podnětu britské tajné služby
zavraždil Jana Masaryka, a popsal způsob i okolnosti činu.34
Jan Bydžovský byl vyšetřován v rámci „akce STŘED” v souvislosti
s přípravou procesu proti Miladě Horákové. Byl totiž podezříván, stejně
jako celá řada jiných úředníků, kteří za války působili v Londýně, z protistátní činnosti a jako případný agent britské tajné služby.35 Při výsleších StB Bydžovský též přiznal účast na přípravě a zavraždění J. Masaryka, aby posléze svá přiznání odvolával. Je zcela evidentní, vzhledem
k některým příslušným pasážím, že spis nazvaný „Vyšetřování příčin
34

AMV, akce „STŘED”, 304-254-10.

35

Akce „STŘED” se zrodila v listopadu 1949 a stala se součástí zprávy Státní bezpečnosti o dosavadním šetření aktivity části protikomunistického odporu. Zpráva byla
zpracována na konci října 1949 pod názvem Direktorium čs. odboje.
Její autoři zkonstruovali vedoucí útvar protikomunistického odporu z bývalých
funkcionářů národně socialistické strany. V koncepci autorů této zprávy se prolínaly
dvě linie protikomunistického odporu. Jedna byla napojena na okolí prezidenta
Beneše a druhá tvořena ústředím národně socialistické strany a jeho kontakty s ústředím sociální demokracie a lidové strany. Autoři zprávy (příslušníci StB) vypracovali ještě dodatek o skupině bývalých pracovníků ministerstva zahraničních věcí napojené na vyslance Dr. Jaromíra Kopeckého – též člena bývalé národně socialistické
strany, jejímž členem měl být i bývalý odborový rada ministerstva zahraničí Jan
Bydžovský, obviněný, že podával Kopeckému špionážní zprávy.
Vyšetřování prováděné v rámci akce„STŘED” vytvářelo jednu z hlavních linií přípravy procesu s Miladou Horákovou.
Karel Kaplan, Největší politický proces „M. Horáková a spol.“, Ústav pro soudobé
dějiny AV ČR Praha, nakl. Doplněk, Brno 1995, str. 87–156, 260–261.
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smrti Jana Masaryka“ a uzavřený v říjnu 1951 vznikl v přímé návaznosti
či v nějaké souvislosti s akcí STŘED. Obsahuje totiž (vedle záznamu o
protokolech z výslechů Jana Bydžovského a svodky z výslechů Františka
Fryče) také řadu poznámek u některých posudků svodek protokolů a
výpovědí o tom, zda některé konkrétní vypovídající osoby znaly nebo
měly nějaký vztahu k Bydžovskému, Fryčovi či k jiným osobám vyslýchaným či sledovaným v souvislosti s akcí STŘED.36
Výše uvedený spis „Vyšetřování příčin smrti Jana Masaryka“ je
v podstatě shrnutím a zároveň také i jakousi revizí řady důležitých výsledků vyšetřování kauzy smrti Jana Masaryka prováděných orgány
StB a dalšími složkami ministerstva vnitra od března do září 1948. Ale
zahrnuje také některé výsledky vyšetřovacích úkonů prováděných příslušníky StB ve věci akce STŘED v letech 1950–1951.
Jednotlivé zprávy o vyšetřování jsou v tomto spise opatřeny posudkem uvedených zpráv, které poukazují na některé nedostatečnosti
a nejasnosti, vyplývající i z nedoložitelnosti některých chybějících materiálů z původního vyšetřování z roku 1948.
Spis obsahuje šest složek, z nichž zřejmě nejpodstatnější je v pořadí čtvrtá, označená jako: „D/ Rozbor vytěžovaného materiálu“. Tato
se skládá z 27 zpráv, které jsou z velké většiny tvořeny svodkami
zápisů a protokolů svědeckých výpovědí, či lékařských a úředních
zpráv z doby bezprostředního vyšetřování okolností úmrtí Jana Masaryka z doby mezi 10. a 12. březnem 1948, svodkami z protokolů výslechů Jana Bydžovského a Františka Fryče z počátku roku 1950 a
některých dalších zpráv.37 Tyto svodky jsou v podstatě výtahem textů
původních zpráv a protokolů a jsou opatřeny jejich posudky.
Svodky jsou psány zkráceně a není tak z nich možné vyčíst potřebné
odpovědi vyslýchaných. Již v poznámkách k „Rozboru vytěžovaného
36

AMV Praha, Vyšetřování příčin smrti Jana Masaryka, 304-254-9.
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Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu.
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materiálu“ je upozorňováno na mnohé nedostatečnosti, neúplnosti,
nepřesnosti, rozpory ve výpovědích, chybějící protokoly, nedostatečné pitevní záznamy včetně chybějící důkladné rekonstrukce pádu
těla Jana Masaryka. Dokládají tak i určitou nepřehlednost situace.38
10. března 1948 zavládl na nádvoří Černínského paláce a v příslušných prostorách zřejmě jistý zmatek. To vyplývá ze studovaných zápisů
zcela evidentně. A nelze se tomu divit. Vlastní fakt tragické Masarykovy
smrti zaskočil toho dne ráno zřejmě řadu zúčastněných a dotkl se jich
osobně. Masaryk byl oblíbený a populární, ke svým podřízeným i spolupracovníkům se choval bezprostředně a lidsky. Je přirozené, že zřejmá
emotivní a vypjatá atmosféra neumožňovala tehdy řadě svědků soustředit se zcela jak na všechny důležité okolnosti či detaily provázející ranní
vyšetřování, tak i na postřehnutí případných dalších důležitých indicií
Masarykova úmrtí. První zjišťování a vyšetřování byla proto zřejmě nesynchronizovaná, až živelná. Nikdo si pravděpodobně také nebyl s to
v prvních momentech vyšetřování uvědomit, kolik a jaké všechny otazníky může Masarykova smrt vzápětí vyvolat.
Teprve až s určitým časovým odstupem počaly vystupovat všechny
zmíněné nedostatečnosti a chyby z prvních šetření. A zřejmě se také
v prvních hodinách vyšetřování ani tak markantně neprojevovaly dva
pohledy na tu samou věc. Vlastní policejně vyšetřované příčiny úmrtí
– a politické motivy Masarykovy sebevraždy či vraždy a z toho vyplývající podoba a charakter smrti. Může být proto jistě zajímavé připomenout některá bližší zdůvodnění výše zmíněných nedostatků, vyplývajících z tehdejšího přešetřování důležitých zpráv, a protokolů týkajících se okolností smrti Jana Masaryka v rámci první etapy vyšetřování
této kauzy.
Na mnohé markantní nedůslednosti a chyby na počátku vyšetřování
poukazoval například již posudek na první ze zpráv zmíněné analýzy vy38

Tamtéž, C/ Poznámky k Seznamu vytěžovaného materiálu.
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těžovaného materiálu. Byla to svodka úředního záznamu kriminálního obvodního inspektora Vilibalda Hofmanna z 10. března 1948 o
nálezu mrtvoly Jana Masaryka a o učiněných opatřeních. Inspektor
Hofmann byl vyslán 10. března 1948 v 6.45 hod do Černínského paláce,
aby zajistil místo pádu a vchody do Masarykova bytu. Z textu posudku:
„Hofmann a jeho lidé spatřili mrtvolu, přikrytou pokrývkami, na nádvoří, ale neudává, zda sám anebo kdo z jeho orgánů přistoupil
k mrtvole a co zjistil (ztuhlost ev. teplotu, polohu těla atd.).“
Posudek připomíná, že Hofmann ve svém úředním záznamu neuvedl
přesný výčet úředních osob, které se dostavily na místo činu – neuvedl například ani referenta StB Miroslava Picha-Tůmu či náčelníka StB
Jindřicha Veselého. V zápise chybí údaj, kdo z přítomných úředních
osob byl jen u Masarykova těla na nádvoří, a kdo i v Masarykově bytě.
Taktéž Hofmannovo sdělení, že mrtvé tělo nalezli zřízenci MZV
Pomezný a Merxbauer bylo nepravdivé. Podle Hofmannova záznamu
šli Pomezný a Merxbauer 10. března 1948 ráno v 6.25 hod. na půdu
přes druhé nádvoří ministerstva, na kterém bylo nalezeno Masarykovo
tělo, a podle nich tu ještě mrtvola nebyla. Tu údajně nalezli až při
svém návratu z půdy v 6.30 hod. Ukázalo se však, že oba zřízenci vůbec nešli přes druhé nádvoří, ale při návratu z půdy zahlédl Pomezný
ležící Masarykovo tělo na druhém nádvoří jen oknem chodby.
Posudek dále připomíná další zásadní nepřesnost uvedenou v záznamu obvodního kriminálního inspektora Hofmanna, „že Masaryk
vyskočil v sebevražedném úmyslu z druhého patra domu z ložnice do
nádvoří v době mezi 6.25–6.30 hodin.“
V posudku k tomuto záznamu je uvedeno: „Vůbec nelze předpokládat, že Masaryk vyskočil z okna ložnice a v době mezi 6.25 hod. až 6.30
hod., poněvadž mrtvola byla nalezena pod oknem koupelny, a Hofmann
v témž úředním záznamu o něco dále praví, že přivolaný policejní lékař
MUDr. Teplý v 7.52 hod. konstatoval, že smrt mohla nastat před 4 hodi-
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nami. Toto je další nepravda, poněvadž MUDr. Teplý v 8 hodin konstatoval, že smrt nastala asi 2–3 hodiny před 8. hodinou ranní, tj. v 5 nebo
6 hod. ráno, (což jest patrně chybné, asi ovlivněno výpovědí některých
osob, nevěrohodnou při udávání času).“39
Na podstatné nepřesnosti poukázal též posudek z „Rozboru vytěžovaných materiálů“ týkající se protokolu o ohledání mrtvoly Jana
Masaryka policejním lékařem MUDr. Teplým z 10. března 1948. Podle protokolu MUDr. Josefa Teplého leželo Masarykovo tělo na dlažbě nádvoří naznak. Mrtvolná ztuhlost byla naznačena ve žvýkacích
svalech, končetiny byly ještě vláčné, ale vychladlé. Na zádech bylo
tělo dosud nevychladlé, posmrtné skvrny světle fialové, splývající, patrné na lbi a na zádech. Kotníky nohou, oblast kosti patní a nárty roztříštěné, kousky kostí a tkáně byly nalezeny v okolí těla. Na břiše pod
pupkem byla skupina souběžných, čárkovitých oděrek, znečištěných
prachem. Ruce byly rovněž znečištěny prachem ze zdi, konečník potřísněný lejnem. Na těle nebyly dle protokolu MUDr. Teplého patrné
žádné známky cizího násilí. Na okenní římse koupelny byly nalezeny
stopy lejna, okno bylo otevřené. Podle MUDr. Teplého nález ukazoval
na sebevraždu skokem z okna, dopad byl přímo na nohy. Smrt nastala
patrně vnitřním zraněním. Důležitým údajem byl záznam, že lze
z nálezu soudit, že smrt nastala 2 až 3 hodiny před ohledáním.
Komentář posudku k této lékařské zprávě udává, že posmrtná ztuhlost se u dospělých osob dostavuje zpravidla za 3 až 5 hodin – nejdříve
ovšem ve žvýkacích svalech, takže označení ztuhlosti žvýkacích svalů
během dvou hodin, a ani zde udávaná doba smrti v 5 až 6 hodin ráno,
neodpovídá. V posudku textu MUDr. Teplého je konstatováno, že nejdříve chladnou nohy, ruce, obličej, pak holeně a předloktí, stehna, paže,
hrudník, a nejdéle se udržuje teplota v břiše, zpravidla 8–12, ale také
39

Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu, a) Úřední záznam krim. obv. insp. Vilibalda Hofmanna z 10. 3. 1948 o nálezu mrtvoly Jana Masaryka a o učiněných
opatřeních.
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někdy až 30 hodin. Podle posudku (když se uváží chlad dlažby) byl by
Masaryk dopadl přímo na nohy, převrátil se na bok, a teprve po nějaké
době se mrtvé tělo převrátilo anebo bylo převráceno na záda. „Jinak
si lze stěží vysvětlit konstatovaný fakt, že mrtvola v lehkém pyjama na
studené dlažbě si udržela teplotu na zádech,“ připomíná se v posudku.
Dále se konstatuje, že MUDr. Teplý udává dopad na nohy a nezmiňuje se o dalších polohách těla, ani o stavu zornic, ani o teplotě vzduchu a dlažby. Jeho udání o době smrti v 5 nebo 6 hodin ráno není tedy
dle posudku možné brát jako směrodatné.
V rozboru protokolu MUDr. Teplého se dále poukazuje, že v žádném z analyzovaných protokolů a svědectví, s výjimkou protokolu
vrchního strážmistra Jindráčka, nebyla popsána poloha Masarykova
těla na dlažbě, „ačkoliv z ní je třeba usuzovat o teplotě těla, a tudíž
i o hodině, v které nastala smrt.“
Rovněž nikdo, ani lékař, neudal vzdálenost mrtvoly od zdi, „a
přesto Dr. Teplý usuzuje jedině na sebevražedný skok z okna“.
V každém případě by pak dle posudku bylo objektivnější užít výrazu
„pád z okna“.
V závěru posudku protokolu MUDr. Josefa Teplého je konstatováno:
„Skupina kolmých (shora dolů) oděrek (rčení Dr. Teplého ,podélné
oděrky´ nedává obraz) pod pupkem mohla být znečištěna prachem jen
ze zdi. Právě jako ruce (neudáno, zda hřbet rukou či dlaně, ale zřejmě
dlaně), poněvadž dlažba byla v březnu ráno jistě vlhká a oděrky nemohly nastat při dopadnutí.
Potřísnění těla a okenního prkénka lejnem (Dr. Teplý říká, že
,okenní římsy‘, o čemž se patrně sám nepřesvědčil, poněvadž pod slovem římsa se rozumí zdivo, a ne prkno) je vysvětlitelné: Masaryk vypil
večer téměř 2 litry tekutiny, užíval na noc projímadla všech druhů, řitní svěrače u lidí jeho věku se zpravidla vyznačují snížením funkce.
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Dále nikdo – ani lékaři – neudali do protokolu, zda oči mrtvoly
byly otevřené či zavřené, a jaký výraz měl obličej mrtvoly při ohledání, ačkoliv tyto okolnosti mají pro vyšetřování značný význam.
Nedostatečný protokol lékařů [ve svodce protokolu MUDr. Teplého je připomenuta přítomnost ještě druhého ohledacího lékaře; je zde
uvedeno, že se zřejmě jednalo o MUDr. Horáka – pozn. aut.], ohledavších mrtvolu Jana Masaryka, by bylo možno pochopit jenom tím, že
snad lékaři podali (komu?) ještě druhý, doplněný ohledací protokol
(který však ve spisech není).“40
Posudky protokolů výpovědí obou již zmíněných zřízenců-topičů
ministerstva zahraničí Jana Pomezného a Jana Merxbauera ze dne
10. března 1948 konstatovaly v podstatě pouze známé skutečnosti.
Oba zřízenci shodně potvrdili, že v 6.15 hod. ráno šli chodbou, jejíž
zasklené oblouky vedou do druhého nádvoří, sejmout na půdu prapory,
a ničeho si na dlažbě nádvoří nevšimli. Při zpáteční cestě Pomezný
viděl zaskleným obloukem chodby ležet na nádvoří tělo, podle podoby
poznal ministra Masaryka. Nález běželi ohlásit do vrátnice vrchnímu
strážmistrovi Jindráčkovi a praporčíku Klapkovi. Merxbauer posléze
přistoupil s Jindráčkem k Masarykovu tělu jako první a uvedl, „že
sáhnutím na koleno a ruku mrtvoly se přesvědčil, že Masaryk je již
ztuhlý“. Na horní části Masarykova těla žádná zranění neviděl. Merxabauer poté přinesl pokrývky a tělo přikryl. Při pohledu vzhůru uviděl
Merxbauer otevřené okno v jedné z místností, nevěděl však, ke které
místnosti okno patří. Pomezný k mrtvému tělu nešel.41

40

Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu, b) Protokol o ohledání mrtvoly Jana
Masaryka MUDr. Teplým, vrch. zdr. radou z ŘNB Praha.
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V posudcích obou těchto protokolů jsou dvě shodné poznámky. Jedna, že v zápise
vrátného Límana bylo uvedeno, že si oba topiči vyzvedli klíč od osobního výtahu do
posledního patra za účelem vystoupení na půdu v 5.20 hod. s tím, že jde zřejmě o
chybu, neboť správně mělo být, že si klíč vyzvedli v 6.20 hod. Druhá, že ani jeden
z topičů nebyl dotázán, zda mohl slyšet úder těla o dlažbu.
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Posudek dvou protokolů výpovědi vrchního strážmistra SNB
Emanuela Jindráčka z 10. března 1948 v několika bodech Jindráčkovu výpověď vyvrací. Např. v bodě, kde tvrdí, že poté, co si oba
topiči vyzvedli v 6.15 hod. klíč od osobního výtahu, se současně díval
prosklenými oblouky na druhé nádvoří, kde na dlažbě nic neviděl.
V prvním protokolu Jindráček uvedl, že mrtvolu by jistě spatřil,
poněvadž bylo zcela světlo. Poté vyšel před vrata, kde by ani nemohl
případný pád těla slyšet. Uvedl dále, že asi v 6.30 hod. pro něho přiběhl Merxbauer a šli spolu k ležícímu tělu. Jindráček pak položil mrtvému Masarykovi ruku na srdce a na tepny a poznal, že tělo již bylo
chladné, ale ne ztuhlé, poněvadž bez námahy zvedl ruku (či paži?) mrtvého. Horní část těla podle Jindráčka byla neporušena.
Ve druhém protokolu trval Jindráček na výpovědi, že „Masaryk
mohl skočit nebo spadnout z okna jenom v době mezi odchodem (na
půdu) a návratem obou topičů, tj. v době mezi 6.15 hod. až 6.30 hod.“
V posudku protokolů jsou zpochybněna i další Jindráčkova tvrzení.
Například, že „nepovolaná osoba“ se do těchto prostorů nemohla dostat (strážmistr Jindráček tím myslel dobu mezi nálezem mrtvoly a příjezdem záchranné stanice). Dle posudku by se ovšem naopak „povolaná osoba“ do uvedeného prostoru dostat mohla.
Dále posudek zaznemenává, že Jindráček nemohl být přesvědčen o
tom, že on a Merxbauer objevili mrtvého Masaryka jako první. K otázce údajného Masarykova pádu v době před návratem topičů z půdy je
v posudku uvedeno:
„Tvrzení Jindráčka, že Masaryk dopadl na dlažbu v době mezi 6.15
hod. až 6.30 hod., je vyložená lež, protože po dopadu Masaryk ještě
jednou či dvakrát vdechl krev do plicních tkání... Nemohl tedy padat
Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu, c) Protokol OÚ StB Praha s topičem
Janem Pomezným z 10. 3. 1948, d) Protokol OÚ StB Praha s topičem a instalatérem
Janem Merxbauerem z 10. 3.1948.
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usmrcený, nýbrž nanejvýš omámený, a během čtvrt hodiny by nemohl
vychladnout, ani během čtvrt hodiny nemůže nastat ztuhlost žvýkacích
svalů. Jindráček by měl být potrestán za vědomé klamání úřadů a
vyslechnut na důvody, jež ho k tomu vedly. Jestliže se tak náhodou
stalo, záznam o tom chybí.“42
Další posudek „Rozboru vytěžovaných materiálů” byl zaměřen na
zápis o výpovědi praporčíka SNB Josefa Klapky z 10. března 1948.
Klapka nastoupil službu již 9. března 1948 odpoledne a měl ji vykonávat po tříhodinovém střídání až do 7 hod. ráno 10. března. Uvedl,
že během služby žádná cizí osoba nevstoupila ani nevyšla z budovy.
Dále prohlásil, že vrátný Líman mu mezi 6.25 hod. a 6.30 hod.
oznámil nález mrtvého těla a Klapka ihned poté zavolal záchrannou
stanici. Než přijel její vůz, přišel Klapka též k mrtvému. Hmatem zjistil, že Masarykova ruka byla úplně studená, zpozoroval bledý obličej
mrtvého, z pravé strany vnitřně zakrvácený.
V posudku k této výpovědi bylo poznamenáno, zda si Klapka nemohl pamatovat, zda do budovy vstoupila některá „necizí“ osoba, a
zda byla pravdivá Klapkova poznámka o „vnitřně zakrváceném obličeji z pravé strany“. V protokolech lékařů ani jiných osob totiž nic podobného zmíněno nebylo.
U posudku ke Klapkově výpovědi byla ručně učiněna poznámka:
„Zná Klapka Fryče, Bydžovského, Heidricha a jeho taj. Dr. Lišku?“ 43
Byla to první konkrétní zmínka o vztahu tohoto spisu k případu
Bydžovského, respektive k „akci STŘED”.
Podobně vyzněl posudek k výpovědi vrchního strážmistra SNB
Václava Staňka z 10. března 1948. Staněk měl podobně jako Klapka
42

Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu, e) Dva protokoly OÚ StB Praha s vrch.
stržm. SNB Em. Jindráčkem z 10. 3. 1948.

43

Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu, f) Zápis (blíže neoznačený) o diktované
výpovědi prap. SNB Josefa Klapky z 10. 3. 1948.
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službu na II. vrátnici ministerstva zahraničních věcí z 9. na 10. března
1948. Uvedl, že během jeho služby žádná cizí osoba kolem vrátnice
neprošla, a že v jednu hodinu v noci 10. března vykonal prohlídku na
druhém nádvoří, kde mrtvé tělo ještě nebylo. Navíc s určitostí prý
pozoroval, že ve všech oknech byla tma.
Posudek Staňkovy výpovědi upozorňuje, že Staněk neříká, která
„necizí osoba“, a kdy večer 9. března 1948 kolem vrátnice prošla.
Taktéž posudek označil za nevěrohodné Staňkovo tvrzení o tom, že
vykonal prohlídku v 01 hod. v noci na druhém nádvoří, dokud nebudou zjištěni věrohodní svědci, že prohlídku skutečně konal. Též bylo
zpochybněno Staňkovo tvrzení, že v době jeho noční prohlídky na
druhém nádvoří byla určitě ve všech oknech tma. Tomu dle posudku
odporoval fakt Masarykovy nespavosti a tvrzení jednoho z Masarykových komorníků, že ministr musel být vzhůru dlouho do noci, vzhledem k vyprázdněným lahvím piva a minerálky.
Znovu byla v závěru posudku položena otázka: „Zná Staněk Bydžovského a Fryče, Heidricha a jeho tajemníka Dr. Lišku?“44
Dalším z posuzovaných protokolů je zápis o výpovědi praporčíka
SNB Jaroslava Filipovského z 10. března 1948.
Tento nastoupil strážní službu v Černínském paláci 9. března 1948.
Vždy po třech hodinách byl střídán praporčíkem Josefem Klapkou.
Filipovský během své služby nepozoroval nic podezřelého a žádná cizí
osoba nebyla do budovy vpuštěna, ani nevycházela. Podobně jako u
předchozích výpovědí opět posudek uvádí, že Filipovský nebyl dotázán, kdy a která „necizí osoba“ vstoupila nebo odešla z budovy.
Posudek znovu vztáhl výpověď Filipovského ke kauze Bydžovského: „Podle doznání Bydžovského (které pak ovšem popřel) byl by
vstoupil Bydžovský večer 9. 3. 48 do budovy před 21. hodinou, tedy
44

Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu, g) Zápis (blíže neoznačený) o diktované výpovědi s vrch. stržm. SNB Václavem Staňkem z 10. 3. 1948.
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právě, když měl službu Filipovský. Filipovskému bylo v tu dobu 69 let.
Může být s určitostí zjištěno, že ve službě neusnul? Zná Filipovský
Bydžovského, Fryče, Heidricha a jeho tajemníka Dr. Lišku?“45
Další posudek se týkal výpovědi osobního strážce Jana Masaryka obvodního kriminálního inspektora Viléma Vyšína.
Vyšín byl přidělen k ministru Masarykovi jako osobní stráž v červnu 1945. Dne 9. března 1948 doprovázel Masaryka do Sezimova Ústí
k prezidentu Benešovi za účelem nástupní audience polského velvyslance. Do Prahy se vrátili zhruba ve 14.15 hod. Masaryk propustil Vyšína asi ve 14.30 poté, co mu sdělil, že se již nikam v tento den nechystá. Vyšín potvrdil, že také pro něho byla sebevražda ministra Masaryka překvapením.
V posudku Vyšínovy výpovědi bylo uvedeno, že jeho otec byl za
první republiky organizován v agrární straně a že byl blízkým přítelem
Rudolfa Berana. Nějaký čas byl Vyšín osobním strážcem Clementisovým, který si Vyšína oblíbil. Po Masarykově smrti byl Vyšín údajně propuštěn z SNB a po intervenci Clementisově se stal ubytovacím referentem MZV. Ke dni 1. února 1950 měl být Vyšín z MZV propuštěn.
Posudek označil protokol s Vyšínem za naprosto nedostatečný.
Upozornil, že bylo třeba Vyšína vyslechnout „hloubkově“ o všech podrobnostech. Zejména bylo třeba zjistit Vyšínův názor na Masarykovu
sebevraždu a podrobně i obsah rozmluvy při poslední cestě ze
Sezimova Ústí 9. března 1948.
Opět se opakuje i zmínka o tom, zda a do jaké míry Vyšín znal
Bydžovského, Fryče, Heidricha a jeho tajemníka dr. Lišku, Jaromíra
Kopeckého, vyslance Künzla-Jizerského a další.46
45

Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu, h) Zápis (blíže neoznačený) o diktované výpovědi prap. SNB Jaroslava Filipovského z 10. 3. 1948.
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Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu, ch) Zápis (blíže neoznačený) o výpovědi Viléma Vyšína, obv. krim. insp. a osobního strážce Jana Masaryka z 10. 3. 1948.
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Posudek zápisu výpovědi vrátného v Černínském paláci
Václava Límana v podstatě ověřoval výpovědi topičů Pomezného a
Merxbauera. Vedle toho však žádal i ověření, zda klíče od osobního
výtahu vydával Líman topičům v 5.20 hod. a nebo v 6. 20 hod., zda
tedy došlo opravdu k chybě v zápisu, a zda byl klíč od výtahu uložen
z předešlého dne na svém obvyklém místě ve skříňce.
Do textu posudku k Límanově výpovědi je rukou vepsáno, proč nebyl
Líman dotázán, zda 10. března 1948 v půl šesté ráno procházel chodbou
s okny do druhého nádvoří? Znovu byla uvedena zmínka o potřebě zjistit, zda Líman znal Bydžovského, Fryče, Heidricha, Künzla-Jizerského,
Jaromíra Kopeckého, Vyšína, Dr. Lišku a vše o nich? Posudek končí poznámkou, že výpověď vrátného Límana je nepřesná.47
Posudek k zápisu o výpovědi osobního tajemníka J. Masaryka
JUDr. Antonína Suma uvádí, že dr. Sum viděl Masaryka naposledy
9. března 1948 po 14.00 hod., krátce po jeho návratu ze Sezimova
Ústí. Ministr s ním krátce promluvil, zdál se být v dobré náladě, byť
poněkud unaven. Dle posudku bylo však třeba zjistit, co věděl dr. Sum
o běžných či jiných přístupech k Masarykovu bytu, o Masarykových
večerních zvycích, zda znal dr. Sum Bydžovského, Fryče, Heidricha a
jeho tajemníka Lišku, Jaromíra Kopeckého, Künzla-Jizerského. Kdo
z nich chodil k Masarykovi do bytu, kdo z nich tam byl naposledy.
V posudku bylo též uvedeno, že dr. Antonín Sum byl tehdy zatčen
v „akci STŘED” (HORÁKOVÁ a spol.) a bylo třeba ho vyslechnout
k osobě Jaromíra Kopeckého a jejich vzájemné spolupráci. Dál měl
Sum uvést, co věděl o spolupráci Jaromíra Kopeckého s Dr. KünzlemJizerským, který měl údajně být jakousi spojkou Kopeckého k Masarykovi. Co ještě věděl A. Sum o vztahu mezi Kopeckým a Masarykem,

47

Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu, i) Zápis (blíže neoznačený) o výpovědi
vrátného v Černínském paláci Václava Límana z 10. 3. 1948.
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zda též znal blízké Masarykovy spolupracovníky a podřízené
z ministerstva.48
Výpověď dalšího z osobních tajemníků J. Masaryka JUDr.
Jiřího Špačka byla jistou rekapitulací Masarykových pracovních
záležitostí od ukončení únorové vládní krize do 9. března 1948.
18. února 1948 se Masaryk nachladil, měl horečky, od té doby
nedocházel do kanceláře, z bytu vycházel k nutným záležitostem. Zúčástnil se jednání u prezidenta Beneše o nové vládě, byl přítomen
přehlídce SNB dne 28. února 1948, účastnil se sjezdu rolnických
komisí 29. února 1948. Dne 7. března 1948 byl přítomen na oslavách
výročí bitvy u Sokolova a téhož dne navečer navštívil hrob T.G.M.
v Lánech. Následující den – 8. března byl na slavnostní večeři v Divadle 5. května, 9. března byl při nástupní audienci polského velvyslance u Dr. Beneše v Sezimově Ústí, odkud se vrátil ve 14.15 hod.;
krátce prošel kanceláří a odtud do svého bytu.
9. března odpoledne navštívil dr. Špaček Jana Masaryka v bytě několikrát, naposledy asi v 18.30 hod. Ministr ležel v posteli a podepsal
Špačkovi nějaké fotografie. Chystal projev na večer k oslavě výročí
československo-polské smlouvy v Lucerně; podle dr. Jiřího Špačka se
svým pracovním programem na 10. března Jan Masaryk počítal. Dále
JUDr. Špaček uvedl, že na Masarykovi nepozoroval žádné změny.
Prohlásil však zároveň, že v poslední době nebyl Masaryk nervově
v pořádku, zejména na něho působily změny na ministerstvu a události
poslední doby. Ministr si Špačkovi stěžoval, že týden nespal. Podle dr.
Špačka docházel Masarykův lékař MUDr. Oskar Klinger k ministrovi
v poslední době denně, a Masaryk měl po schůzi parlamentu 10. března 1948 odjet na léčení.

48

Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu, j) Zápis (blíže neoznačený) o diktované
výpovědi Dr. Antonína Suma, osobního Masarykova tajemníka z 10. 3. 1948.
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V posudku ke Špačkově výpovědi bylo uvedeno, že by měl podrobněji udat Masarykovy zvyky, upřesnit, co říkal Masaryk po návštěvě
hrobu T.G.M., kdo ještě za přítomnosti JUDr. Špačka odpoledne a
navečer vešel dne 9. března 1948 k Masarykovi, zda se Masaryk nezmínil o svých rozmluvách v Sezimově Ústí z téhož dne.
Jaké nervové příznaky pozoroval Jiří Špaček v poslední době u Masaryka, zda si nestěžoval na některé léky, které užíval? A opět: Znal dr.
Špaček Bydžovského, Fryče, Vyšína, Heidricha, Dr. Lišku, Dr. J.
Kopeckého, Dr. Künzla-Jizerského?49 V podobném tónu byly vedeny
posudky k zápisům s komorníkem Bohumilem Příhodou a se
správcem Masarykovy domácnosti Topinkou z 10. března 1948.
Příhoda byl zaměstnán už v rodině T.G.M. a u Jana Masaryka
nastoupil do služby, když se Jan Masaryk stal ministrem zahraničních
věcí. Podle Příhodovy výpovědi byl Jan Masaryk v poslední době často nemocen. Po návratu ze Sezimova Ústí se Masaryk naobědval, poté
ulehl a požádal, aby ho Příhoda vzbudil v 17.00 hodin. V 17.00 hodin
přivedl dr. Špaček k Masarykovi dr. Kavana z ministerstva, který se
zdržel asi 20 minut. Měla přijít ještě jedna návštěva, ale nedostavila
se. Masaryk poté četl knihu až do večeře před 20. hodinou. Po večeři
dal Příhoda jako obvykle Masarykovi k posteli dvě láhve minerálky a
jednu láhev piva, otevřel okno v ložnici jako vždy večer a Masaryk ho
požádal, aby jej vzbudil v 8.30 ráno. Příhoda ve své výpovědi vyloučil,
že by potom Masaryka ještě někdo navštívil, poněvadž přístup byl jen
zdviží, k níž měl klíč jen Masaryk a on; schodiště bylo uzavřeno.
O Masarykově smrti informoval B. Příhodu po 7. hod. ráno Vlado
Clementis, kterého potkal ve výtahu. Komorník uvedl, že si nebyl
vědom, že by Jan Masaryk byl předešlého večera nějak zvlášť rozčilen.
Usuzoval, že byl Masaryk dlouho vzhůru podle toho, že bylo vypito
pivo i obě minerálky.
49

Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu, k) Zápis (blíže neoznačený) s Dr. Jiřím
Špačkem, osobním tajemníkem Masaryka z 10. 3. 1948.
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Dle výpovědi nemohl B. Příhoda vysvětlit, jak se polštáře z postele
v ložnici dostaly do koupelny, protože nic podobného se do té doby nestalo a ještě nikdy neviděl věci v koupelně takovým způsobem přeházené jako ráno 10. března 1948, když tam vstoupil jako první s V. Clementisem v 7.10 hod. ráno, kdy Masarykovo tělo leželo ještě na nádvoří.
Okno v ložnici bylo ráno dle Příhody otevřené, okno v koupelně rovněž,
ač toto bylo večer zavřené.
Podle posudku výpovědi neudal komorník Příhoda, zda Masaryk
pronesl 9. března nějakou poznámku o jednání v Sezimově Ústí po
svém návratu po 14. hod. anebo při večeři, ani zda se Masaryk blíže
zmínil o „návštěvě“, která měla přijít po 17. hod. a nedostavila se.
Příhoda se ani nevyjádřil, zda Masaryk spal vžd y při otevřeném
okně – v březnu (byl přece nachlazen).
Proč Příhoda tvrdil, že klíče od zdviže měl jen Masaryka a on,
když existovalo celkem 21 klíčů rozdělených mezi 16 osob?
Posudek poukazoval také na skutečnost, že Příhoda tvrdil, že dal
večer k posteli jednu láhev piva a dvě láhve minerálky, avšak ráno
byly nalezeny dvě lahve piva a jedna minerálka. Šlo jen o Příhodovu
mýlku? V posudku je poznámka, že vyšetření této věci není malichernost, protože v pivě se nejlépe ztrácí jakákoliv příchuť narkotik.
Věděl něco B. Příhoda též o Masarykově dalším, nepoužívaném
bytě v Černínském paláci? Byl tento byt uzavřen odděleně klíčem a
kdo měl klíč od tohoto bytu? Prohlídka tohoto nepoužívaného bytu nebyla provedena, respektive chyběl o ní zápis, jak uvedl posudek k Příhodově výpovědi.
Dle tohoto posudku by dále měl Příhoda ze své zkušenosti vědět,
jak býval Masaryk dlouho vzhůru, jak normálně vypadala koupelna po
Masarykově odchodu, kde byla kazeta s holícími čepelkami v koupelně, zda Masaryk v koupelně kouříval, anebo kdy užíval jodové preparáty v roztoku.
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Dále bylo v posudku k výpovědi Bohumila Příhody uvedeno, že neudal, že měl klíče od úzkého točitého schodiště pro služebnictvo, a že
toto schodiště ústilo do Masarykova bytu poblíž ložnice. Dále, že existovalo další točité schodiště pro kuchyňský personál a nákladní výtah
(kromě dvou malých výtahů na jídlo).
Příhoda by také mohl vědět, zda si Masaryk někdy stěžoval na nepříjemné následky nebo špatnou chuť některých léků, či proč byla
klika koupelny obtočena bílým páskem atd.
Posudek je zakončen obligátním dotazem: „Znal Příhoda Bydžovského, Fryče, Heidricha, Dr. Lišku, Künzla-Jizerského, Dr.
Jaromíra Kopeckého, honorárního konzula Balcara, a jaký názor měl
na Vyšína a Topinku?“50
Václav Topinka byl správcem domácnosti Jana Masaryka od roku
1945, staral se o její chod, o byt, nákupy apod. Podle jeho slov používal
Masaryk prakticky jen ložnici a koupelnu, a po večeři kolem 20. hod.
býval pak v bytě zcela sám.
Dne 9. března 1948 nepozoroval Topinka na Masarykovi nic zvláštního, naopak jako obvykle prohodil nějaký šprým. Topinka s ministrem mluvil naposledy 9. března 1948 při večeři. Poslední byl u Jana
Masaryka komorník B. Příhoda.
Podle Topinky byly k bytu Jana Masaryka dva přístupy – schodištěm a výtahem. Schodiště bylo nepoužívané a uzavřené na dvou místech,
tj. v prvním a druhém poschodí. Naposledy bylo využito 26. února 1948
při slavnostní večeři na počest schůze Slovanského výboru.
Klíče od výtahu měli kromě Masaryka (dva klíče) a Topinky (dva
klíče) ještě Příhoda (dva klíče), JUDr. Sum a JUDr. Špaček (dohromady jeden klíč), MUDr. Oskar Klinger (jeden klíč), Dr. Lípa a jeho žena
50

Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu, l) Zápis (blíže neoznačený) s komorníkem Bohumilem Příhodou z 10. 3. 1948.
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– sestřenice J. M. (jeden klíč), Revilliodovi v Ženevě (dva klíče), dále
zaměstnanci ministerstva, Masarykovi podřízení a pomocníci v jeho
domácnosti – Štorkán (dva klíče, z toho jeden byl uložen na vrátnici),
kuchař Nežerka (jeden klíč), pomocnice v domácnosti Kačírková
(jeden klíč), šofér Jaroslav Dohnálek (jeden klíč), vrátný Čeněk Kozlík
(jeden klíč), pradlena Hrbková (jeden klíč), tajemník generálního tajemníka OSN Trygve Lia (jeden klíč, který nebyl při odjezdu odevzdán). Celkem mělo tedy 16 osob a vrátnice úhrnem 21 klíčů od výtahu vedoucího k bytu Jana Masaryka. Rukou doplněná poznámka
v textu svodky z výpovědi V. Topinky připomínala, že ve skutečnosti
existovalo 23 klíčů, které mělo celkem 18 osob.
Podobně jako v případě B. Příhody bylo v posudku k Topinkově
výpovědi poznamenáno, že by měl Topinka podat přesný popis
celého (i nepoužívaného) ministrova bytu. Dále, zda byl nepoužívaný byt uzamčen na klíč, kdo měl tyto klíče, a kolik bylo vchodů do
tohoto nepoužívaného bytu?
Kde byla uložena v koupelně kazeta s holícími čepelkami a mohla-li
být shozena při neopatrném vstupu do koupelny. Zda Masaryk kouříval
v koupelně, zda hovořil někdy o užívání léků před spaním, zejména o
jodových preparátech, zda si někdy stěžoval na některé léky.
Zda Masaryk dbal na pořádek v bytě, kdo z londýnského velvyslanectví se měl dostavit kolem 17. hod. na schůzku 9. března 1948, kdo
měl klíče od nepoužívaného schodiště, proč také Topinka neudal, že
měl klíče od úzkého točitého schodiště pro služebnictvo a že toto
schodiště ústilo do Masarykova bytu blíže ložnice. Proč neudal, že
existuje další úzké točité schodiště pro kuchyňský personál a nákladní
výtah (kromě dvou malých výtahů na jídlo).
Zda Topinka znal Bydžovského, Fryče, Heidricha a jeho tajemníka
Dr. Lišku, jak znal Vyšína, Dr. J. Kopeckého, Dr. Künzla-Jizerského,
bývalého honorárního konzula Balcara, zda někteří z nich chodili do
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Masarykova bytu v Černínském paláci, a kdo z nich mohl znát nepoužívaný byt i koupelnu.51
Zápis z výpovědi s Masarykovým osobním lékařem MUDr.
Oskarem Klingerem z 11. března 1948 obsahoval zajímavé
informace o zdravotních potížích ministra zahraničí v posledních letech a týdnech jeho života. MUDr. Klinger uvedl, že Masaryk trpěl od
roku 1945 po návratu do Československa častými chřipkami.
V posledních čtyřech týdnech před smrtí měl vleklý katar horních
cest dýchacích a špatně spal. Dále měl rozšířenou aortu, což se však
klinicky neprojevovalo.
V posledních čtrnácti dnech svého života neměl chuť k jídlu,
ačkoliv byl předtím znám jako jedlík. Trápilo ho pálení žáhy a nespavost, užíval lék proti žaludečním obtížím, bral malé dávky hystepsu,
občas jodové roztoky a na noc léky proti nespavosti.
Na počátku roku 1947 byl operován na duipytranovou kontrakturu
levé dlaně a v červenci 1947 po uklouznutí při vstupu do auta si vymkl
rameno v levém kloubu, což mu způsobovalo obtíže. Podle MUDr.
Klingera byl Masaryk někdy velmi veselý, jindy přicházel do depresivních stavů, střídání nálad, hlavně v poslední době 2–3 měsíců. Proto
měl odjet po 10. březnu 1948 na vodoléčbu do Jeseníků..
MUDr. Klingerovi se zdálo, že od smrti obou synovců (bratři Revilliodovi) byly Masarykovy periody dobré nálady kratší. Dopoledne
9. března 1948 viděl MUDr. Klinger Jana Masaryka naposledy.
V posudku textu výpovědi MUDr. Klingera bylo uvedeno, že Oskar
Klinger neřekl, že Masaryk užíval mnohem větší množství léků, a jaké
injekce Masarykovi aplikoval. Dále bylo v posudku upozorněno na
fakt, že MUDr. Klinger nebyl zřejmě podrobněji dotazován na to, kdy
51

Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu, m) Dva zápisy (blíž neoznačené) s Václavem Topinkou, správcem domácnosti Jana Masaryka, z 10. 3. 1948.
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a které léky (kromě hystepsu) bral Masaryk na noc, a čemu přičítal
MUDr. Klinger žaludeční obtíže a pálení žáhy.52
Seznam léčiv nalezených v ložnici a koupelně Masarykova bytu
v Černínském paláci zaslaných k rozboru na kriminální úřadovnu patřil
zajisté k velmi zajímavým zprávám „Rozboru vytěžovaného materiálu“; bohužel právě u něho chybí posudek „Rozboru seznamu léčiv“.
Tato zpráva obsahuje výčet jednotlivých skupin léků: uspavadla, projímadla, léčiva v tekutině, injekce a jiná léčiva. Charakteristiku těchto
léků přiblížil „Rozbor seznamu léčiv“, který je součástí této zprávy.
V tomto rozboru se pak uvádí, že většina tablet nalezených v Masarykově bytě odpovídala svému účinku.
O injekční ampulce z červeného skla s práškem „nalezené pod kobercem“ bylo sděleno, že se u nás nevyráběla, že šlo zřejmě o cizí výrobek, jehož účinek byl autorovi rozboru neznám. Dále se k této injekční ampuli pravilo, že nebyla uvedena v seznamu nalezených léčiv nebo jejich obalů, ani v balíku doličných předmětů. V Masarykově bytě
ji dne 10. března 1948 nalezl některý ze zaměstnanců ZOB II, neví se
přesně, zda Josef Čech, Pich-Tůma či Ladislav Zelenka. Tato věc byla
ve zprávě považována za stále nevyjasněnou a je třeba k ní vyslechnout zmíněné jmenované osoby.
Dále se v Rozboru seznamu léčiv uvádí:
„Uspávací prostředky, kterých Masaryk užíval, jsou vesměs lehkého rázu při normálních dávkách, ale větší dávky nebo užití kombinace
těchto celkem lehkých uspavadel mohly způsobit velmi hluboký, dlouhotrvající spánek, nebo i otravu a ochabnutí srdce, zvláště na příklad
užití většího počtu tablet – hystepsu – (luminal). Tyto uspávací prostředky se zpravidla nenaleznou při pitvě ani při rozboru obsahu žaludku, poněvadž jsou organismem rychle vstřebávány a vylučovány.
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Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu, n) Zápis Dr. Hojera s MUDr. Oskarem
Klingrem, hradním lékařem (emigrant), v Klingrově bytě z 11. 3. 1948.

140

Závažný bude rozbor jodových preparátů v roztoku. Běží o to,
a) zda jich nebylo užíváno nadměrně a nebo v silné koncentraci a
příliš často,
b) zda si Masaryk (anebo komorník ?) roztok sám připravoval kapáním jodového preparátu do vody,
c) zda mohl někdo lahvičku koncentrovaného jodového preparátu
nahradit roztokem jodoformu (je možné zbavit jej chemicky charakteristického zápachu), takže by mohla nastat chronická anebo akutní
otrava jodoformem, které nejsnáze podléhají děti a lidé vyššího věku
(60 let a více).
Pitvou lze nalézti stopy jodoformu jedině v případech, kdy jodoform byl podáván po velmi dlouhou dobu (zánět omozečnice, tuková
zvrhlost ledvin, jater, srdce). Proti tomuto případu, kdy byla požita
značná dávka jodoformu najednou, nebo když jodoform byl podáván
ve větších (leč ne smrtelných) dávkách po kratší dobu, nenajde se při
pitvě zpravidla nic – anatomické změny pak nejsou. Jod lze ovšem
zjistit v moči. V Masarykově případě jod by se v moči asi našel vždy,
užil-li v posledním dnu i neškodného jodového preparátu (sklenice
s jodovým preparátem v koupelně byly téměř vyprázdněny).
Otrava jodoformem se projevuje takto: Onemocnění začne nechutí,
ošklivým pocitem v ústech, někdy vrhnutím, pak nastávají těžké příznaky nervové a psychické, bolesti hlavy, závrať, dvojnásobné vidění, měnlivá nálada, neklid, nespavost, halucinace děsivého rázu, takže nemocní utíkají z lože v noci (kdy se záchvaty nejčastěji dostavují), chtějí
vyskočit z okna, jestliže se jim nezabrání. Někdy se tento neklid stupňuje v maniakální záchvaty (záchvaty zuřivosti), jindy nastávají však i
stavy melancholické a následná otupělost. Puls se zrychlí, pak tep a
dech slábne, smrt nastává ochrnutím dýchacího centra a srdce, jestliže
si nemocný už v předchozím záchvatu neublížil smrtelně jinak. V případech pomalu probíhajících, je patrné ubývání paměti.“53
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Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu, o) Léčiva, nalezená v ložnici a v koupelně Masarykova bytu v Černínském paláci, (odesláno k rozboru na kriminální úřa-
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Mezi složkami byl citován a také posuzován Pitevní protokol z 10.
března 1948, který zpracoval přednosta Ústavu pro soudní
lékařství Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. František
Hájek.54 Na základě stanovené diagnózy byl vysloven posudek, že při
pitvě Jana Masaryka bylo zjištěno roztržení srdce, přetržení srdečnice,
trhliny jater a sleziny, zlomení žeber, zlomení páteře a roztříštění
pánve, zakrvácení dutiny hrudní a břišní, a bylo konstatováno, že smrt
nastala ihned.
V posudku k pitevnímu protokolu z 10. března 1948 bylo uvedeno,
že v protokolu není zmínka o tom, že byl obličej bledý, z pravé strany
silně zakrvácený, že při otevření dutiny lební bylo zjištěno, že měkké
pokrývky nad pravým spánkem byly podlity černou sraženou krví a
klenba lební byla neporušená. To mohlo dle posudku eventuálně ukazovat, že se Masaryk po dopadu na nohy zvrátil na pravý bok a teprve
později se tělo mohlo převrátit nebo být převráceno na záda.
Pokud ovšem MUDr. Teplý při ohledaní těla konstatoval věrohodně, že se mrtvé tělo mohlo převrátit nebo mohlo být na záda převráceno. Vzhledem k nedostatkům v ohledacím protokolu MUDr. Teplého
však bylo možné předpokládat, že mrtvé tělo bylo i na zádech vychladlé, což by znamenalo, že po dopadu na nohy se tělo mohlo obrátit
naznak, přičemž se hlava mohla zvrátit vpravo.
V posudku k protokolu se uvádí: „Poněvadž plicní tkáň obsahovala
četná černá ložiska krve (v průduškách zakrvavělý obsah), která se do
plic mohla dostat jedině vdechnutím, je naprosto jisté, že Masaryk padal
z okna živý (ač snad omámený), a že po dopadu na dlažbu ještě vdechl,
než nastala smrt, (na pokožce není stop po násilí, takže poslední vdechnutí nemohlo nastat po nějakém zranění nahoře v bytě).“
dovnu – převzal Ing. C. Kropáček a insp. Viktor Vichr z Kriminální ústředny v Praze. Posudek rozboru chybí.)
54

Viz poznámka 29.
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Před pitvou konstatoval prof. Hájek, že na mrtvole v krajině pupku
je skupina červenohnědých, souběžných, kolmo probíhajících oděrků
kůže délky 9 cm, těsně vedle sebe uložených a pronikajících jen vrchní
vrstvou kůže. O tomto zranění již zapsal do ohledacího protokolu
MUDr. Teplý, že oděrky byly znečištěny prachem.
„Přesnější popsání v pitevním protokolu ukazuje, že oděrky mohly
povstat jen tenkráte, padal-li Masaryk obličejem ke zdi. Protože
MUDr. Teplý v ohledacím protokolu uvedl, že rovněž ruce mrtvého
byly znečištěny prachem ze zdi, lze předpokládat, že i na břišních
oděrkách prach pocházel ze zdi, už proto, že na vlhké dlažbě nemohl
být prach a při dopadu oděrky vůbec nemohly povstat.“55
V „Rozboru“ byly dále komentovány dvě zprávy o prohlídce
úřadovny Jana Masaryka a o prohlídce v Masarykově vile u obce
Sloup, ve kterých se konstatuje, že „na obou místech nebylo nalezeno
nic závažného“. V posudcích zpráv bylo uvedeno, že mělo být
postupováno důsledněji, „protože i na pohled nezávažné věci se mohou
později projevit při vyšetřování jako velmi závažné“.56
Další posuzovanou složkou byl zápis o místním ohledání vchodů,
respektive přístupů k bytu Jana Masaryka v Černínském paláci, ve
kterém se opakovaly některé skutečnosti uvedené ve výpovědích komorníka B. Příhody a správce Masarykovy domácnosti V. Topinky.
Posudek k tomuto zápisu připomíná, že zápis není datován ani podepsán, takže nebylo možné zjistit, kdo prováděl místní ohledání vchodů, a že všechna zjištění o zamčených dveřích jsou irelevantní už jen
proto, že u zápisu o místním ohledání vchodů chybí datum.
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AMV, Vyšetřování příčin smrti Jana Masaryka, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu,
p) Prof. Dr. Hájek: Pitevní protokol ze dne 10. 3. 1948, 304-254-9
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Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu, r) Protokol o prohlídce úřadovny Jana
Masaryka z 10. 3. 1948; s) Zpráva OÚ StB Praha o prohlídce v Masarykově vile u
obce Sloup z 10. 3. 1948.
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Komentář posudku k jednotlivým bodům zápisu pak sleduje
jednotlivé nepřesné záznamy a konstatuje nedostatečná zjištění.
Uvádí, že v zápise o místním ohledání se hovoří o nepoužívaném
schodišti vedoucím do bytu v pravém křídle paláce, které bylo uzavřeno v 1. patře zamčenými dveřmi s neporušenými zámky, přestože
podle výpovědi V. Topinky bylo schodiště uzavřeno na d vo u místech,
a to zamčenými dveřmi v 1. a 2. patře. Topinka však neudal, kdo měl
klíče od těchto dveří, a ani v zápise o ohledání není žádný takový údaj
uveden. Proto podle posudku nemohlo být problémem opatřit si další
klíče od dveří tohoto schodiště.
Dále posudek konstatuje nepřesnost v uváděném počtu klíčů od
osobního výtahu. Dle poznámky připsané k zápisu (v posudku výpovědi V. Topinky tohoto spisu) mělo být klíčů nejméně 23 a jejich
uživatelů nejméně 18. To poukazovalo dle posudku na fakt, že opatření si klíče od osobního výtahu mohlo být ještě snadnější, než získat
klíče od schodiště.57
Dále posudek zápisu o místním ohledání vchodů konstatuje, že komorník Příhoda ani správce Topinka se ve svých protokolech nezmínili
o tom, že vlastnili klíče od točitého úzkého schodiště pro služebnictvo,
ústícího přímo do bytu poblíž ložnice Jana Masaryka.
Příhoda uvedl, že byt byl přístupný pouze zdviží a nepoužívaným
širokým schodištěm. Topinka rovněž udal jen dva přístupy do bytu.
Dle posudku „tedy oba zamlčují (snad jen v rozrušení) existenci tohoto úzkého schodiště“.
Dále bylo v posudku konstatováno, že v zápise o místním ohledání
vchodů byla zamlčena existence úzkých točitých schodů pro kuchyňský personál, ústících do přípravny v pravém křídle, dále, že existoval
i přístup k nákladnímu výtahu ze sklepa přes kuchyni. Existenci dvou
57

Viz poznámka 49.
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malých výtahů na jídlo, pro případný nepozorovaný přístup do Masarykova bytu, nepřikládal posudek význam, pouze s tou výjimkou, že by
jídlo pro ministra Masaryka bylo otráveno.
Závěr zápisu o místním ohledání vchodů konstatoval, že do bytu Jana Masaryka se nemohla uvedenými vchody dostat žádná cizí osoba, a
že také nebylo v žádném případě použito nějakého násilí k dosažení
bytu. Tento závěr byl v posudku ohodnocen jako nesprávný, neboť do
Masarykova bytu se mohla dostat jak cizí osoba, tak nepozorovaně i
zaměstnanci ministerstva zahraničí i Černínského paláce.58
Na mnohá další pochybení vzniklá při prvních šetřeních příčin úmrtí
Jana Masaryka pak upozorňuje posudek „Zprávy ústředně StB o trestním oznámení ve věci úmrtí J. Masaryka“ podaném 15. dubna 1948
státnímu zastupitelství. Posudek kriticky připomíná, že k trestnímu
oznámení byly připojeny jen ty části spisů, u kterých bylo šetření
ukončeno. V posudku se konstatuje:
„Šetření bylo prováděno s největším urychlením, takže i pitva byla
provedena téhož dne (10. března 1948) bez příkazu vyšetřujícího soudce.
V materiálu jsou pouze opisy těchto spisů, kde šetření bylo skončeno, tj.
protokoly lékařů, pitevní protokol, protokoly se strážnými, s vrátným,
s nálezci mrtvoly, protokol o nálezu mrtvoly celkový, protokol s dvěma
úředníky MZV, protokoly o ohledání místností. Nelze však dobře chápat,
proč šetření je v těchto případech považováno za skončené, když přeci
tyto spisy vykazují nevysvětlené rozpory, přičemž jsou zápisy neúplné až
nedbalé. Kromě toho jsou v materiálu spisy Bydžovského, Fryče, Vyšína
vesměs neúplné.“ 59
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AMV, Vyšetřování příčin smrti Jana Masaryka, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu,
t) Zápis o místním ohledání vchodů, resp. přístupů k bytu Jana Masaryka v Černínském paláci, 304-254-9.
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Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu, u) Zpráva (z 13. 4. 1948, čj. 452/48-taj.bez podpisu) Ústředně StB o trestním oznámení podaném 15. 4. 1948 státnímu
zastupitelství.
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Další posuzovanou složkou spisu byl zápis o prohlídce koupelny
a ložnice, kterou prováděli 10. března 1948 kriminální úředník Rudolf
Bruža a kriminální asistent Zdeněk Starec. V posudku je mj. uvedeno:
„V zápisu chybí nebo nejsou podrobně popsány tyto údaje, potřebné k vyšetřování:
1) Kde na zemi koupelny ležel velký polštář z Masarykovy postele
(menší ležel pod umyvadlem). Názor na tuto nezvyklost není kromě
protokolu s Příhodou už nikde uveden, a přece je to jedna z nejpodstatnějších věcí. Polštáře ležely v koupelně v době, kdy mrtvola byla
ještě na nádvoří. Není zřejmé, zda polštáře byly blíž zkoumány.
2) Kde na podlaze koupelny (přesně) ležely dvě čepelky a jejich
obaly [...]. Obal z čepelek ležel též pod sprchou, u dveří koupelny asi
ve vzdálenosti 50 cm ležela další čepelka, vše tedy nasvědčuje pravdivosti verse Bydžovského o shozené krabici s čepelkami. Tato věc značí,
že Bydžovský v noci z 9. na 10. března 1948 v Masarykově koupelně
buď byl, anebo od někoho o rozházených čepelkách slyšel.
3) Všechny osušky, ručníky, mýdla, houba byly suché, vana ani bidet
nepoužit, Masaryk tedy nepoužil koupelny večer nebo v noci z 9. března,
takže nepřipadá v úvahu nějaký málo pochopitelný důvod, proč by byl
sám odnesl polštáře do koupelny.
4) Rozměry lavičky, resp. její vratkost, pod oknem koupelny nejsou
popsány, takže zatím nelze ověřit popřenou pak výpověď Bydžovského,
že Masarykovy nohy byly nejdříve vysazeny na okno, aby byl pak svržen. (V materiálu není nic, co by ukazovalo, že byla provedena rekonstrukce.)
a) Buď Masaryk v excitačním stadiu po použití vpašovaného přípravku si počínal nezvyklým způsobem a rozhazoval předměty, jak je
to popsáno po použití pentotalu, resp. jodoformu, což by bylo přijatelné vysvětlení,
b) nebo jde-li o přímou vraždu, mohly být polštáře položeny na okno koupelny, aby omámený Masaryk spadl bez jakýchkoli známek otla-
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čenin na těle a aby tak byla zdůrazněna domněnka, že sám vyskočil
z okna,
c) nebo polštáře mohly být použity při přenášení omámeného Masaryka z ložnice do koupelny,
d) nebo pachatelé úmyslně vhodili polštáře do koupelny, aby vyšetřování bylo zmateno nevysvětlitelným faktem, a tak odvedena nebo roztříštěna pozornost vyšetřujících, (což je ostatně známým zjevem),
e) nebo, že pachatelé vhodili polštáře do koupelny proto, aby vyvstalo podezření z vraždy, která by mohla být připsána na vrub komunistů, a
aby bylo znemožněno podezření, že jde o vnucenou sebevraždu, poněvadž cizí zpravodajské služby jistě nechtějí, aby jejich methody odstraňování lidí vešly ve známost, anebo tu snad byla snaha alespoň vnutit
veřejnosti pochyby, které by mohly být např. šeptanou propagandou zaměřeny proti KSČ.
Považuji za nesmysl předpokládat, že snad Masaryk měl v úmyslu
vzít silnou dávku uspavadla, lehnout si na okno na přinesené polštáře
a čekat, až se omámí, a tak bezbolestně zemře pádem z okna. Chtěl-li
snad být vykloněn z okna (přičemž si lidé dávají polštáře na okno) při
event. bolestech hlavy, byl by patrně použil okna v ložnici, a v žádném
případě by asi neházel potom polštáře po podlaze koupelny.
5) V záznamu není nic o římsách zdiva, o které by si padající Masaryk způsobil oděrky na břiše.
6) Nedopalek cigarety nalezený na římse fasády pod oknem koupelny nebyl dán k rozboru, protože je dosud zde mezi doličnými předměty
(a teď už je na rozbor pozdě).
7) V materiálu není výsledek chemického rozboru ostatních cigaretových nedopalků, byl-li rozbor vůbec prováděn.
8) V zápise není zmínka o červené injekční ampulce, která je vedena v seznamu věcí předaných k rozboru, a která byla nalezena neznámo pod kterým kobercem ložnice či koupelny (v koupelně byly dva
koberce).
9) Krim. orgánové nepostřehli prázdnou injekční ampulku, kterou
orgánové ZOB II Praha (zatím neznámo, kdo z nich) přinesli Milénovi.
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[Ivo Milén vedoucí funkcionář StB, odsouzen v procesu s pracovníky
bezpečnosti – pozn. aut.]
10) Vůbec chybí zápis o prohlídce ostatního nepoužívaného bytu
Jana Masaryka v Černínském paláci, kde event. pachatelé mohli čekat
snad libovolně dlouho.
11) V doličných předmětech není pyjamas (ani popis), které měl
Masaryk na sobě v době smrti.
12) Chybí záznam, zda byly pořizovány snímky otisků na některých
předmětech a na okně koupelny.
13) Chybí záznam, zda v koupelně byl plynový ohřívač vody. […]
Stopy výkalů na prkénku okna koupelny nedokazují nic jiného, než
fakt, že Masaryk spadl právě z tohoto okna (užíval projímadla, pil
mnoho tekutiny na noc a řitní svěrače jsou u každého člověka jeho věku již poněkud ochablé). Zmíněné stopy mohly povstat jak při sedění,
tak při stání na okně, zřejmě však spíše při poloze sedací, poněvadž
v ohledacím protokolu byly shledány stopy výmětů jen v okolí řitním, a
ne na nohách.“60
Zřejmě první úřední zpráva podaná bezpečnostními orgány o
závěrech vyšetřování případu úmrtí Jana Masaryka jako sebevraždy
byla „Zpráva ministerstva vnitra z 12. března 1948“. Podle této zprávy
došlo „k sebevraždě 10. března 1948 asi v 5 hodin ráno“.
Dále je uvedeno, že 9. března 1948 po 17. hodině byl až do 18. hodin u Masaryka v bytě tiskový atašé československého velvyslanectví
v Londýně dr. Pavel Kavan. Hovořil s ním o situaci v Londýně, která
se vyvinula během vládní krize v Československu, a o jejím ohlasu.
V 18.30 hod. byl u Masaryka jeho osobní tajemník a odborový rada
MZV dr. Jiří Špaček. Projednali Masarykův program na příští den (tj.
10. března 1948) a projev, který měl Masaryk mít u příležitosti výročí
uzavření československo-polské smlouvy. Před 20. hodinou přinesli
60

Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu, v) Zápis o prováděné prohlídce koupelny a ložnice Jana Masaryka v Černínském paláci z 10. 3. 1948 (6 stran).
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správce domácnosti V. Topinka a komorník B. Příhoda Masarykovi
večeři, načež byli propuštěni. Ve 20.30 hod. otevřel ještě komorník
Příhoda okno v Masarykově ložnici jako obvykle.
Nález vrchního zdravotního rady MUDr. Teplého ukazoval na
sebevraždu skokem z okna. Pitevní nález prokazoval smrt těsně po dopadu, když Masaryk mohl ještě asi dvakrát vdechnout. Obsahem žaludku byla čirá tekutina nasvědčující minerálce bez nějakého specifického zápachu.
Následovalo sdělení, že na psacím stole ležel otevřený telegram
z 26. února 1948, odeslaný z New Yorku, podepsán – Russell Hill.
Při popisu koupelny úřední zpráva bezpečnostních orgánů pravila,
že na zemi ležely dva polštáře z Masarykova lože, okno koupelny bylo
otevřené, a dále, že se žádná cizí osoba nemohla dostat do bytu ohledanými vchody, a že nebylo použito násilí k dosažení bytu. Ve zprávě se
doslovně píše: „Ministr zřejmě z nezjištěné příčiny vystoupil v koupelně na lavičku pod oknem a odtud skočil dolů do nádvoří.“
Ke zprávě byl přiložen výtah z protokolu s MUDr. O. Klingerem o
Masarykově zdravotním stavu a s doložkou, že Masaryk chtěl po
10. březnu 1948 odjet do lázní Jeseníků. Ke zprávě mělo být přiloženo
18 fotografií, pořízených v Černínském paláci 10. března 1948 vzápětí
po sebevraždě. [Tyto fotografie se však nedochovaly – pozn. aut.]
V posudku této zprávy bylo poznamenáno, že zpráva nebyla podepsána (šlo o kopii), ani nadepsána (snad byla odeslána ministerstvu
vnitra) a vykazovala zejména tyto závady:
„1) Mluví se jen o sebevraždě, ač běžná sebevražda vůbec není
prokázána a jsou tu indicie, které naprosto nesvědčí o sebevraždě.
2) O čiré tekutině v žaludku není v pitevním protokolu zhola nic.
Obsahem žaludku byla konstatována šedá trávenina bez specifického
zápachu.
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3) Text telegramu […] není uveden.
4) Tvrzení, že žádná cizí osoba se nemohla dostat do bytu, je neopodstatněné, neprokázané, a o necizí osobě tu vůbec není řeč.
5) Bez pořízení otisků stop nikdo nemůže ověřit tvrzení zprávy, že
Masaryk vystoupil na lavičku v koupelně a skočil z okna. Oděrky na
břiše mrtvoly tomu stěží nasvědčují.
Ve zprávě není uvedeno, v jaké vzdálenosti ode zdi ležela mrtvola
(snad je to zřejmé z pořízených fotografií, jejichž kopie v materiálu
nejsou). Úhrnem je zpráva nepřesná, povrchní, chybí v ní právě důležité věci – snad proto, aby byla zakryta nesvědomitost resp. neschopnost kriminálních a StB orgánů, která – alespoň do 12. března 1948 –
je bezpečně prokazatelná.“61
Posledními dvěma posuzovanými složkami byly spisy Jana Bydžovského a Františka Fryče.
O složce Bydžovského je uvedeno, že je neúplná, že není z textu
patrné, jak a proč byl zatčen, ani nejsou uvedeny důvody, proč byl
zbaven podezření z pomáhání, anebo přímo z přípravy či provedení
vraždy J. Masaryka. Spis Bydžovského se většinou skládal jen ze
stručných svodek.
Z celého textu vyplývalo, že Jan Bydžovský se od ledna do března
1950 celkem čtyřikrát přiznal k vraždě Jana Masaryka a popsal vždy
téměř shodně její provedení, ale pokaždé své přiznání odvolal. Úhrnem se pak přiznal k následujícím věcem, které však vzápětí zase
popřel.
Koncem února 1948 mu údajně vyslanec Arnošt Heidrich sdělil, že
dostal příkaz od britské Intelligence Service (dále IS), aby odstranil Jana Masaryka, poněvadž tento odmítl emigrovat do Velké Británie. Hei61

Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu, w) Zpráva ministerstva vnitra z 12. 3.
1948 o uzávěrech vyšetřování případu sebevraždy ministra Jana Masaryka bezpečnostními orgány.
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drich pak požádal Bydžovského (Bydžovský byl údajně podobně jako
Heidrich též členem IS), aby vytipoval osoby, které by Masaryka odstranily. Bydžovský následně navrhl Masarykova osobního strážce Vyšína a správce Masarykovy domácnosti Topinku. Heidrich to prý zamítl a po dvou dnech donutil Bydžovského, aby provedl vraždu s pomocníkem, kterého mu Heidrich určí.
Dne 9. března 1948 večer se pak Bydžovský sešel s Heidrichem asi
ve 20.30 hod. v Loretánské ulici v blízkosti Černínského paláce a přijal od Heidricha prášek, který měl Masarykovi vhodit do kávy. Dále
Bydžovský mj. vypověděl, že širokým nepoužívaným schodištěm došel
nepozorovaně k Masarykovu bytu, neboť schodiště prý nebylo uzamčeno. V předsíni Masarykova bytu pak již na Bydžovského čekal jiný
pracovník MZV – plukovník František Fryč (též údajně člen IS), který
pak Bydžovskému pomohl s vraždou Masaryka.
V dalších výpovědích se však Bydžovský opravil, že pomocníkem
mu nebyl plk. Fryč, ale Heidrichův tajemník Dr. Liška (také prý člen
IS), načež to Bydžovský znovu popřel a tvrdil, že to byl jemu neznámý
člen IS.
Bydžovský ještě ve svých výpovědích uváděl, že vstoupil do Masarykovy ložnice, přistoupil nepozorovaně k psacímu stolu a vsypal prášek do Masarykovy kávy. Masaryk četl vleže depeše (které jako záminku své návštěvy Bydžovský přinesl) a cca za 25 minut tvrdě usnul.
Asi po deseti minutách vešel pomocník Bydžovského do ložnice a spolu odnesli spícího Masaryka do koupelny, přičemž v koupelně shodili
na zem kazetu s čepelkami na holení. Bydžovský pak vysadil Masarykovy nohy na otevřené okno, poté pomohl svému společníkovi vysadit Masaryka na okno, načež ho shodili tak, že padal nohama napřed.
Posudek připomíná, že v tomto momentě výslechu nebyl Bydžovský včas dotázán na Masarykovu polohu v okně.
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Poté údajně Bydžovský sebral v ložnici zpět depeše, sešel širokým
schodištěm dolů, vrátil se do své kanceláře, aby zde vzal pod záminkou nějaký svazek, a vrátil se domů.
Tuto výpověď opakoval Bydžovský čtyřikrát téměř shodně. Posudek zprávy podotýkal, že výslechy Bydžovského byly konány až do
úplného tělesného a duševního vyčerpání. V posudku složky Bydžovského se pak uvádí, že jedním z nejzávažnějších důvodů proti Bydžovskému byl fakt, že Bydžovský zapíral mnohé ze své spolupráce
s Dr. Jaromírem Kopeckým, i když z ní byl usvědčen. Kopecký byl na
tento problém dotázán jen zběžně, a neprotokolárně přiznal spolupráci
s Bydžovským ve věci HORÁKOVÁ a spol. (akce STŘED). Bydžovský pak byl za tuto prokázanou spolupráci odsouzen na několik let.
Dle posudku vypovídalo ve prospěch neviny J. Bydžovského v případu úmrtí Jana Masaryka několik okolností. Například Bydžovský si po
půl deváté večer nemohl vyzvednout klíče od své kanceláře, aby zde
vyzvedl depeše pro Masaryka. Už od 20.00 hodin byly totiž tyto klíče
uzavřeny ve skříňce, ke které neměla stráž přístup, neboť klíčky od
skříňky si nosil s sebou vrátný po 20.00 hodině domů. Podle doznání
Bydžovského by vražda byla provedena nejpozději mezi 21. až 22. hod.
dne 9. března 1948. To se ukazovalo jako nemožné, poněvadž ještě
v 8.00 hod. druhého dne ráno nebyla mrtvola zcela ztuhlá. Smrt podle
ohledání a zápisu lékařů mohla nastat i mnohem později po půlnoci.62
Složka plk. Františka Fryče se skládala pouze ze svodek výslechů
učiněných od konce ledna 1950 do druhé poloviny března 1950. Fryč
byl vyslýchán výhradně jen na své údajné členství v Intelligence Service, které až do konce popíral, a na svou činnost ve Velké Británii za
války. Na případ Masarykův nebyl Fryč dotazován vůbec. Posudky
obou spisů se shodovaly v tom, že dále trvalo podezření, že by oba
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Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu, x) Spis BYDŽOVSKÝ.
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mohli mít účast na vraždě Jana Masaryka, anebo že alespoň mohli znát
inspirátora či bližší okolnosti Masarykovy smrti.63
V „Závěru“ spisu „Vyšetřování příčin smrti Jana Masaryka“ je
konstatováno, že z vyhodnocení výše popsaného neúplného materiálu
vyplývá, že vyšetřování způsobu smrti Jana Masaryka zůstalo nedokončeno. Konečná zpráva MV vnitra mluvila jednoduše pouze o
prosté sebevraždě, ačkoliv nemůže dokázat, že nenastala sebevražda
přímo vynucená, nebo vražda. Důvody, které v tomto materiálu svědčily pro prostou sebevraždu, byly ve vyhodnocení jednotlivých částí buď
vyvráceny, nebo se rozborem staly alespoň velmi pochybnými.
Nemožnost nepozorovaného příchodu k Masarykovi večer 9. března 1948 se ukázala jako nesmysl, neboť existovalo několik způsobů,
jak se dostat do inkriminovaných míst, které mohl pachatel použít.
Mohl i dlouhou dobu čekat patrně v nepoužívaných částech Masarykova bytu nebo budovy. Podle „Závěru“ mohl být také spolčený s personálem a vstoupit k Masarykovi třeba z půdy, z kuchyně apod.
Rovněž je nepochopitelné, proč bylo tolik zdůrazňováno, že k Masarykovi nemohla vejít žádná „cizí osoba“, jako kdyby pachatelem nemohla být „osoba necizí“. V „Závěru“ se k tomuto uvádí, že je velmi
obtížné si představit, že by si nějaká západní zpravodajská služba
vybrala za agenta „cizí osobu“, která by v Černínském paláci vzbuzovala podezření.
Zdůrazňování neporušenosti zámků u dveří a výtahů je nesmyslem
téhož druhu. Ukázalo se, že by nebylo vůbec problémem opatřit duplikát kteréhokoli zde užívaného klíče; a ostatně klíče od osobního
výtahu měla spousta osob.
Důležitá poznámka v „Závěru“ spisu upozorňuje, že Masarykův zdravotní stav nemohl být příčinou sebevraždy, jak vyplynulo z posudku
63

Tamtéž, D/ Rozbor vytěžovaného materiálu, y) Spis FRYČ František.
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osobního lékaře i z výpovědí osob, které s Masarykem naposledy mluvily. Masaryk byl znám jako člověk nebojácný a odolný a podle zpracovatelů posudků v „Závěru“ nebylo možné si představit, že by se bál pomsty IS nebo zednářů za neuposlechnutí výzvy k emigraci. Také bylo
těžké usuzovat, že by teprve až 9. března 1948 podlehl výčitkám svých
přátel. Jeho nervový stav tedy nemohl být patologického rázu.
Pokud se týkalo britské tajné služby, bylo možné jen stěží usuzovat, že by měla zájem na smrti Jana Masaryka nebo na jeho emigraci.
Spíše naopak – pro Intelligence Service mohlo dle „Závěru“ znamenat
jedině prospěch, kdyby si její agent, populární Jan Masaryk, získal
důvěru KSČ a zůstal pokud možno co nejdéle ministrem v československé vládě, aby mohl do Velké Británie podávat nejcennější informace.
Zpráva ve svém „Závěru“ nevylučovala, že by část československých politických kruhů nebo tvořící se československá emigrace mohly mít zájem na Masarykově emigraci a mohly ji na něm vyžadovat.
V tomto případě nebylo možné vyloučit, že by se například MUDr.
Klinger nebo bývalí důstojníci (Bydžovský, Fryč či Heidrich) stali
nástrojem pomsty vůči Masarykovi. (Například MUDr. Klinger by
zcela klidně mohl 9. března 1948 odpoledne dát Masarykovi přípravek,
jehož dlouhodobý účinek vyvrcholil až v noci, takže by Masaryk pod
jeho vlivem v excitačním nebo v depresivním stadiu snad spáchal
sebevraždu. MUDr. Klinger mohl také nejsnáze zaměnit některé Masarykovy tablety za těžké uspávací prášky, aby pak Masaryk v bezvědomí mohl být svržen z okna.)
Další část „Závěru“ spisu „Vyšetřování příčin smrti Jana Masaryka“ pak fabulovala ostatní obvinění z hlediska motivace vraždy Jana
Masaryka v duchu atmosféry let 1950–1951. Jako mnohem pravděpodobnější se potom dle „Závěru“ spisu jevilo Masarykovo odstranění
zpravodajskou službou USA. Jednak proto, že Masaryk byl v USA
velmi populární osobou, blízkým přítelem zemřelého prezidenta F. D.
Roosevelta. Zejména možnost rozšíření všeobecného vědomí v USA o
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Masarykově příznivém stanovisku vůči systému lidové demokracie, by
pro Trumanovu „protilidovou politiku“ nebylo únosné.
Nepřehlédnutelným momentem v tomto směru měl být fakt, „že
Jan Masaryk zemřel v ranních hodinách dne 10. března 1948, tedy
v den, kdyby byl znovu a oficiálně v zasedání parlamentu projevil svůj
názor, že vždycky šel a půjde s lidem“.
„Závěr“ končí konstatováním:
„Z rozboru vyjmenovaných spisů o úmrtí Jana Masaryka a z připojeného závěru je možné téměř s plnou určitostí soudit, že Jan Masaryk
1) nespáchal prostou sebevraždu, nýbrž že
2) k sebevraždě skokem z okna ho donutil pathologický stav, vyvolaný účinkem některého z vyjmenovaných, anebo jiného přípravku
vpraveného pachatelem do Masarykova těla, anebo že
3) Masarykovi bylo podáno silné uspavadlo, takže pak v bezvědomém stavu mohl být pachateli svržen z okna.“64
Poslední částí spisu „Vyšetřování příčin smrti Jana Masaryka“ je
„Návrh na došetření případu úmrtí Jana Masaryka“. V „Návrhu“
je doporučeno:
1) soustředit z kriminální úřadovny, z věznic, od soudu nebo z archivu všechen písemný materiál, který v těchto vyhodnocovaných spisech chyběl,
2) vyškrtat z tohoto pojednání všechny indicie, které by snad byly
naprosto vyvráceny zmíněným, dodatečně nalezeným materiálem,
3) provést pokud možno všechny rekonstrukce přicházející v úvahu, a je-li jejich provedení ještě možné, zejména pak rekonstrukci pádu z okna koupelny a rekonstrukci utajeného příchodu všemi přístupy
bytu, vyslechnout znovu řadu osob jak z okruhu vyšetřovatelů, tak i
osob s Masarykova okolí.
64

AMV, Vyšetřování příčin smrti Jana Masaryka, E/ Závěr, 304-254-9.
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V poznámce k došetření je uvedeno, že „kladný výsledek může došetřování přinést jen tenkrát, jestliže budou jen 2 a nejvýš 3 vybraní
zkušení referenti pověřeni celým vyšetřováním, [...] neboť jinak by vyslýchaní snadno mohli různě mystifikovat vyšetřující orgány.“
Návrh na došetření pak uzavírá konstatování: „Skutečné vyšetření
případu úmrtí Jana Masaryka lze považovat z politického a mezinárodního hlediska za velmi žádoucí.“ 65
Spis „Vyšetřování příčin smrti Jana Masaryka“ obsahuje i několik
příloh v podobě kopií lékařských pitevních zpráv a nálezů. Je to „Protokol pitevní Jana Masaryka“ vypracovaný přednostou Ústavu pro
soudní lékařství Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Františkem
Hájkem dne 10. března 1948, „Nález a posudek o vyšetření mrtvolných útrob Jana Masaryka“ provedený přednostou Ústavu pro chemii analytickou prof. MUDr. Oldřichem Tomíčkem a „Posudek o
okolnostech, za nichž nastala smrt Dr. Jana Masaryka“ zpracovaný
také prof. Hájkem, a to dne 16. září 1948.
Zajímavé je, že pitevní protokol z 10. března 1948 konstatoval příčiny bezprostřední smrti Jana Masaryka z lékařského hlediska – roztržení
srdce, přetržení srdečnice, trhliny jater a sleziny, zlomení žeber, zlomení
páteře, roztříštění pánve, zakrvácení dutiny hrudní a břišní.
Posudek o okolnostech, za nichž nastala smrt Dr. Jana Masaryka, ze
16. září 1948 a též zpracovaný prof. Hájkem, konstatoval v podstatě kriminalistické závěry, tzn. – je jisté, že šlo o pád z výše, a že tento pád
nastal „zaživa“. Byly vyloučeny rána střelná, bodná, rdoušení a vůbec
jakýkoliv jiný druh smrti násilné; při pitvě nebyly shledány žádné známky násilí, které by poukazovaly na „zlé nakládání osobou druhou“.
V tomto posudku je uvedeno: „Kdyby mělo jíti o vyhození z okna,
jehož dolní okraj od podlahy jest dosti vysoko, i když si odmyslíme
65

AMV, Vyšetřování příčin smrti Jana Masaryka, F/ Návrh na došetření případu úmrtí
Jana Masaryka, 304-254-9.
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lavici pod oknem, nutno předpokládati, že muž vysoké postavy, silné
kostry, dobře vyvinutého svalstva i dobré výživy, byl by se bránil, a
v tom případě obrana by se nebyla mohla obejíti bez oděrků, podlitin
krevních nebo i ranek. Kůže však byla všude, až na poranění na patách, které vzniklo pádem, beze změn. [...]
Bylo by snad možno pomýšleti na vyhození z okna v hlubokém bezvědomí, kde by nebyla obrana možnou. Pro bezvědomí není v pitevním
nálezu žádného podkladu, ba naopak: bezvědomí je vyloučeno nálezem výtoku obsahu střevního z řitě. Také negativní chemický nález nepoukazuje na to, že by bylo před smrtí požito nějakého jedu narkotického, který by vyvolal bezvědomí. [...]
Chemicky byly zjištěny pouze stopy amidopyrinu. Amidopyrin (pyramidon) je lék, který přichází do obchodu v malých bělavých pastilkách a je to lék utišující. Potlačuje bolesti hlavy, zbavuje tuposti, ale
vědomí není po něm zastřeno. [...]
Bezvědomí nebo smrt rozhodně nezavinil. Na těle nebyly shledány
také žádné stopy po injekci a injekci podanou snad ve spánku nutno
vyloučiti. [...]
V krajině pupku byla shledána skupina souběžných, kolmo dolů
probíhajících vedle sebe uložených oděrek [...] tyto oděrky vznikly tím,
že se břicho svezlo o nějaký drsný předmět. Jak to z fotografií vyplývá,
musela to býti římsa pod oknem koupelny ze zdi vystupující, o kterou
se dr. Masaryk břichem otřel. Oděrky ty měly vitální reakci, vznikly
tedy zaživa, a poněvadž jejich směr byl kolmo dolů, nemohly vzniknouti při dopadu na zem. Ostatně mrtvola ležela na zádech, smrt nastala
ihned, a proto se tělo nemohlo snad otočiti. Z nálezu těchto oděrek
také vyplývá, že dr. Jan Masaryk skočil pozadu, obrácen obličejem dovnitř koupelny. [...]
Okolí řitě bylo potřísněno výkaly. Samovolné vypouštění obsahu
střevního nastává po mocných dojmech duševních. Tyto mocné dojmy
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duševní jsou ovšem při sebevraždách i při vraždách, takže pro posouzení případu jsou nerozhodné. [...]
Ze všeho svrchu uvedeného vyplývá, že v pitevním náleze ani v chemickém vyšetření není jediná okolnost, která by svědčila, že dr. Jan
Masaryk neskončil sebevraždou.“66
Spis „Vyšetřování příčin smrti Jana Masaryka“ je opatřen ještě jednou zajímavou kopií agenturní zprávy z července 1960, týkající se
několikrát zmíněných 18 fotografií dokumentujících šetření úmrtí
Jana Masaryka. V agenturní zprávě je uvedeno:
„Při úklidu a dělání pořádku v knihovně a archivu v Ústavu soudního lékařství v Praze nalezl Pramen obálku s fotografiemi, které mají
vztah k úmrtí (sebevraždě) Jana Masaryka. Jedná se o celkem 18
obrázků. Tyto fotografie pocházejí pravděpodobně ještě z éry, kdy byl
přednostou ústavu profesor Hájek, který Masaryka pitval. Fotografie
však byly volně přístupné, nebyly registrovány a mohly by býti zcizeny,
aniž by kdo po nich pátral.
Pramen tyto fotografie předal proto, že nemají na ústavě co dělat a
ten, kdo by je zcizil v nepřátelském úmyslu, mohl by jich lehce využít
k nepřátelské propagandě proti ČSSR. Poznatky a přiložené fotografie
předal spolupracovník z vlastní iniciativy.“67
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AMV, Posudek o okolnostech, za nichž nastala smrt Dr. Jana Masaryka, rukou podepsaný F. Hájek,16. září 1948, 304-254-9.
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AMV, Věc: Fotografie o sebevraždě Jana Masaryka – zpráva, Krycí jméno agenta: RUDOLF, Zpráva předána dne: 28. 7. 1960, III. správa MV, Odbor 6, Oddělení 1, Řídící
orgán: npor. Pěnkava. Ke zprávě bylo připsáno rukou: „S. náměstek. Prosím o radu, co
s tím. Není mi jasné, kam takový materiál se ukládá. Snad na kriminálku, která případ
vyšetřovala, jestli to vůbec tenkrát dělala.“ [Podpis: nečitelný], 304-254-9.
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Sebevražda nebo vražda?
Je prokazatelné, že původní objasňování okolností v roce 1948, za
nichž došlo k úmrtí Jana Masaryka, obsahovalo mnohé nedostatky.
V tomto ohledu lze i dnes souhlasit se závěry „Usnesení Generální
prokuratury ve věci smrti Jana Masaryka“ z listopadu 1969. Je zřejmé,
že byla opomenuta zásada vytyčit všechny v úvahu přicházející verze a
provést všechny dostupné úkony. Vyžadovala to nejen kriminalistická,
ale i politická závažnost této tragické události.
Z taktického hlediska nebylo vhodné, že objasňování prováděly bez
náležité koordinace kriminalistická a státně-bezpečnostní složka. Navíc kriminalisté provedli jen některé z neodkladných úkonů, a to ještě
ne zcela bez chyb. Přes tyto nedostatky lze i v současné době označit
protokoly o těchto dílčích úkonech za jedny z nejspolehlivějších důkazů, jejichž pravost a hodnověrnost nelze zatím zpochybnit.
Neúplnost některých důkazů a nedostatek publicity těch, které
byly provedeny řádně, však vyvolávaly a nadále vyvolávají
nejrůznější až fantaskní pověsti, které stále přetrvávají.
Pozdější objasňování této kauzy ztěžovaly především nedostatky
z původního ohledávání Masarykova bytu. Malá pozornost byla věnována ohledání otevřeného okna v koupelně včetně venkovní zdi a římsy pod oknem, ačkoliv to by bylo pro posouzení mechanismu pádu nejdůležitější. Místo dopadu těla nebylo ohledáno vůbec, stejně tak chybí
i podrobný popis a stav Masarykova oblečení.
Fotografování mrtvého bylo provedeno až po ohledání těla policejním lékařem, takže nebyla zachycena původní poloha těla. Mimoto nebylo zejména přesně zjištěno, zda někdo před příchodem bezpečnostních orgánů s mrtvým tělem nemanipuloval, a zda tedy mrtvola nebyla
posunována, tažena nebo jinak přemístěna. Z pozdějšího šetření také
vyplynulo, že původní poloha těla byla na boku, nikoli na zádech.
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Do Masarykova bytu vstoupila před ohledáním celá řada osob, takže případné stopy na podlaze a jinde byly znehodnoceny. Nebyly zjištěny a vyslechnuty všechny osoby, které byly v kritickou noc v Černínském paláci.
Při zvažování verze vraždy či sebevraždy pak zajisté nelze příčinu
nedostatků spatřovat v úmyslu, cokoliv zatajit. Problematické bylo to, že
od samého začátku vyšetřování v roce 1948 byla zvolena jako hlavní
verze smrti sebevražda, „která byla jen povrchně konfrontována s možností vraždy“.68
V případě verze sebevraždy byly konstatovány dva dominující
momenty – Masarykovy politické názory a jeho vnitřní psychické rozpoložení v posledních dnech života. Nejčastěji se pak uvádí, že motivací
možné sebevraždy bylo, že se Masaryk nedokázal přenést přes různé
útoky a obviňování, které mu vytýkaly jeho kladné stanovisko k další
spolupráci s komunisty ve vládě po převratu, dále Masarykův nesouhlas
se zahájením politických čistek a reálná možnost nebezpečí války.
S dalším výkladem přišli ve dnech Masarykovy smrti sami komunisté, kteří vysvětlovali Masarykův skon jeho duševní poruchou, útoky
západního tisku a politiků proti ministrově kladnému postoji k „Únoru” a ochotě nadále setrvat v Gottwaldově vládě.69
Masarykovi osobní tajemníci Lumír Soukup a Antonín Sum kategoricky vylučovali jiné verze než sebevraždu, která měla být výrazem
politického protestu proti republice.70
68

Usnesení Generální prokuratury, odboru vyšetřování, ve věci smrti bývalého ministra zahraničních věcí Dr. h. c. Jana Masaryka, čj. II/3 Vg/5/68 ze dne 10. 11. 1969.
In: Ivan Brož, Diplomat veselé mysli a smutné duše, nakl. Futura, Praha 2000, str.
243–263.
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Srovnej např. Gottwaldův projev nad rakví Jana Masaryka. NA ČR (SÚA) Praha,
Projev nad rakví Jana Masaryka, Fond 100/24, Klement Gottwald 1938–1953, sv.
21, aj. 632, K. G. – Projev nad rakví Jana Masaryka.
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Antonín Sum, Otec a syn, II. díl, str. 243.
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Není vyloučeno, že příští zkoumání okolností úmrtí Jana Masaryka
buď definitivně objasní příčinu jeho smrti, či alespoň přinesou další
konkrétní důkazy.
Domnívám se, že mnohé dosavadní výsledky jednotlivých etap
šetření této kauzy se přiblížily k závěru uvažovat o příčině smrti
jako o vraždě. Přesto stávající nezpochybnitelné důkazy, včetně
zvážení politických souvislostí doby Masarykovy smrti, mne zatím
vedou spíše k přesvědčení, že v případě ministra Jana Masaryka
šlo 10. března 1948 o sebevraždu.
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soudobé dějiny AV ČR. V současné době zastává funkci zástupce ředitele
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1945–1948, Ústavněprávní poměr Čechů a Slováků v návrzích politických stran při přípravě Ústavy v letech 1946–1948, Politické strany
v Československu v letech 1945–1958, Politické strany v Československu a sovětizace zemí střední a východní Evropy v letech 1945–1948,
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Jan Masaryk spravuje „rozbitou vázu přátelství“
(z knihy A. Suma Jan Masaryk stále s námi)

Pozornost smrti Jana Masaryka
Josef Lesák

Začněme od rána 10. března 1948
Jan Masaryk nezanechal dopis na rozloučenou, ani žádný jiný doklad, který by nějakým způsobem události noci z 9. na 10, března 1948
vysvětloval. Jeho odchod z tohoto světa neměl žádného svědka – alespoň se dosud takový člověk dobrovolně neozval, ani nebyl pod tíhou
důkazů usvědčen.
Pokud Jan Masaryk spáchal sebevraždu, jaký byl její motiv? Připravovaný čin, a tudíž symbolické varovné gesto jako demonstrace nedůvěry v další vývoj země? Nebo únik z bezvýchodné situace a čin v náhlém
pominutí smyslů?
Stoupenci úvah o vraždě hledají odpověď na jiné otázky: Kdo vraždil a
proč? Ale také, jak byl zavražděn, nebo zda a jak byl (fyzicky či morálně)
k sebevraždě dohnán… (Viz dále Přehledné shrnutí Miroslava Šišky.)1
Každý, kdo se seznámil se základními okolnostmi této události, poznal, že jednotlivé hypotézy obsahují desítky dalších otázek bez jednoznačných odpovědí. Příklon k té či oné je podmíněn stupněm znalosti
Masarykovy osobnosti a doby, v níž žil. Současně lze každé zdůvodnění motivu činu podložit např. „dodatkem“. Dodatkem důvěryhodně vypadajících důkazů, a tak celkem úspěšně zpochybnit závěry druhých.
1

Pro seriózní informace o dosavadním průběhu a výsledcích vyšetřování kauzy „J. MASARYK“ považuji za nutné vyjít v prvních kapitolách z podstatné části článku Miroslava Šišky „Nekonečný příběh o smrti Jana Masaryka“, Mladá fronta Dnes, 10. 3. 2004.
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Je skutečností, že v březnu 1948 nebyly na místě tragické události
provedeny všechny kriminalistické úkony, které jsou v takových případech běžné a nutné. Některé však provedeny byly, zachovaly se a mohly tak i po půl století posloužit jako nezbytné vstupní údaje při vypracování znaleckých posudků, jejichž závěry odhalily nové okolnosti
Masarykovy smrti.2

Náčrtek se zachoval, otisky byly zničeny
Toho rána se asi po sedmé hodině ranní dostavili na místo Masarykova skonu vrchní rada JUDr. Jan Hora z ministerstva vnitra (za StB) a
přednosta Oblastní kriminální úřadovny JUDr. Zdeněk Borkovec. Ten
dal vzápětí poslat pro šéfa policejních lékařů MUDr. Josefa Teplého. Zanedlouho se objevil i přednosta Kriminální ústředny JUDr. Josef Görner,
který s sebou přivedl daktyloskopa, fotografa a mechanoskopa. Ti pak
společně s Borkovcovými lidmi začali provádět první úkony.
Kriminalisté však mohli svou práci dělat jen necelou hodinu, neboť
přítomný rezortní ministr Václav Nosek rozhodl, že vyšetřování převezme StB. Kriminalisté za ten čas stačili pořídit několik snímků, (přičemž fotografování mrtvého těla bylo provedeno až po jeho ohledání,
takže žádný ze snímků nezachycoval původní polohu), sejmout řadu
otisků prstů, zakreslit situaci v bytě a začali proměřovat polohu těla na
nádvoří – pro zřízení plánku.
Plánek místa činu ale zhotoven nebyl. Na místě pořízená skica postačila pouze k pozdějšímu „Náčrtku k případu sebevraždy ministra zahraničních věcí dr. Jana Masaryka“, který 11. března 1948 nakreslil kriminální inspektor Podaný. Dílem šťastné náhody nebyl tento náčrtek předán Státní bezpečnosti, a jak se později ukázalo, proměnil se v cenný dokument, neboť označoval přesné místo dopadu Masarykova těla.

2

Viz kapitola „JUDr. Josef Görner“ v tomto příspěvku.
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Náčrtek byl přiložen ke stručné zprávě Kriminální ústředny a posléze založen v archivu Hlavní správy VB. Teprve v roce 1968 se stal
součástí spisu.
Jiný osud potkal daktyloskopické stopy, včetně otisků na okenním
rámu, jež na místě pořídil pracovník daktyloskopického pracoviště
Gustav Panenka. Výsledek tohoto zkoumání byl v únoru 1960 v archivu Kriminalistického ústavu skartován!
Po odchodu kriminalistů z Černínského paláce pokračovali ve vyšetřování příslušníci StB, kteří nastoupili většinou jako „dělnické kádry“ bezprostředně po Vítězném únoru, bez jakéhokoli školení. Protože
neměli zkušenosti, neprovedli potřebné úkony. Největším nedostatkem
byla malá pozornost ohledání otevřeného okna v koupelně, jakož i
ohledání venkovní zdi a římsy pod oknem, ačkoliv to bylo pro posouzení mechanismu pádu nejdůležitější. Místo dopadu těla na nádvoří
nebylo ohledáno vůbec.
Dalším nedostatkem se stal fakt, že nebylo přesně zjištěno, zda někdo
před příchodem bezpečnostních orgánů s tělem hýbal, či nikoliv. Z pozdějšího šetření vyplynulo, že původní poloha těla byla na boku, nikoliv
na zádech. Lze však mít za prokázané, že kromě směru polohy těla, případně končetin nebo hlavy, se nijak s mrtvolou nemanipulovalo.
Tyto i další nedůslednosti při vyšetřování byly později některými
odborníky chápány jako záměr něco tajit či zakrýt. Příčina takového
počínání vyšetřovatelů StB je však spíše v tom, že od samého počátku
byla zvolena verze sebevraždy, která byla jen povrchně konfrontována
s možností vraždy.

Nosek předešel pitvu
Masarykův skon zaskočil poúnorovou moc, která nyní potřebovala
národu vysvětlit, co se stalo, ať se stalo cokoliv. Vysvětlit to rychle a
hlavně přijatelně. Tomu odpovídala i „přesvědčivá” Noskova slova o
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Masarykově „dobrovolném ukončení života“, pronesená v parlamentě
10. března 1948 krátce po 14. hodině – ještě před tím, než mohl znát
výsledky pitvy, která začala o hodinu později! Toto rychle
prezentované „rozhodnutí o sebevraždě“ zavdalo samo o sobě příčinu
k pochybnostem o regulérnosti vyšetřování. Spolu s dalšími
skutečnostmi byl tak odstartován vznik nejrůznějších dohadů a fám,
dosahujících někdy až fantasmagorických podob.
První verze o tom, že byl Jan Masaryk zavražděn, se v západním
tisku a rozhlase objevily téměř okamžitě. I proto se k případu stejný
vyšetřovací tým StB znovu vrátil a 17. září 1948 jej ukončil „Závěrečnou zprávou“.3 Konstatovalo se v ní, že jednoznačně šlo o sebevraždu,
a tento závěr potvrdila i pitva. Zpráva mimo jiné obsahovala i zjištění
MUDr. Teplého z místa činu:
„Mrtvola leží na znak na dlažbě nádvoří […] Na obou nohách jsou
pod kotníky v oblasti kostí patních a nártů otevřené tříštěné zlomeniny
(kousky tkání a kostí nalezeny i v okolí mrtvoly na dlažbě). Na břiše
pod pupkem jest skupina podélných souběžných čárkovitých oděrek,
znečištěných prachem. Ruce mrtvoly rovněž znečištěné prachem ze zdi.
Konečník potřísněný lejnem. Jinak nejsou na mrtvole patrné známky
cizího násilí. Na okenní římse koupelny – okno otevřené – nalezeny
rovněž stopy lejna.
Posudek: Nález ukazuje na sebevraždu skokem z okna. Dopad byl
přímo na nohy, čímž přivoděny tříštivé zlomeniny. Smrt nastala vnitřním zraněním.
Pokud se doby týče, lze soudit z nálezu, že smrt nastala asi 2–3 hodiny před ohledáním.“

3

Čerpáno z materiálů SÚA, f. GP II/3 Vg 5/68, ze které cituje Miroslav Šiška v již citovaném článku; kapitola Nosek předešel pitvu.
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1969: Vražda vyloučena
Tato závěrečná zprávaze září 1948, ani jiné podrobnosti z vyšetřování (včetně výsledků pitvy), však nebyly zveřejněny. Oficiálně
se říkalo, že Jan Masaryk skončil život skokem z okna a o celém případu se příštích dvacet let mlčelo. Když pak v květnu 1968 Generální
prokuratura vyšetřování na podnět Ivana Svitáka obnovila, stala se tato
kauza jednou z hlavních událostí „pražského jara“.
Vyšetřovací tým odvedl tehdy vynikající práci, když musel prověřit
množství svědectví, ale nejednou i legend a také promyšlených dezinformací. Svou práci nedokončil, neboť byl v létě 1969 rozpuštěn.
V „Usnesení generálního prokurátora“ (10. 11. 1969)4 byly výsledky objasňování Masarykovy smrti vyjádřeny takto:
„Masaryk nepochybně seděl v okně a snažil se čelit nespavosti.
Tam se jeho depresivní nálada prohlubovala, až vyústila v náhlé rozhodnutí vyskočit z okna. Nebo při druhé možné verzi mohl Masaryk
v důsledku tělesné vyčerpanosti v okně ztratit rovnováhu nebo orientaci a vypadnout. Pokálení mohlo být jak fyziologickým projevem hlubokého rozrušení před sebevražedným rozhodnutím, tak i projevem zděšení při nenadálém pádu, nebo následkem eventuálního požití projímadla, přesně z důvodů jiných.
Ruce si mohl zašpinit buď při vylézání na sazemi znečištěné okno,
nebo přitom, když se chystal seskočit, nebo když se snažil při nenadálé
ztrátě rovnováhy něčeho chytit. Podélné čárkovité oděrky na břiše,
rovněž znečištěné prachem, mohly vzniknout jak při vylézání z okna
v sebevražedném úmyslu, tak i při náhodném pádu, a to buď o okenní
římsu, nebo o zděnou římsu pod oknem […] Objasňováním byla bezpečně vražda vyloučena. Ze zbývajících verzí nepřichází v úvahu
zavinění druhé osoby ani na nešťastné náhodě, ani na sebevraždě.“

4

SÚA, f. GP II/3 Vg 5/68.
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V tomto „Usnesení” je i zajímavá pasáž o výpovědi bývalého Masarykova komorníka Bohumila Příhody, který uvedl, že si z pohledu
nádvoří všiml, že od okna ke zděné římse vedou po zdi dvě zřetelné
šmouhy, a z toho usuzoval, že se Masaryk nejdříve spustil z okna na
římsu. „Tato výpověď je však osamocená,“ píše se v „Usnesení generálního prokurátora” z října 1969, „a ony šmouhy, pokud tam skutečně
byly, nemusely mít s případem nic společného.“
Totéž platí o výpovědích vrátného Komárka a pradleny Hniličkové, kteří si všimli odražené omítky na zdi pod oknem.

Ne z okna, ale z římsy
Třetí vyšetřování začalo v dubnu 1993 a „případu MASARYK“ se
ujal Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV).
Při prověřování dobových dokumentů se zrodila hypotéza vynucené
sebevraždy. Byla založena na zprostředkované výpovědi, podle níž
měla pětice mužů provádět v kritickou noc v Masarykově bytě nezákonnou domovní prohlídku za účelem pátrání po kompromitujících
materiálech. Ministr s nimi odmítl komunikovat a v zoufalství prý měl
uniknout oknem koupelny na římsu (táhnoucí se po obvodě budovy),
ale tam se neudržel a spadl dolů.
I když se pro tuto verzi nenašly žádné důkazy a vyšetřování bylo
v roce 1996 odloženo, přineslo jeden významný objev. Bývalý kriminalista Jan Havel, který vyšetřování vedl, našel ve spisech kriminálního inspektora Podaného5 již zmíněný náčrtek a podle něho provedl měření na místě činu. Zjistil, že místo dopadu Masarykova těla nebylo
pod oknem, ale nejméně 1,3 m vlevo od něho.
ÚDV požádal o expertizu Kriminalistický ústav, a ten metodou
blízkou fotogrammetrii (s využitím údajů z téhož náčrtku) došel v úno5

SÚA, č. j. 617/1948-T.
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ru 1995 k závěru, že „místo odskoku se pravděpodobně nalézá 1650
mm od levé strany okna koupelny bytu Jana Masaryka“. Tím byla
prolomena do té doby tradovaná verze o pádu těla z okna koupelny.
Jak pohyb Masaryka po římse vysvětlil kriminalista Jan Havel? Podle něho nešlo o sebevražedný úmysl, ale naopak o pokus uniknout nějakému nebezpečí uvnitř bytu. Masaryk se po břiše sesunul přes parapet na římsu (viz povrchové oděrky na břiše uvedené v pitevním protokolu) a snažil se ustupovat doleva. V jisté vzdálenosti ztratil rovnováhu a padal do nádvoří. V poslední chvíli se odrazil, aby vyrovnal
pád, a tak mohl dopadnout ve svislé poloze na obě nohy a přivodit si
setrvačností vnitřních orgánů jejich utržení, a tím i okamžitou smrt –
jak tomu odpovídá nález pitevního protokolu.

Znalec se nabídl
K dalšímu znovuotevření případu došlo ke konci ledna roku 2002 a
inspirací k tomu byla především nabídka prof. PhDr. Jiřího Strause,
CSc., z pražské Policejní akademie. „Pokud budu mít k dispozici dostatečné množství vstupních hodnot“, napsal tento soudní znalec
z oboru kriminalistika (specializace forenzní biomechanika) na sklonku roku 2001 v dopise adresovanému ÚDV, „jsem přesvědčen, že forenzně biomechanickými výpočty dospěji k jednoznačnému závěru.“
Potřebné doklady k dispozici dostal a 10. března 2002 svůj znalecký posudek dokončil:
„K pádu těla došlo zcela jednoznačně vystrčením druhou osobou,
tělo Jana Masaryka padalo ve vertikální poloze s dopadem na nohy.
K pádu došlo z polohy těla z římsy pod oknem, v této fázi byl Masaryk
vystrčen aktivním silovým působením osobou druhou (minimálně
jednou) a došlo k urychlenému koordinovanému pádu. Tělo padalo
kolmo na dlažbu, byla zjištěna absence rotace těla, při pádu musela
síla vystrčení směřovat do těžiště těla.“
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V rozhovoru s historikem M. Šiškou, autorem výše jmenovaného
článku (25. 2. února 2004), prof. Straus tyto své závěry potvrdil a kategoricky odmítl možnost spontánního pádu z okna nebo sebevražedného
skoku z římsy, a to i v případě Masarykova vlastního odrazu od zdi:
„Se svou váhou, výškou a kondicí by nemohl skočit do vzdálenosti
220 cm od zdi, kde je v náčrtku uvedeno místo dopadu. Tak velkou sílu
by nevyvinul.“
Právě náčrtek z 11. března 1948 pokládá prof. Straus za „vysoce relevantní“ a „zcela bez pochybnosti. Také polohu těla považuji nejpřesněji zachycenou na náčrtku,“ poznamenává v posudku.
V tomto případě si však prof. Straus zřejmě neuvědomil, že zatímco
na plánku jsou předměty a stopy vždy přesně zakresleny v měřítku,
v případě náčrtku tomu tak není – u náčrtku jsou totiž rozhodující kóty; a poloha předmětů a stop není kreslena v měřítku. Masarykova postava, situovaná v náčrtku jakoby v ose okna koupelny (ale přitom
přesně dislokovaná dvěma kótami), ve skutečnosti ležela oněch 165
cm napravo od okna, jak to zjistila expertiza Kriminalistického ústavu
z roku 1995. Ačkoliv měl Straus tuto expertizu k dispozici, s tímto závěrem nepracoval.
A jak druzí experti?

Vražda bez vraha
Se závěry expertizy z roku 1995 naopak pracovali autoři druhého
vyžádaného posudku ze stejného oboru prof. Viktor Porada a Ing. Aleš
Vémola. Přihlíželi i k převisu římsy a spočítali, že zdokumentované
místo dopadu je od okraje římsy pod okny II. patra vzdáleno 1,85 metru. Konstatovali že,
„[…] z biomechanického a technického pohledu nelze vyloučit
možnost, že¸spontánní pád´ vzad, z okraje římsy, mohl být podpořen

170

skokem vzad a odrazem rukou od zdi. Potom vzdálenost� ř �
pokládaného místa dopadu z výšky 13,5 metru je dosažitelná, tedy
technicky přijatelná.“
Při posouzení možnosti účasti druhé či jiných osob na pádu Jana
Masaryka tito znalci uvedli, že nebylo třeba působení žádných vnějších sil. Dodávají ale, že: „[…] z technického hlediska však nelze vyloučit ani možnost působení vnější síly, ale v případě aktivního odporu
osoby, stojící na římse pod oknem koupelny (nikoliv nad místem dopadu), by však musely být nalezeny a zdokumentovány stopy po tomto
aktivním odporu.“
Vyšetřovatel případu Ilja Pravda z ÚDV považoval za rozhodující
posudek profesora Jiřího Strause, neboť na všechny položené otázky odpověděl tak, že se mohlo jednat o vraždu. Přesto věc musel odložit, protože se – podobně jako při předchozích vyšetřováních ÚDV – nepodařilo
zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání. Svoje vyšetřování
okolností smrti Jana Masaryka uzavřel Pravda konstatováním: „Byla to
vražda, i když nemáme vraha. Známe podezřelé, ale nemáme důkazy,
které by z Masarykovy smrti usvědčily konkrétní osobu.“
Je možné dodat, že taková osoba třeba vůbec neexistovala. Podle všeho se osudové noci Jan Masaryk přemístil přes parapet na zhruba padesáticentimetrovou římsu pod oknem sám bez cizí pomoci. Už to by
však bylo naprosto zvláštní a žádné logické vysvětlení pro takovéto
jednání nenajdeme. Stejně tak nenajdeme žádný vzorec lidského jednání
pro to, co se odehrálo potom… (Závěr článku PhDr. Miroslava Šišky)

JUDr. Josef Görner
„Dne 10. března 1948 po příchodu na Kriminální ústřednu byl jsem
vyrozuměn, s největší pravděpodobností orgánem stálé služby, o případu
tragické smrti Jana Masaryka. Odjel jsem ihned na místo do budovy
ministerstva zahraničí.
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Na příslušném dvoře, kam dopadlo tělo Masaryka, jsem zastihl dr.
Zdeňka Borkovce, který se dostavil na místo činu ve své funkci přednosty Kriminální úřadovny v Praze, a jím na místo činu povolaného
policejního lékaře dr. Teplého. Na dvoře stál též ministr vnitra Václav
Nosek, spolu s náměstkem ministra zahraničních věcí Vlado Clementisem. Krátkým dohovorem jsem zjistil, že dr. Borkovec provedl již prohlídku v úvahu přicházejících místností. Hlásil jsem se služebně ministrovi vnitra, který mě představil Vlado Clementisovi a povolil, abych
provedl nezbytná šetření.
Běžným ohledáním mrtvoly jsem zjistil, že tělo Masarykovo dopadlo na bosé nohy (byl oblečen pouze v pyžamu), které v dolní partii byly
roztříštěny. V kalhotách pyžama jsem zjistil nahromaděnou stolici. Na
odhaleném břiše byla patrná stopa po dotyku s cizím tělesem. Jiná
zranění jsem při této rychlé prohlídce nezjistil.
Od mrtvoly jsem se odebral do ložnice Masarykovy […] Na velikém stole uprostřed místnosti jsem viděl roztroušené cigaretové oharky a nakousnuté jablko. Nevzpomínám si, o jaké typy cigaret šlo, ani
nemohu uvést jejich počet. Na koberci kolem stolu byly rozházeny pilulky bílé barvy a sklenička od těchto pilulek stála na stole. Ve vedlejší
místnosti, tj. v koupelně, jsem zjistil na okenní plošině nevysoký otisk
lidského exkrementu se stopami prolnutí látkou. Na obou postranních
rámech okenních jsem zjistil patrné stopy prstů, a to ve výši pokrčených rukou na plošině sedící postavy.
Do místnosti vstoupil nejprve prvý a potom druhý orgán Státní bezpečnosti, kteří prohlásili, že případ je jimi do dalšího vyšetřování převzat. Totéž mi sdělil na můj dotaz i dr. Hora, který na místě činu byl
z titulu Státní bezpečnostní ústředny. Oba orgány Státní bezpečnosti
jsem upozornil, že z hlediska kriminalistické praxe je nutno provést tyto další úkony:
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1) Zajistit otisky prstů na okenních rámech a provést příslušnou
komparaci.
2) Zajistit exkrement zjištěný na okenní plošině a provést chemickou komparaci. […]
3) Doporučil jsem provést příslušnou biologickou analýzu zajištěných cigaretových oharků.
Na můj dotaz, zda dovedou zajistit cigaretové oharky, přikývl jeden z těchto orgánů, že umí. Vrátil jsem se do koupelny, a když jsem
opětovně vstoupil do ložnice, musel jsem bohužel konstatovat, že
ostatní bezpečnostní orgáni všechny oharky, bez rozdílu na jejich umístění na velikém stole, shrnuli do jediného sáčku. […]
Závěrem musím zdůraznit, že úkony mnou provedené zdaleka nevyčerpávaly náležitosti nutného zásahu kriminalistova na místě činu. […]
Konečný úsudek [zda jde o sebevraždu nebo jinou verzi – pozn.
aut.], je možný jenom v případě komparací všech zjištěných skutečností. Po mém soudu pád těla nastal zvratem, když Jan Masaryk seděl
na plošině okenní obličejem směrem do místnosti. Svědčí o tom i ona
stopa na břiše Jana Masaryka, která s největší pravděpodobností pochází od dotyku těla s římsou. Poloha mrtvoly tomuto pádu také odpovídala. […]
K otázce, zda jsem pokládal za obvyklé, že případ byl převzat do
dalšího šetření Státní bezpečností, mohu prohlásit, že jsem něco podobného očekával, ale domníval jsem se, že všechny technické úkony
bude provádět nadále kriminální služba. […]“6
Jak důkladně, svědomitě a do jakých podrobností byly vyšetřovány,
zkoumány a s mnoha experty projednávány všechny okolnosti smrti
Jana Masaryka, a s jakými problémy se setkávali vyšetřovatelé, kteří
se po desítkách let, jež uplynuly od osudného dne, snažili dopracovat
6

Citováno ze Zápisu vysvětlení JUDr. Josefa Görnera podle §158 odst. 3 tr. ř.; SÚA,
odd. IV, II/3 Vg 5/68.
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pravdy, toho důkazem budiž opis z protokolu v další kapitole, jako
ukázka za všechny ostatní, jichž jsou řady.7

Poloha Masarykovy mrtvoly8
Pokud jde o polohu Masarykovy mrtvoly, jde v podstatě jen o dvě
verze:
1) Masaryk ležel na zádech tak, jak je zachyceno na fotodokumentaci. Tuto polohu potvrzují svědci JUDr. Görner (Svoboda I. sv., ČTK I.
sv.), MUDr. Horák (III/487), Pešek (V/759) a Turina (III/438). Turina
byl zaměstnancem záchranné stanice a říká, že Masarykovo tělo obraceli. Líman (I/179) tvrdí, že na fotodokumentaci není původní poloha mrtvoly. Totéž uvádí Hofmann (I/196). Orgán StB Starec (I/224) mimo to
vypověděl, že vedoucí vyšetřování JUDr. Hora mu vytýkal, že nezajistil
mrtvolu, a někdo potom změnil její polohu.
Z toho vyplývá, že fotografovaná poloha mrtvoly na zádech nebyla
polohou původní. Polohu musel někdo změnit. (Obrácením z boku na
záda, pravděpodobně mezi 7 a 7.30 hod., protože JUDr. Borkovec, který byl na místě kolem 7. hod., viděl ležet tělo poněkud na boku. (LD I.
sv., Borkovec I/40). JUDr. Görner, který přišel až v 7.30 hod., už spatřil mrtvolu na zádech. (Svoboda I. sv., ČTK I. sv.).
2) Původní poloha mrtvoly byla na boku, na levé (SS I. sv., Straka
I/37, Líman I/179) nebo pravé kyčli (Hofmann I/196, Šulc I/198, dr.
Borkovec neví přesně, na kterém boku – LD I. sv., I/40), tělo natočeno
prsama a tváří k zemi. (LD I. sv., Straka, ČTK I. sv., Šulc I/198). Nejpo7

SÚA, odd. IV, Poloha Masarykovy mrtvoly (bez č. j. a bez data).

8

SÚA, Dozorové spisy. Značky v závorkách označují složky a pořadová čísla výpovědi svědků, které jsou zařazeny do desek dozorových spisů (např. II/396, III/407
apod.). Značky označující tiskové instituce a orgány: LD – Lidová demokracie, SS –
Svobodné slovo, MF – Mladá fronta, Práce – odborářský deník, Smena – slovenský
deník, Sunday Times – britský deník.
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drobnější popis je od Straky. Uvádí, že mrtvý měl nohy v kolenou trochu
přikrčené, levou ruku pod sebou, pravou nataženou od těla (SS I. sv.,
Straka I/37). Hofmann uvádí, že byla pokrčena levá noha.
Z těchto výpovědí z Dozorových spisů, které jsou i přes značný časový odstup v základních rysech shodné, lze učinit závěr, že Masaryk
se na kamennou dlažbu zhroutil na bok, přičemž horní polovina těla
byla přetočena tak, že hrudí směřovala k zemi.
Ať už byla původní poloha na boku či na zádech, rozhodně z toho
nelze usuzovat, zda Masaryk skočil obličejem do dvora či naopak, jak
se to snaží vyvozovat někteří svědci.
Určitý nesoulad tu je s výsledkem ohledání mrtvoly dne 10. 3.
1948 v 8 hodin MUDr. Teplým. Ten konstatuje také polohu mrtvoly
naznak, což by sice neodporovalo výše uvedenému závěru, ale posmrtné skvrny světle fialové barvy, splývající, které byly patrny na lbi
a zádech, by nasvědčovaly tomu, že mrtvola ležela v této poloze asi 3
až 6 hod. Je totiž známo, že skvrny se vytvářejí za dvě až tři hodiny po
smrti. Nejdříve porůznu roztroušené, později pomalu splývající, jsou
čím dál tím více znatelné, a plně vyvinuty bývají za normálních okolností asi za 6 hodin. Ovšem dáme-li mrtvolu v prvních hodinách, než
začne prosakování krevního séra do okolní tkáně stěnou žil, do jiné polohy, pak se skvrny stěhují. Vytvoří se zase na místech nejníže položených, ale obyčejně nejsou již tak intenzivní, jako byly při původní
lokalizaci. Původní skvrny úplně nezmizí, ale zblednou, je-li tu již inhibice. Na nových místech se vytvoří zase asi za 6 až 12 hod.
Protože ale neznáme ani přesnou dobu smrti, ani dobu nálezu, ba
ani příchodu vyšetřujících orgánů na místo činu, (mohlo to být v době
od 6 do 7 hod., možná i dříve), ani kdo a kdy změnil polohu mrtvoly,
nelze z těchto skvrn na mnoho usuzovat. Ohledání těla (na místě i před
pitvou) není tak podrobné, aby se zabývalo i eventuálním zbytkem
skvrn na jiných částech těla, protože nebralo vůbec v úvahu jinou
polohu těla než naznak.
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Z ohledacího protokolu MUDr. Teplého lze zjistit ještě některé jiné
údaje. Ztuhlost mrtvolná ve žvýkacích svalech byla naznačena, končetiny byly dosud vcelku vláčné, vychladlé, na zádech mrtvola dosud
úplně nevychladla. I když chladnutí mrtvoly závisí na mnoha faktorech, lze zhruba říct, že na jaře vychladne mrtvola ve volné přírodě asi
za 6 hodin.
Jde-li o náhlou smrt bez krvácení jako v tomto případě, uvádí se
v odborné literatuře doba 3 až 5 hodin. Lehké oblečení (pyžamo), poměrně chladno a vyšší věk chladnutí urychlovaly, naproti tomu skutečnost, že Masaryk byl dobře živený, robustní a zemřel ihned po dopadu
bez velkého vnějšího krvácení, chladnutí zpomalovaly.
Tyto znaky tedy ukazují přibližně na dobu smrti mezi 2. až 5. hodinou ranní (osm hodin bez šesti, resp. tří hodin). Ztuhlost mrtvoly nebyla ještě úplná, to znamená, že od okamžiku smrti uplynulo méně než 6
hodin. (Úplná ztuhlost obyčejně nastává za 6 až 8 hodin, při smrti, kde
působilo mocné vzrušení, a to tu nesporně bylo, nastává ztuhlost
rychleji.)

Ani v určení vzdálenosti těla ode zdi není podstatných rozdílů,
uvážíme-li, že jde ve všech případech o pouhé dohady. Mrtvé tělo
leželo 3 až 4 metry ode zdi.9 Podle výpovědi neznámého pražského
taxikáře B. J., dříve řidiče bezpečnosti, ležela mrtvola dobré 3 metry
ode zdi a asi půl metru od bočního okraje okna koupelny.10
Obdobně uvádí tuto výpověď londýnský Sundy Times,11 jenomže
uvádí vzdálenosti ve stopách: více než 12 stop (tj. 30,48 cm x 12 = 365
cm ode zdi, a asi 2 stopy, tj. 61 cm) stranou od rámu koupelny.
9

SÚA, Dozorový spis Straka I/3, SS I. sv., MF 7. 4. 1968, I. sv.

10

SÚA, Dozorový spis Smena II. sv.

11

SÚA, Dozorový spis I. sv.
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JUDr. Görner udává vzdálenost ode zdi asi dva metry, ale je třeba
uvážit, že dr. Görner přišel na místo mezi posledními, a to už se rozhodně s mrtvolou manipulovalo.12
JUDr. Borkovec uvádí neurčitě, že mrtvola ležela pod otevřeným
oknem koupelny ve vzdálenosti, která na první pohled mohla odpovídat situaci.13
Polohu mrtvoly pod oknem koupelny uvádějí Straka,14 dr. Borkovec,15 pražský taxikář B. J.16 O tom, že okno koupelny bylo otevřeno,
se zmiňuje jen dr. Borkovec. Straka v jednom interview pro noviny
uvádí, že okna ministrova bytu byla otevřena,17 v jiném zase, že okna
ložnice byla zavřena.18
Lze pochybovat, zda Straka věděl, kde má Masaryk byt, která okna
patří ložnici (pracovně), a která koupelně, což ovšem platí i o druhých
svědcích. Konečně Straka mohl sotva před 4. hod. ranní, kdy byla úplná tma (Slunce vycházelo 10. 3. 1948 až v 6.20 hod.), rozpoznat, zda a
které okno je otevřeno ve II. poschodí. Bylo by to možno ověřit vyšetřovacím pokusem.
Svědci (Borkovec, taxikář B. J., D. Žák, E. H. Cookridge) dále
shodně uvádějí, že Masaryk byl oblečen do pyžama.19
12

SÚA, Dozorový spis Svoboda I. sv., ČTK I. sv.

13

SÚA, Dozorový spis LD I. sv., Borkovec I/40.

14

SÚA, Dozorový spis LD I. sv.

15

SÚA, Dozorový spis LD I. sv., I/40.

16

SÚA, Dozorový spis Sunday Times I. sv., Smena II. sv.

17

SÚA, Dozorový spis LD I. sv.

18

SÚA, Dozorový spis MF I. sv.

19

SÚA, Dozorové spisy (Z. Borkovec I/40, LD I. sv.; taxikář B. J., Sundy Times I. sv.
a Smena II. sv.; D. Žák I/4; E. H. Cookridge I. sv.; Práce 25. 4. 1968, II. sv.; M.
Rand, I. sv.). Výňatky z knihy E. H. Cookridge „Soviet Spy Net“ z části „Soviet
Service and the Satellites“, nakl. Frederik Müller L.T.D., Londýn 1955.
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Pozornost si také zaslouží výpověď policisty Klapky, který podle
článku M. Randa vypověděl, že po oznámení, že na nádvoří leží Masaryk, odemkl klíčem ze strážnice dveře na dvůr a přikázal pak Pomeznému, nebo snad jednomu ze strážných, aby mrtvolu přikryl pokrývkou
ze strážnice.20
Údaj o zamčených dveřích je dosti důležitý, protože podle Straky,
který tvrdí, že byl u Masarykovy mrtvoly před čtvrtou hodinou, dveře na
dvůr nebyly v té době uzamčeny. To znamená, že někdo musel v nočních
hodinách dveře otevřít a za Strakou zase zavřít. Zatím jedinou osobou,
která by přicházela v úvahu, je vrátný Kozlík. Ten však již v době
vyšetřování v letech 1968–1969 nežil.

Zranění na těle Jana Masaryka a biologické stopy
V průběhu objasňování se přihlásily nebo byly předvolány další
osoby, které uvedly, že na těle Jana Masaryka viděly též další zranění,
která nejsou popsána ani v ohledacím protokole MUDr. Josefa Teplého, ani v pitevním protokolu prof. MUDr. Františka Hájka.
Ze sumáře – vyhodnocení zpracovaného JUDr. Zdeňkem Veselým
pro JUDr. Miloně Juppu:
„Především upozorňuji na zřejmou snahu zahladit pokud možno
všechny stopy, jak to bylo patrné v bytě Jana Masaryka, stejně jako
tomu bude na jeho těle, pro kriminalistu jasně zřejmé. Tělem mrtvého
Jana Masaryka bylo prokazatelně manipulováno a jeho poloha měněna.“
Svědek Václav Líman svědčí: „Viděl jsem mrtvolu Jana Masaryka
bezprostředně po jejím nálezu na nádvoří Černínského paláce a všiml
jsem si, že z levého ucha mrtvého vytéká krev.“ 21
20

SÚA, Dozorový spis (M. Rand I. sv., E. H Cookridge I. sv., Práce II. sv.).

21

SÚA, f. GP II/3 Vg 5/68, Výpověď č. 1.179 (č. svazku 1, číslo položky 179).
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Anna Topinková, žena Václava Topinky, správce domácnosti pana
ministra, uvádí: „Jan Masaryk měl za pravým uchem zakrvácený otvor
velikosti hrachu. V okruhu tohoto okruhu velikosti pětihaléře byla zaschlá krev.“22
Josef Novotný, který byl v roce 1948 pitevním zřízencem, vypověděl, že na spodní části levé čelisti Jana Masaryka byla velká podlitina
oválného tvaru, dlouhá asi 2 cm a široká cca 1,5 cm. „Této podlitiny
jsem si všiml při holení Jana Masaryka po provedené pitvě.“23
Antonín Sum uvádí, „že při prohlídce mrtvoly Jana Masaryka před
pitvou viděl na zátylku jeho hlavy odřeninu.“24
Jaroslav Houf, který mrtvolu fotografoval, uvádí, že si povšiml
krevní podlitiny na pravém spánku a uprostřed této podlitiny zpozoroval zřetelnou tržnou ránu cca 2 cm dlouhou.
Jiní svědci uvádějí, že drobnější poranění neviděli. (Jistější bylo
nevidět!) Svislé oděrky na břiše mrtvého vznikly jednoznačně „zaživa“. Lze z nich právem usoudit, spolu s polohou těla na zemi, že Jan
Masaryk padal dolů čelem do koupelny.

Gustav Panenka, zaměstnanec Kriminální ústředny v Praze 1, který
pracoval v oddělení daktyloskopie, byl dne 10. března 1948 poslán do
Černínského paláce.25 V 8 hodin ráno tam zastihl dr. Horu, který mu
uložil, aby s kolegou Vichrem zajistili všechny potřebné stopy. Začal
v koupelně na okenním rámu, na odlivkách, lahvích, telefonním sluchátku a nočním stolku v ložnici. Celkem získali asi 20 upotřebitelných stop.
22

SÚA, Zápis o podaném vysvětlení č. 1.687.

23

SÚA, IV/690.

24

SÚA, 1/69-71.

25

SÚA, Zápis o podaném vysvětlení II/3 Vg 5/68 ze dne 8. 5. 1968.
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Potom sňal otisky prstů a dlaní Masarykovi na lůžku, otisky byly
sejmuty i komorníkovi Příhodovi a správci Topinkovi. Zajištěné stopy
G. Panenka očísloval a označil místem zjištění. Většina stop patřila
ministru Masarykovi, Příhodovi a Topinkovi. Některé stopy nebyly
identifikovány. Všechny však byly uloženy ve fóliích a předány StB.
Václav Líman, vrátný na ministerstvu zahraničí, udává: „Nepamatuju se, že by Jan Masaryk prošel mezi 13. a 20. hod. branou č. 1. Sám
jsem jej viděl kolem 6. hod. ráno 10. 3. 1948, kdy mi topičové Merxbauer a Pomezný sdělili, a příslušníkovi SNB Klapkovi, že na nádvoří
leží pan ministr. Všichni jsme k němu odešli. Už nežil, a Klapka a
Merxbauer ho přikryli přikrývkou.
Určitě si pamatuji, že tělo Jana Masaryka leželo na levém boku,
hlava směřovala ode zdi budovy a obličejem byla pootočena nahoru.
Též jsem zřetelně viděl, že mu z levého ucha teče krev. Na dlažbě byla
malá kaluž krve a v okolí nohou byly rozsety části roztříštěných kostí
z nohou. Podotýkám, že příslušníci SNB z brány č. 2 vedoucí k bytu
pana Masaryka, museli slyšet pád jeho těla.“26
V. Topinka uvedl ve svém Vysvětlení27 z 9. 10. 1968, že 8. 3. v odpoledních hodinách navštívil J. Masaryka velvyslanec USA Steinhardt:
„Pamatuji si zcela přesně, že šlo o soukromou návštěvu, poněvadž
Steinhardt nešel hlavním vchodem, nýbrž soukromou vrátnicí. Tajemníci
o této návštěvě ani nevěděli. Velvyslanec se tehdy zdržel jen velmi krátce
(asi 10–15 minut). Není mi známo, o čem spolu hovořili, avšak dobře si
pamatuju, že po odchodu Steinhardta byl Jan Masaryk neobvykle
vážný.“
(Totéž v Zápise o podaném vysvětlení dosvědčuje i Miloš VejchodaAmbros.28)
26

SÚA, Zápis o podaném vysvětlení II/3 Vg 5/68 ze dne 29. 4. 1968.

27

SÚA, Zápis o podaném vysvětlení II/3 Vg 5/68.
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Podivné prostředky bezpečnosti i justice
Lidé, kteří prošli za téměř 42 let trvání komunistického režimu
v Československu vyšetřovnami StB a poúnorovou justicí, a to se týkalo dle posledních zjištění přes 200 000 politických vězňů, jsou svědky,
jak snadné bylo z protokolů vyšetřovatelů i žalobců vypustit vše, co se
vymykalo jejich koncepci. A naproti tomu, jak prosté bylo včlenit do
nich jakoukoliv nepravdu vyhovující potřebám žaloby, a tím hlavně
zájmům režimu.
K nástrojům či prostředkům zaručujícím vládnoucí třídě a komunistické straně prosazení jejich zájmů patřily i ty nejbarbarštější metody,
nutné k usvědčení obžalovaného či ke znemožnění podání důkazů a
svědectví nebo k vyvinění režimu, KSČ i jejich orgánů. Cesta vedla
„výrobou“, v případě potřeby naopak ničením a likvidací stop, a nakonec – v krajních případech – i svědků. Jednoduše: vraždou, dohnáním
k sebevraždě, popravou…
V epoše absolutní moci československého bolševismu bylo v ČSR
více než 240 lidí popraveno z politických důvodů (tedy justičních
vražd), na československých státních hranicích zahynuly stovky osob a
při výkonu trestu odnětí svobody několik tisíc osob (tedy ve vyšetřovnách StB, vězeňských celách, vězeňských nemocnicích, tzv. nápravných pracovních táborech, i ubitím vězňů jejich dozorci, někdy k tomu
zvlášť určenými a vybranými).29

Smrt nešťastného muže
Všechno začalo již „slavným vítězným únorem 1948“. Jan Masaryk, syn legendárního Prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka, zůstal
i po převratu členem komunistické Gottwaldovy vlády. Zatímco o
28

SÚA, Zápis o podaném vysvětlení II/3 Vg 5/68.

29

ÚDV, bulletin, 2003.
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komunistovi Gottwaldovi už tehdy mnozí pochybovali, nekomunista
Masaryk měl velkou autoritu a důvěru milionů lidí. Ale sám se velmi
trápil otázkou, zda se rozhodl správně, když zůstal po boku komunistů.
„Naposled jsem ho viděl 28. února 1948. Byl absolutně nešťastný, […] řekl, že si brzo najde cestu ven,“ napsal v dopise, v němž
vzpomínal na J. Masaryka, někdejší britský velvyslanec v Pra-ze sir
Robert Pierson-Dixon. Podle některých teorií chtěl Masaryk zemřít,
podle jiných utéci na Západ. Jenže 10. března 1948 našli Masarykovo
tělo roztříštěné na dlažbě nádvoří Černínského paláce, kde už tehdy
sídlilo ministerstvo zahraničí a ministr tam měl služební byt.30

Okamžitý závěr: Zabil se sám
Musel to být hrozný pohled. Masaryk byl bos, jen v pyžamu, jeho
paty byly úplně roztříštěné, kolem nich úlomky kostí a stopy krve.
Zatímco šokovaný národ se jen krátce po Únoru dovídá tuto další hroznou zprávu, v Černínském paláci se od samého rána střídají nejrůznější zvaní i nezvaní lidé. Kromě úředníků, lékařů a Masarykových
blízkých se tam například hned po sedmé ráno objeví Pich-Tůma, obávaný vyšetřovatel komunistické tajné policie (a ještě dodávám: zakrátko usvědčený vykonavatel fémových vražd). Sám později vůbec nedokáže vysvětlit, proč tam vlastně byl.31
Pro tehdejší představitele je věc přece naprosto jasná: M a s a r y k
s p á c h a l s e b e v r a ž d u . Tehdejší komunistický ministr vnitra
Václav Nosek to veřejně prohlásil už v poledne na zasedání vlády,
vůbec nebral v úvahu, že zdaleka nebylo skončeno vyšetřování, ale do30

Luděk Navara a Jana Blažková, článek „Smrt Jana Masaryka“, MF DNES 7. 1.
2004, str. 6.

31

V Zápise o podaném vysvětlení Miroslava Picha-Tůmy z 30. 7. 1968 (SÚA) vysvětluje svou účast na nádvoří s ležícím tělem J. Masaryka takto: „Domnívám se, že
jsme tam jako orgánové zpravodajské služby byli vysláni proto, abychom zjistili, zda
na místě není něco podezřelého…“Zajímavé „vysvětlení“, že?
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konce, že a n i p i t va j e š t ě n e za č a l a ! V tomto případě je možné
vše. Velké množství dokumentů bylo zničeno, možná záměrně.32
A kdo poznal běžnou praxi estébáckých vyšetřovatelů, ten ví, že co se
nehodilo, zmizelo – a co bylo vhodné, se vyrobilo. Podpisu se dosáhlo.33

Informace pro s. generálního prokurátora
Dne 16. 12. 1969 byly připraveny „Informace pro s. generálního
prokurátora“34 jako podklad pro vypracování zprávy o posledních výsledcích vyšetřování z let 1968–1969 pro soudruha dr. Gustava Husáka. V těchto Informacích podepsaných vedoucím odboru vyšetřování
Generální prokuratury JUDr. Karlem Peštou se mj. píše:
„Vyhodnocením původního vyšetřování z roku 1948 bylo zjištěno, že
v něm došlo k řadě pochybení charakteru kriminalisticko-technického i
kriminalisticko-taktického (neúplné provedení ohledání místa činu,
[jemuž zabránil ministr V. Nosek], nezajištění všech biologických a daktyloskopických stop [za přítomnosti a souhlasu dr. Hory v bytě Jana Masaryka převzala od kriminalistických odborníků další šetření výlučně
Státní bezpečnost], pominutí výslechu některých osob [např. z řad
partyzánů a vysokých funkcionářů jako Rudolfa Slánského, Bedřicha
Gemindera a Osvalda Závodského a možná dalších], jejichž svědectví
mohlo být důležité aj.).
Vzhledem k tomu, že v mnoha případech šlo o úkony neopakovatelné [i stopy již objevené a zajištěné – jako nedopalky z cigaret – na StB
zmizely, četní svědci zemřeli], nebylo možné tyto nedostatky nynějším
objasňováním napravit. […] Konečným důsledkem shora uvedených
pochybení je fakt, že i závěry nynějšího objasňování jsou nutně
32

Na mou žádost moci nahlédnout do nepodepsaného protokolu, že „jsem ideovým původcem vraždy mjr. Schramma“, jsem uslyšel: „Nehodící se, bylo skartováno.“

33

V kapitole o Chocovi bude celá řada příkladů oné výroby doznání – důkazů pro StB.

34

SÚA, Informace pro s. generálního prokurátora, f. GP II/3 Vg 5/68-1437, str. 1442–1446.
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neúplné. Jde však o nedostatek, jehož odstranění není v lidských
silách.“
Ovšem hlavním a rozhodujícím nedostatkem vyšetřování přímo
v den smrti Jana Masaryka a nejbližších dnech po ní bylo, že první
z členů vlády, který se časně ráno 10. 3. 1948 na nádvoří u mrtvého
těla ministra zahraničí objevil, byl ministr vnitra Václav Nosek, který
pobízel MUDr. Teplého, (jak to lékař později řekl),35 k urychlenému
ohledání těla, aby mohla být co nejdříve oznámena veřejnosti, jak
sám zdůraznil, „sebevražda J. Masaryka“…
Druhou stejně závažnou chybou bylo, že šetření, zahájené v bytě
mrtvého ministra zkušenými kriminalisty, muselo být velmi záhy předáno přítomným orgánům StB.36 Zde došlo k diletantskému, a patrně i
vědomému, podcenění odborného prověření zjištěných stop (např. shrnutí nedopalků cigaret do jednoho sáčku bez označení místa nálezu,
k neidentifikaci všech otisků prstů, dlaní apod.) a nakonec ke ztrátě
stop, či zmizení některých z nich.
Teprve nespokojenost a ostrá kritika v české i zahraniční veřejnosti
si vynutily ještě v roce 1948 další vyšetřování, které bylo ukončeno
dne 17. září 1948. I ono skončilo přesně s výsledkem, vysloveným již
po sedmé hodině ranní dne 10. března t. r. nad mrtvým tělem Jana Masaryka: „sebevražda!“
Do jisté míry měli kriminalisticky jasnější pozici vyšetřovatelé
z let 1968 až 1969. I když během dvaceti let mezi roky 1948 a 1968 zmizelo mnoho případných aktérů a svědků, a to ne vždy přirozenou smrtí,
ale i vraždou, sebevraždou a popravami. A co je nejpodstatnější – stále
vládl režim, jemuž Masarykova sebevražda zcela nepochybně nejvíce
vyhovovala, při níž tak nebylo nezbytné mnohé vysvětlovat. Přesto však
35

SÚA, Vyšetřovací spis Vyhodnocení poznatků k osobě lékaře SNB dr. Josefa Teplého, str. 1500–1505.

36

Viz svědectví v kapitole věnované JUDr. Josefu Görnerovi v tomto příspěvku.
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žil ještě bezpočet pamětníků a všichni byli do značné míry ovlivněni
atmosférou „pražského jara“ i pozdější „bratrskou pomocí“ nevítaných
spojeneckých armád. Tím spíše si byli vědomi, že ostřížím zrakem nad
nimi bdí příslušníci veřejných složek, policejních a zejména tajných
služeb (a to nejen československých, ale i sovětských) se svými agenty.
Přečtěme si proto pouze závěr třiatřicetistránkového „Usnesení Generální prokuratury” – odboru vyšetřování ze dne 10. listopadu
1969:37
„[…] Výsledky objasňování lze shrnout takto: Masaryk
nepochybně seděl na okně a snažil se tak čelit nespavosti. Tam se jeho
depresivní nálada prohlubovala, až vyústila v náhlé rozhodnutí vyskočit z okna. Nebo při druhé možné verzi mohl Masaryk v důsledku
tělesné vyčerpanosti ztratit rovnováhu nebo orientaci a vypadnout.
Oběma verzemi lze vysvětlit známé stopy a žádný z důkazů není s nimi
v rozporu.
Pokálení mohlo být jak fyziologickým projevem hlubokého rozrušení
před sebevražedným rozhodnutím, tak projevem zděšení při nenadálém
pádu, nebo následkem eventuálního požití projímadla, případně z důvodů jiných. Ruce si mohl zašpinit buď vylézáním na sazemi znečištěné
okno, nebo při tom, když se chystal seskočit, nebo když se snažil při nenadálé ztrátě rovnováhy něčeho chytit. Podélné čárkovité oděrky na břiše, rovněž znečistěné prachem, mohly vzniknout jak při vylézání z okna
v sebevražedném úmyslu, tak i při náhodném pádu, a to buď o okenní
římsu nebo o zděnou římsu pod oknem. Obě verze – sebevražda nebo
nešťastná náhoda – mají v zanechaných stopách oporu.
Objasňováním byla bezpečně vyloučena vražda. Ze zbývajících verzí nepřichází v úvahu zavinění druhé osoby ani na nešťastné náhodě,
ani na sebevraždě.
37

SÚA, Usnesení Generální prokuratury, odbor vyšetřování, II/3 Vg 5/68–1355 ze
dne 10. 11.1969.
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Protože nebylo zjištěno podezření z trestného činu, byla věc podle
§ 159 odst. 1 tr. ř. odložena.
P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není stížnost přípustná (§ 141
odst. 2 tr. ř.).“
Podepsán v zast. generální prokurátor
dr. Ján Benko v. r.
Za správnost vyhotovení: Podhorská
x

Svazek Epoca38
Jan Masaryk byl znám svým nesmiřitelným odporem podrobit se vůli
Kremlu. Gottwald mu prý jednou řekl: „Jestli setrváš v nepřátelském
postoji vůči SSSR, nebudu moci zaručit Tvoji osobní bezpečnost.“
Dne 19. února 1948 se Masaryk vyhnul uvítání náměstka sovětského ministra zahraničních věcí Zorina tím, že předstíral onemocnění
chřipkou. Večer k němu prý přišli Zorin a dr. Vlado Clementis. (Pavel
Labas byl schován v bytě) a dr. Clementis Masarykovi řekl: „Neschvalujeme Tvé chování vůči sovětským přátelům, volil jsi zavrženíhodnou cestu a udělal bys dobře, kdybys o své pozici uvažoval.“
Masaryk vysvětlil Pavlu Labasovi, proč nešel Rusy přivítat:
„Národ mne považuje za obhájce demokracie a komunisté dělají
všechno, aby mě využili ke svým záměrům. Aby mohli přesvědčit lid, že
taky já sympatizuju se Sověty. Ale já se nikdy nepropůjčím k této hře.
Ano, mohli by mě zabít. Ale kdyby to udělali, stanu se mučedníkem.“

38

SÚA, Dozorový spis, sv. „EPOCA”, č. I/686 ze dne 17. 11. 1963.
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Komunismus a Masaryk
Vztah komunismu a komunistů k Janu Masarykovi byl, jak bylo u
komunistů všeobecně běžné, dán prospěšností obou Masaryků, otce i
syna, komunistické straně a marxismu vůbec. Už zakladatel Československa Tomáš Garrigue Masaryk se netajil svým zásadním odporem
proti marxismu, a sovětskému bolševismu zvláště. Jeho neuctivé, ba
hanlivé výroky vůči této politické krajně levicové ideologii jsou všeobecně známé.
Jan Masaryk však byl nucen brát v potaz význam role Sovětů ve
vítězství protihitlerovské koalice. Sám byl dokonce přesvědčen o zachování politické i ekonomické spolupráce mezi Východem a Západem i po válce. Ideologicky však Jan Masaryk jen s potížemi hledal
body možného souznění svého moderního svobodného liberalismu
s československo-sovětským kolektivismem.
Jaký přínos pro československý komunismus a jeho politické a akční cíle mohl v roce 1948 představovat? Od samého počátku muselo
být komunistům jasné, že názorově, stranicko-politicky ho na svou
stranu nezískají nikdy. Oblibou u veřejnosti, o kterou oni museli všemi
populistickými i nelegálními a nemorálními prostředky těžce bojovat,
Masaryk oplýval. Byl bezesporu u svého národa nejoblíbenějším, a
dokonce milovaným československým politikem.
To nebylo komunistům vůbec příjemné, i když se toho snažili –
zvláště po 25. únoru 1948 – využít, protože si byli vědomi, že jeho nesmírná popularita nejen doma, ale i v zahraničí, je pro ně velmi výhodná. Avšak současně by mohla být i krajně nebezpečná…
Jan Masaryk byl pro komunistickou současnost, ale především
pro plány a programy této strany do budoucna extrémně nebezpečný. A bylo naprosto irelevantní, byl-li aktivním politikem, nebo
stál stranou a zcela v pozadí veřejného života. On nemusel ani
promluvit. Stačilo, když se třeba zcela náhodou objevil v pravou chvíli
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na pravém místě. Dokonce ani místo jeho pobytu nehrálo vůbec žádnou roli kdekoliv na světě. Československému – a Stalin si plně uvědomoval, – že i sovětskému, a tím i světovému komunismu – byl živý
Masaryk přímou vážnou hrozbou.
Tedy: neškodný Masaryk – jen mrtvý Masaryk.
Ovšem to si velmi rychle začal uvědomovat i sám Jan. Nebyl nikdy
žádným čítankovým hrdinou. Začal se bát. Děsil se každé tělesné bolesti a hrůzu měl z vražedného přepadení. Při tom však zvažoval své
postavení a postavení celé své rodiny, a především otce v jeho milovaném národě.
Proto dobře rozumím úvahám a přesvědčení svého dlouholetého
váženého a ctihodného přítele, osobního ministrova tajemníka, JUDr.
Antonína Suma. Znal Masarykův strach i jeho upřímnou touhu poslat
milovanému národu srozumitelné a jednoznačné poselství. Poselství
prosté, výmluvné, a při tom hodné jeho jména.
Že byl Jan Masaryk rozhodnut tento svůj poslední politický akt
vykonat, potvrzuje i názor – byť jediný – jeho nejbližších příbuzných.
Nejstarší Masarykova sestra Alice jeho úmysl potvrdila a objevuje se i
ve Vysvětlení Bedřicha Pomezného, který byl do roku 1949 pracovníkem Kriminální ústředny v Bartolomějské ul. č. 10, v oddělení speciální fotografie:
„K věci bych chtěl ještě uvést, že moje sestra mluvila krátce po
smrti Jana Masaryka s jeho sestrou Alicí Masarykovou, která se před
ní vyjádřila, že její bratr Jan Masaryk spáchal sebevraždu. Alice Masaryková svůj názor opírala o skutečnost, že den před smrtí ji Jan Masaryk navštívil. Byl roztrpčen a vyjádřil se o svém úmyslu spáchat
sebevraždu.“ 39
39

SÚA, Zápis o podaném vysvětlení Bedřicha Pomezného, II/3 Vg 5/68 ze dne 24. 5.
1968, str. 309–311.
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Sestřenice Jana Masaryka vypovídá
Ludmila Lípová, jediná dcera Ludvíka Masaryka (bratra TGM), tedy
sestřenice Jana Masaryka, uvádí,40 že ji Jan 2. března 1948 (tedy asi osm
dní před svou smrtí) pozval na oběd. Diskutovali o všem možném, a až
po obědě došlo také na „aktuality“ – na případ dr. Prokopa Drtiny.
Bývalý osobní tajemník dr. Beneše v emigraci v průběhu druhé světové války, a po ní československý ministr spravedlnosti za Československou stranu národně socialistickou dr. Drtina se v noci z 27. na 28.
února 1948 pokusil o sebevraždu na protest proti Benešovu schválení
nové Gottwaldovy vlády. Poprvé to bylo pistolí, která selhala, a podruhé skokem z okna svého bytu v Praze na Hanspaulce. S těžkým
zraněním byl převezen do nemocnice a tam střežen.
Masaryk uvažoval nahlas: „Tak především Drtina – to bych nikdy
neudělal. Ani bouchačku bych nevzal do ruky. Ale pamatuj si, třicet let
jsem se měl dobře, a kdybych teď chtěl nadobro hajinkat, tak by se našel jiný prostředek.“
Ludmila se pokoušela jeho černé myšlenky rozehnat, a na to Jan reagoval: „Víš, nejsmutnější přitom je, že i přátelé, jak jsem se přesvědčil,
že ti tzv. přátelé se chovají špatně. Využívají mého jména a moje osoba
teď může jít klidně na smetiště. Já brečím, že do toho jdou nohama i rukama, a mozek nechávají klidně spát. Já nemám nic proti tomu, že by
chtěli, aby se jim narodil režim, ale nejde se do toho seriózně, přesvědčivě, ani slušně, a to chápeš, že bych se popral kde s kým.“ Pak vysvětluje, že si nedají v ničem říci, a že neví, kam to povede: „Jestli
přestaneme být lidmi, tak na to doplatíme. […] Tak jsem ti toho
napovídal dost, neboj se o mne, ale když si vzpomenu na tátu, nediv se,
že to ve mně vře.“ 41
40

SÚA, dle protokolu II/3 Vg 5/68 ze dne 17. 1. 1969.

41

Rozhovor byl vybrán ze Zápisu o podaném vysvětlení Ludmily Lípové, SÚA, II/3
Vg 5/68 ze dne 17. 1. 1968, str. 871.
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Herberta Masaryková o tomto období mj. vypráví:42 „Jsem neteří
Jana Masaryka. Před jeho smrtí jsem s ním byla poměrně často v osobním styku. Navštěvovala jsem ho v Černínském paláci. Naposledy to
bylo 7. 3. 1948, v den narozenin jeho otce. Jeli jsem s Janem a jeho
sestrou Alicí odpoledne na hřbitov v Lánech. Postáli jsme déle než jindy
u hrobu rodičů Jana a Alice. Jan byl nesmírně zamlklý. Zdál se velmi
unaven. To se vždy projevovalo velikou nezvyklou jeho mlčenlivostí.
Činil na mne dojmem velmi ustaraného člověka.
Potom jsme se v bytě strýčka Jana sešly až po jeho smrti s tetou Alicí
[Masarykovou] a [Ludmilou] Lípovou a se sestřenicí Annou [Masarykovou]. Bylo to jakési vzpomínkové pietní setkání. Teta Olga [Revilliodová-Masaryková] nepřijela, protože byla nemocná. Nepřijela ani na
pozvání G. P. po 20 letech s poznámkou, že se mezi jeho vrahy vracet
nebude.“

Partyzáni nastupují
Krátce po smrti Jana Masaryka se začaly mezi občany šířit zvěsti,
že se na jeho smrti podepsali nechvalně známí partyzáni, kteří v roce
1945 tak svébytně zahájili odsun sudetských Němců a v roce 1948 sobě vlastním násilným způsobem vyklízeli čs. ministerstva od demisionizujících ministrů.
A tu dne 27. května 1948 asi v 6.30 hod. ráno byl ve svém bytě
v ulici Horní Stromky v Praze na Vinohradech zastřelen třemi ranami
do hrudníku major Augustin Schramm.
Náhodný svědek Lambert Bezpalec zahlédl v té době běžet z ulice
Horní Stromky muže vyšší silnější postavy, hustších tmavších vlasů,
ve světlém plášti a v brýlích, a asi 150 metrů za ním dalšího pomalej42

V Zápise o podaném vysvětlení Masarykovy neteře Herberty Masarykové není o
problémech, které Masaryk diskutoval se sestřenicí Ludmilou, ani zmínka. Citovaná
výpověď je z jejího Vysvětlení ze dne 21. 1. 1969 (SÚA), str. 1178–1180.
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šího asi čtyřicetiletého podsaditějšího muže, menší postavy, kaštanových krátce sestříhaných vlasů.43
Augustin Schramm a Josef Vávra-Stařík patřili k nejvýznamnějším československým partyzánům. O Schrammovi se vědělo, že je Gottwaldovým oblíbencem, a o obou, že více než ochotně
splní každý rozkaz Rudolfa Slánského. Schramm byl původem sudetský Němec, Vávra učitel z jižní Moravy. Schramm si vedl obsáhlý
archiv dokladů o činnosti partyzánů za války i po ní. O obou bylo
známo, že soupeří o uznání a přízeň českých i ruských mocipánů.
Krátce po vraždě mjr. Schramma byli ve Volarech na Šumavě zadrženi dva mladí muži – Jiří Červenka a Karel Ševčík – zřejmě na cestě
do Západního Německa. Při výslechu přiznali, že se předtím z Německa vrátili společně s Janem Hradilem a Miloslavem Chocem a nyní
chtěli zpět. Hradil byl v zápětí ve svém bydlišti na Moravě zatčen a
označil Choce jako pravděpodobného pachatele vraždy mjr. Schramma. Choc však zatím unikal.
Jako možný pobyt Choce uvedl Hradil rovněž Moravu, kde také byl
v Olomouci Miloslav Choc zatčen a dopraven do Prahy. Při nekonečných výsleších nejednou vraždu na Schrammovi přiznal, aby ji v zápětí
zase odvolal a tvrdil, že Schramma zastřelil příslušník StB Václav
Bauer (s krycím jménem JURIN či JARIN HOŠEK). Totéž prohlásil
Choc i při procesu před senátem. Předseda senátu na to nezareagoval.

Mladí národní socialisté
Předsedu senátu ani nenapadlo pokusit se zjistit, kdo to vůbec Václav Bauer je. Stejně nebral v úvahu, že jak obviněný Choc, tak i Červenka a Fiala (spoluobžalovaní v procesu s Chocem) nezávisle na sobě
vypovídali, že viděli z ulice Horní Stromky běžet tři muže.
43

SÚA, Vyšetřovací spis Miloslava Choce, V 2646, sv. 1., 3. a 5.
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Já sám jsem se s Miloslavem Chocem setkal koncem dubna 1948.
Přišel za mnou a nabízel, že by mě mohl převést přes hranice do Bavor, kde by mne „naši“ (tj. členové Mladých národních socialistů) moc
potřebovali. Nepočítal jsem s exilem, zvláště po rozmluvě s Jožkou
Davidem, bývalým předsedou čs. sněmovny, kdy mi upřímně vylíčil
líc i rub života v exilu. Mílovi jsem řekl, že při prvém náznaku nebezpečí odcházím, ale s celou rodinou. Ženu s třemi malými dětmi nemohu nechat samotnou. Informoval jsem ho, že mám nabídnutu cestu,
po které již přešel Ferdinand Peroutka i celá rodina profesora Otakara
Machotky.
Tato situace nastala, když mi sdělili, že poslanecká sněmovna byla
Okresním soudem v Pardubicích požádána o zbavení mé imunity a o
vydání mé osoby k trestnímu stíhání za jakýsi můj projev na náměstí
před volbami v roce 1946.
V té době se o přechod pokoušeli, aniž bychom jeden o druhém věděli, úřadující místopředseda Svazu vysokoškolského studentstva
(SVS), národní socialista Antonín Navrátil i s generálem Janouškem.
Na nádraží (při mém pokusu o únik) se též se mnou přišel 4. května
1948 rozloučit Míla Choc. Přítel Tonda Navrátil (vůdce druhé několikatisícové demonstrace vysokoškoláků z 25. března 1948) byl zatčen
s generálem Karlem Janouškem před dvěma dny. A já (organizátor a
vůdce prvé dvanáctitisícové demonstrace z 23. února, jejíž delegaci
jsem uvedl ve 22.00 hodin v noci až do pracovny prezidenta Edvarda
Beneše) jsem byl zatčen cestou k hranici dne 4. května také. Oba dva
jsme skončili ve vazbě a potom v kriminále.
Nečekaně, při jediné povolené návštěvě rodičů a dětí ve vězení, měl
jsem díky vězeňskému dozorci panu Růžičkovi, možnost setkat se
s Mílou Chocem. Jeho obličej se mi zdál nějak změněn. Řekl jsem mu
to. On se usmál a vycenil na mne zuby se slovy: „Není to tímhle?“
Ukázal mi, jak sám řekl, „fungl nové zuby“. Ústa měl kompletně předlážděna novým chrupem, aby nebylo vidět, že mu jeho zuby vyšetřova192

telé vytloukli a vykopali. „Proto ses přiznal k vraždě?“ – „Ne, byly
ještě daleko horší věci, a to když mi dali na vybranou: buď podepíšu,
nebo okamžitě přivezou mou babičku a dědu, a vsadí je vedle mne.“
Při výslechu k případu vypovídal na GP dne 13. 6. 1968 o smrti Jana
Masaryka Jaroslav Bouda, který byl od 1. 4. 1947 do 1. 7. 1949
pracovníkem Oblastní úřadovny StB v Praze.44 Ve své sedmistránkové
výpovědi uvedl, že měl za úkol vypátrat Schrammova vraha, a mj. i
toto:
„Na mou úřadovnu často docházel Bedřich Pokorný. [Vrchní
odborový rada a šéf kontrarozvědky MV] Ten byl doslova postrachem
všech zatčených v této věci. […] Přikázal obviněnému kleknout, aby
jej, jak sám dodával, mohl kopnout do břicha, což také dělal. Bedřich
Pokorný tento druh fyzického násilí používal i za mé přítomnosti i
proti Chocovi. Sám jsem to viděl dvakrát […].“
Vyšetřovatelům bylo známo, že Miloslav Choc byl funkcionářem krajského výboru Mladých národních socialistů (MNS), a
vedoucí funkcionáři této strany již nemohli svědčit. Poslanec a
předseda ÚV MNS Ota Hora byl i s dalším poslancem MNS Janem
Stránským v exilu. Autor této statě (jako poslanec, místopředseda ÚV
a předseda Pražského kraje) byl již od 4. května 1948 ve vězení.
Předseda SVS Emil Ransdorf byl v exilu, a jeho zástupce Antonín
Navrátil zatčen těsně přede mnou. Takže nejvyšším představitelem
MNS, dosud na svobodě, byl ústřední tajemník ÚV MNS Ing. Petr
Konečný. A ten najednou zmizel. Všichni jsme se domnívali, že do
exilu.
Zhruba v době „zmizení“ Petra Konečného mi bylo referentem Pechem při výslechu sděleno, že mé obvinění je rozšířeno o „ideového
původce vraždy mjr. Schramma“ . Dr. Pechovi jsem odpověděl, že toto
jméno slyším prvně životě a neznám ho.
44

SÚA, Výpověď Jaroslava Boudy na GP dne 13. 6. 1968 k případu II/3 Vg 5/68, str. 5.
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V duchu jsem si vzpomněl, že jsem od svého poslaneckého kolegy
Antonína Bartoše (člena výsadku CLAY z 2. světové války) znal jména některých jihomoravských partyzánů, např. Josefa Vávry-Staříka.
Schramm mezi nimi nebyl.
Až po dvaceti letech, především díky „pražskému jaru“ a zahájení
procesu se zločinci z řad vysokých důstojníků StB před Vyšším vojenským soudem v Příbrami v letech 1968 a 1969, jsme s hrůzou zjistili
pravý osud našeho přítele Petra Konečného. Bestiální mučení a sadistickou vraždu.
Teprve po zhroucení komunistické veleříše v roce 1989 a návratu
svobody do naší rodné země jsme mohli z Klubu Milady Horákové požádat Generální prokuraturu – Hlavní vojenskou prokuraturu o zprávu,
jak byli potrestáni vrazi a trýznitelé Petra Konečného. Dne 5. srpna
1991 jsme dostali odpověď podepsanou vedoucím prokurátorem mjr.
JUDr. Tomášem Havlíkem.45 Je tak zajímavá, že ji ocituji doslova:
„K Vašemu přípisu sp. zn. 976/DrŠo/Ma Vám v příloze zasílám
stejnopis vyhlášení Generální prokuratury ČSFR pro sdělovací
prostředky ze dne 6. 6. 1990:

Vyhlášení Generální prokuratury ČSFR
Na Generální prokuratuře ČSFR byly v rámci přezkoumání zákonností postupu v trestních věcech z 50. let vyhodnoceny materiály tehdejší Generální prokuratury, z nichž vyplývá důvodné podezření, že do
zákonnosti postupu v konkrétních trestních věcech bylo zasahováno
politickými orgány. Takové zásahy byly zjištěny ve věcech usmrcení
občanů Ing. P. K., F. N. a B. W.46
45

Odpověď GP – Hlavní vojenské prokuratury ze dne 5. 8. 1991, č. HVn 280/91–9.
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Dodatečným šetřením zjistil předseda Klubu Milady Horákové JUDr. Vladimír Šolc, že
iniciály Ing. P. K. znamenají Ing. Petr Konečný, F. N. je František Novotný a B. W. je
Bedřich Wiesner.
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V květnu 1948 byl orgány StB tzv. „tajně zatčen” Ing. P. K., který
byl podezřelý ze spáchání trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že toto
podezření se neprokázalo a zatčený získal důležité poznatky o metodách činnosti StB, bylo těmito orgány rozhodnuto jej fyzicky likvidovat. Po úvahách, jak tento záměr realizovat, byl Ing. P. K. dvěma
příslušníky StB převezen do okolí Banské Bystrice, kde byl zastřelen a
jeho tělo zakopáno.
K podobnému případu došlo v témže roce, kdy orgány StB získaly
poznatek o možné spolupráci příslušníka StB F. N. s cizí mocí. Jmenovaný byl zadržen a podrobně vyslechnut. Příslušníci StB dospěli k závěru, že v případě postavení F. N. před řádný soud by mohla být prozrazena některá utajovaná opatření, a proto bylo rozhodnuto, aby zatčený byl bez soudu fyzicky likvidován.
Byli určeni dva příslušníci StB, kterým byl dán pokyn, aby F. N. zastřelili tak, aby to budilo zdání, že jmenovaný byl zastřelen při pokusu
o útěk. Dne 7. 9. 1948 byl F. N. příslušníky StB odvezen v osobním
automobilu z Prahy a poblíž Benešova odveden do lesa, zbaven pout a
zastřelen.
Dále pak v témže roce příslušníci StB při výslechu občana B. W.
použili takové fyzické násilí, že v jeho důsledku zemřel.
Ve spise47 tehdejší Generální prokuratury v Praze jsou založeny
materiály této prokuratury a ministerstva vnitra, z nichž vyplývá, že
ÚV KSČ bylo o shora uvedených případech závažné trestné činnosti
podrobně informováno. Na základě návrhu ministra vnitra K. Bacílka
bylo dne 27. 8. 1953 přijato politickým sekretariátem ÚV KSČ usnesení, jímž bylo stanoveno, že za usmrcení občanů B. W. a F. N. budou
trestně stíháni jen ti příslušníci StB, kteří byli ve vazbě již za jiné
zločiny. Ostatní příslušníci StB nebyli podle tohoto usnesení trestně
stíháni, a tedy ani postaveni před soud, ale toliko propuštěni z SNB.
47

Čj. OZZ I 168/54.
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Ministr vnitra R. Barák a generální prokurátor V. Aleš později
předložili ÚV KSČ návrh, na jehož základě bylo dne 21. 3. 1955 politickým byrem ÚV KSČ přijato usnesení, jímž byl vysloven souhlas, aby
nebylo vedeno trestní stíhání příslušníků StB za vraždu Ing. P. K.
Až usnesením předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ z 22. 5. 1968
byla obě uvedená usnesení zrušena.
Postup politických orgánů i tehdejších ministrů vnitra a generálního prokurátora zapříčinil, že někteří z pachatelů těchto závažných
trestných činů byli vzati za svá jednání k odpovědnosti až v roce 1969,
kdy jim však nebyl v důsledku promlčení uložen trest.
O okolnostech usmrcení Ing. P. K. a občana F. N. byla veřejnost
v roce 1958 informována tiskem. Nebyla však informována o zásazích
vysokých politických činitelů. Této otázce je v souvislosti s komplexním přezkoumáváním věcí věnována pozornost až v současné době.“
Podepsán vedoucí prokurátor mjr. JUDr. Tomáš Havlík

Tři vraždy
(Z knihy Karla Kaplana „StB o sobě“)48
„Tři vraždy, které v roce 1948 provedli pracovníci Státní bezpečnosti, zůstaly vůbec nepotrestány, nebo jen z části.
Bedřicha Wiesnera, československého zpravodajce, kterého neoprávněně podezírali ze spolupráce s britskou službou, při výslechu
prakticky ubili k smrti.
U Františka Novotného, příslušníka bezpečnosti, dospěli vedoucí
v bezpečnosti k přesvědčení o jeho spolupráci s americkými zpravo48

Karel Kaplan“ „StB o sobě – výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka“, vydal
ÚDV v edici Svědectví, Praha 2002.
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dajci. Rozhodli pro výstrahu o jeho zastřelení (při fingovaném pokusu
o útěk) a o nutnosti prezentovat to jako akci Američanů.
Petra Konečného, funkcionáře národně socialistické strany, zatkli
v souvislosti s vraždou komunistického funkcionáře Augustina Schramma. Vedoucí v bezpečnosti dospěli k názoru, že ho nemohou postavit
před soud, ani držet ve vězení. Byli přesvědčeni, že se dostali do americké zpravodajské sítě, ke které Konečný patřil, a rozhodli o jeho fyzické likvidaci.
Za vraždu Wiesnera byl odsouzen Miroslav Pich-Tůma, nepotrestán zůstal mjr. Antonín Liška, Josef Čech a další.
V roce 1953 politický sekretariát ÚV KSČ rozhodl, aby za tyto tři
vraždy byli souzeni pouze ti, kteří se nacházeli ve vězení (Štěpán Plaček, Miroslav Pich-Tůma,). Ostatní měli odejít z bezpečnosti, což se
nestalo.
Za dva roky politické byro ÚV projednávalo návrh na vyslání Antonína Lišky a Josefa Čecha do funkcí v zahraničí, a návrh zamítlo. Uložilo ministrovi vnitra Rudolfu Barákovi, aby oba používal pro zvláštní
úkoly svého rezortu.
V roce 1968 komunistické vedení zrušilo usnesení z roku 1953 o zákazu trestního stíhání dalších osob odpovědných za tři vraždy. Soudní
řízení začalo, a v příštím roce bylo zastaveno.“
(Dle mínění Karla Kaplana pracoval Antonín Liška na ministerstvu
vnitra až do svého důchodu, tj. ještě v době vydání publikace ÚDV.)

Bestiální vražda Ing. Petra Konečného
Ing. Petr Konečný byl tajemníkem Ústředního výboru národně socialistické mládeže (MNS). Osudové pozdní květnové noci roku 1948
zazvonili u dveří bytu Konečných tři muži pod záminkou, že přicházejí
od Američanů s příkazem odvést Konečného do zahraničí, aby ho
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uchránili před zatčením, jež mu od komunistů hrozí. Vyzvali ho, aby
šel s nimi ihned dolů, kde čeká šofér s autem.
Jeden z nich mluvil anglicky, druhý překládal. Muži oslovovali oba
manžele křestními jmény, takže Koneční byli přesvědčeni, že jde o
spolupracovníky jejich přátel. Petr si měl vzít jen košili a nejnutnější
propriety. Když chtěla odjet s manželem i jeho žena Zdenka, bylo jí řečeno, teď to není možné, ale později pro ni pošlou vůz. Tímto způsobem byl Petr Konečný vylákán StB z bytu a tajně zatčen.
Všechny tyto údaje zazněly před Vyšším vojenským soudem v Příbrami v letech 1969 až 1970, kde byli příslušníci StB za své zločiny souzeni.
Tajemník Konečný byl orgány StB odvezen z bytu k fingované státní hranici, kde ho „Američané“ vyslýchali. Odtud byl převezen do
přísně střeženého konspirativního objektu v Praze-Dejvicích, kde měla
StB na Jenerálce „statek“. Jaké nezákonnosti a jaká dramata se odehrávala v jeho zdech, nebylo dosud objasněno. (Zpočátku se Petr Konečný domníval, že je opravdu v rukou Američanů.)
Při přelíčení v Příbrami vypověděl svědek Václav Vacek, že Konečného později drželi v naprosté izolaci, na noc ho zamykali do koupelny ve 2. poschodí. Když mu svědek Vacek nosil jídlo a na noc jej
uvazoval, zjistil, že má Konečný oteklé nohy. Později také viděl, že má
zkrvavené ruce a velmi trpí. Nakonec se při „intenzivním vyšetřování“
ukázalo, že zatčený Konečný nemá se zabitím Augustina Schramma
nic společného, a že StB zřejmě naletěla na falešný tip.
Ve zvrhlých mozcích se zrodil ďábelský plán: zbavit se jednou provždy nepohodlného a nebezpečného svědka jejich sadistických způsobů
vyšetřování. Na svobodě by jim byl příliš nebezpečný. Prohlédl estébáckou provokaci s fingovanou hranicí (pozdější „akce KÁMEN“), mohl
popsat z vlastní zkušenosti „vyšetřovací metody“ a znal i utajovaný statek v Dejvicích. Jedině jeho smrt mohla pachatelům zvěrstev zajistit bezpečí. A tak s vědomím nejvyššího velitele StB Jindřicha Veselého, který
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na MV představoval exponenta ústředního sekretariátu KSČ, padlo rozhodnutí, že Ing. Petr Konečný musí okamžitě a navždy zmizet ze světa.
Onen původní plán s tzv. tajným zatčením Petra Konečného
připravilo těchto sedm mužů:
a) mjr. Ladislav Zelenka, šéf tzv. 2. politického oddělení sektoru StB
b) jeho zástupce, plk. Josef Čech, pozdější velitel ochranky A. Novotného
c) kpt. StB Miroslav Pich-Tůma (49 let), zpravodajský orgán na ZOB,
později ve zpravodajské službě MV, šéf referátu
d) mjr. Antonín Liška (54 let), II. odbor StB
e) mjr. Bohumil Šedivý (54 let), ve vedení StB
f) npr. J. Volf (62 let)
g) šstržm. Bořivoj Vávra (54 let)
– oba poslední z Oblastní úřadovny StB.
Plán likvidace Konečného domluvili: Paleček, Zelenka, Pich-Tůma
a Čech. Tato skupina rozhodla, že Konečného na opuštěném místě zastřelí a pak ho buď spálí v některé železářské peci v bedně označené jako
doklady určené ke skartaci, nebo ho někde zakopou.
O něco později specialisté na „fémové“49 vraždy provedli druhou
variantu. Petra Konečného svázaného do kozelce odvezli někdy v červnu 1948 v kufru osobního vozu na Slovensko, a v okolí Banské Bystrice vyhledali místo k likvidaci. Tam byl v lese Petr Konečný zastřelen ranou do týla a zahrabán do země.
O způsobu, jakým byl Konečný zavražděn, vypověděl při procesu
před Vyšším vojenským soudem v Příbrami50 mjr. Antonín Liška toto:
49

Vražda provedená fémou na základě tajného ilegálního rozsudku.

50

Podrobné zápisy ze zasedání Vyššího vojenského soudu v Příbrami obstaral druhý
předseda Klubu Milady Horákové (KMH), kazatel Čs. církve evangelické František
Kopecký. Ostatní údaje JUDr. Jiří Málek.
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„Pich-Tůma mi řekl, že bylo rozhodnuto Konečného zastřelit.
Uložil mi, abych připravil vůz s velkým kufrem a vzal s sebou krumpáč, lopatu a vápno. Když jsme pak přijeli do lesa u Banské Bystrice,
Pich-Tůma mne poslal, abych pod srázem vykopal hrob. Byl jsem tak
rozrušen, že jsem nemohl kopat. Neměl jsem tu odvahu a vrátil se k vozu. Pich-Tůma tedy vykopal hrob sám. Pak se vrátil k vozu, vyzvedl
Konečného a dal příkaz, abych hlídal. Šel jsem za ním a zůstal stranou, když Pich-Tůma Konečného zastřelil ranou do týla. Na zpáteční
cestě jsem byl tak rozrušen, že si Pich-Tůma přesedl k volantu a řídil
vůz sám.“
Vrahem Petra Konečného byl tedy Miroslav Pich-Tůma, který
však měl komplice. Kromě toho podle svědectví majora Zelenky projednal Jindřich Veselý celou záležitost také s Noskem a se Slánským.
Pich-Tůma se k vraždě přiznal (potom dokonce i k další, k vraždě –
tzv. mimosoudní likvidaci příslušníka SNB Františka Novotného).
Svůj zločin ospravedlňoval dne 15. 12. 1969 před soudem takto:
„Tragédie mého života je v tom, že tzv. trestné činy jsem spáchal
v době, ve které jsem poslouchal příkazy funkcionářů strany. Ty jsem
věrně plnil. Z ničeho jsem se nevymkl, nic neporušil. Právo trestat mne
má jenom strana. Na stranické půdě bych se mohl hájit. Nemohu proto
souhlasit s tím, že nyní rozbor hodnocení se provádí podle zákonů, které jsem tehdy neznal, a k jejichž dodržování mne nikdo nevedl. Naopak, vedli mne k prosazování moci strany proti všem, kdo použili proti straně politického nebo násilného činu. Osobně pociťuji krutost deformace v tom, že tehdy v r. 1948 a 1949 dával rozkazy někdo jiný, a
dnes mne soudí také jiní.“
V zájmu pravdy je třeba dodat, že případem Petra Konečného a Františka Novotného se zabýval Vyšší vojenský soud v Příbrami již v roce
1953. Tehdy odsoudil Picha-Tůmu za špionáž a spoluúčast na vraždě
celkem na 15 let. Několik málo let si odpykal, tři měsíce byl v TNP,
byl suspendován z funkce a přeřazen na podřízené místo u StB.
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Nové řízení bylo zahájeno v prosinci 1968. Jednání bylo několikrát
odročeno a nakonec senát uznal Picha-Tůmu vinným z vražd, ale od výroku trestu upustil, protože podle tehdejšího platného trestního zákona
z roku 1950 byly žalované zločiny promlčeny. Své jistě sehrál i příchod
nezvaných armád, které přispěchaly 21. srpna 1968 ohroženému stalinismu v Československu na pomoc.
Proti uvedenému rozhodnutí Vyššího vojenského soudu podal vojenský prokurátor stížnost k Nejvyššímu soudu. Další soudní řízení se však
již nekonalo.
Petr Konečný vstoupil do historie 20. století jako mučedník a
bezpříkladná oběť komunistické zhovadilosti padesátých let…
V souvislosti s údaji uvedenými v citovaném vyhlášení GP ČSFR
zjistil ÚDV (dr. Jiří Málek), že:
1) Členy politického sekretariátu ÚV KSČ ke dni 27. 8. 1953, kteří
zajistili beztrestnost spolupachatelů vražd, byli: Dolanský, Čepička,
Kopecký a Barák. Nepřítomni a omluveni ten den byli Zápotocký, Široký a Novotný.
2) Zasedání politbyra dne 21. 3. 1955, které rozhodlo o beztrestnosti vrahů Ing. Petra Konečného byli přítomni: Bacílek, Barák, Čepička,
Dolanský, Fierlinger, Kopecký, Novotný, Široký, Zápotocký, Jankovcová a Šimůnek. Z nich v diskusi k tomuto námětu vystoupili: Barák, Bacílek, Zápotocký a Novotný.
Uvedený případ měl na programu bod č. 12 a usnesení k němu
znělo:
„Politbyro ÚV KSČ souhlasí s tím, aby proti pplk. Josefu Čechovi, býv. mjr. Ladislavu Zelenkovi, býv. orgánu MV Kašinovi, mjr.
Antonínu Liškovi nebylo vedeno trestní řízení pro účast na vraždě
Petra Konečného. Provede s. Aleš.“
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Vraždy a jejich souvislosti
Jak jsme již psali výše – v květnu 1948 zmizel ze svého bytu v Praze ústřední tajemník národně socialistické mládeže Petr Konečný. Byli
jsme toho názoru, že se vydal za kopečky, jak jsme tehdy označovali
cestu za svobodou. Netušili jsme zpočátku, že vše souviselo s návratem M. Choce z uprchlického tábora v Regensburgu. Teprve v letech
1968, 1969 a 1970 se ozvala a dlouho zněla otřesná zpráva:
Když důstojníci StB zatkli Choce, podezřívali Konečného, že se
s ním pravděpodobně sešel a že spolupracuje s americkou rozvědkou.
Všechna obvinění byla lichá. Petr však až důvěrně poznal praktiky
estébáků. Proto se v jejich mozcích zrodil plán, jak zabránit tomu, aby
o nich promluvil. Byl zavražděn.
V době doznívání „pražského jara“ stáli vrazi před soudem. Pražský rozhlas vysílal přímé přenosy z výpovědí důstojníků StB obviněných z těžkých zločinů. Reagovala i všechna zpravodajská média. Po
příchodů cizích armád však vše ztichlo.
Proto jsme po pádu komunismu požádali s předsedou Klubu Milady Horákové Generální prokuraturu ČSFR o zprávu o osudu Petra Konečného a o potrestání jeho vrahů. V té době jsme již byli schopni dát
do souvislostí osud Petra Konečného, Miloslava Choce, mjr. Augustina Schramma, a dostali se ke kauze Jana Masaryka.

StB potřebuje vraha majora Schramma
Zvrhlost komunismu se v plné hrůzné bezcitnosti a bezmezné krutosti projevila od okamžiku uchopení absolutní moci v ČSR a vyvrcholila v padesátých letech. Tvárný marxismus, kterým vše začalo, byl
v rukou Leninových a Stalinových, a v ČSR v rukou „karlínských
kluků“ tak otřesně použitelný, že velmi bolestně postihl velikou část
občanů Československa. Všichni tvůrci „reálného socialismu“ a „cíleného komunismu“ i se svými agitátory svorně hlásali, že právě jejich
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marxismus-leninismus je jediná politická ideologie vybudovaná na vědeckém základě. Této proklamaci přizpůsobili i svůj politicko-bezpečnostní slovník.
Příslušníci StB, kteří zpravidla po půlnoci (jako nacističtí gestapáci) zbavovali občany svobody, tak nikoho násilím neunášeli, oni pouze
„ t a j n ě za t ý k a l i “ .
Tajně zatčené nevozili za fingovanou státní hranici do jakýchsi namaskovaných padělaných úřadoven americké CIC, nýbrž použili –
řečeno služební estébáckou češtinou – „akci KÁMEN“; (např. u
tajemníka ÚV MNS – Petr Konečný).
Když bylo pro stranu (rozuměj KSČ) či StB, nebo pro některého
z šéfů strany nutné se někoho zbavit, tak ho nezavraždili. To oni přece
nikdy nedělali, a jistě to dosvědčí pan Alois Grebeníček – oni pouze
„mimosoudně likvidovali“.
Když chtěli pro zasloužilého soudruha získat cizí vilu nebo jiný
majetek, tak to neukradli – oni pouze „ ze s p o l e č e n š ť o v a l i “ .
Nebrali nikomu jeho víru – jen pobloudilým pomáhali zbavit se
„ o p i a l i d s t va “ . Řádové i světské kněze nevěznili, proč by to dělali? Oni je pouze „ k o n c e n t r o v a l i k e s t u d i u t é p r a v é v í r y “ ,
totiž marxismu.
A že by někde některý důstojník StB někoho mučil? To je přece jen
pustý výtvor fantazie podlého politického zločince! Vždyť všichni ti
mladí Doubkové, Moučkové, Grebeníčkové, to byli jen mladí „staří
dobráci“. O srdce by se s vámi rozdělili. Oni přece nemohli za to, že
někomu při křížovém výslechu z psychického „rozlítostnění“ praskly
žaludeční vředy, a jiného při „bujarém veselí“ vyšetřování zasáhl infarkt myokardu. Vždyť takto před Vyšším vojenským soudem v Příbrami na přelomu let 1968 a 1969 školil pány soudce bývalý kpt.
Miroslav Pich-Tůma, když na svou obhajobu prohlásil: „Co slouží
zájmům strany, bylo dovoleno. A k zachování nějakých zákonů této
zásadě odporujících, nás tehdy [v StB] nikdo nevedl.“
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Trojí vyšetřování smrti Jana Masaryka (v letech 1948, 1968 a na
přelomu tisíciletí) mělo značnou přínosnou hodnotu. Oddělil se plevel
nakažený zhoubným ideovým morem a vrátila se čest řadě nevinných
lidí. V oné děsivé vlně vražd, sebevražd a poprav padli jako jedni z prvých – vysokoškolák Miloslav Choc a Slavoj Šádek. Šádkova nevinna
byla zřejmá již při procesu. Choc se jí marně dovolával. A tak 19. února 1949 popravili oba.
Augustin Schramm však byl pro některé stranické představitele nebezpečný. Věděl příliš mnoho o smrti J. Masaryka. Co kdyby se podřekl,
v sázce bylo příliš mnoho a mnozí. Takže – podle zvyklostí a tradic –
zemřel. Bylo však nesmírně důležité rychle zatknout „jeho vraha“. A zde
se náramně hodil Choc – navíc ve spojení s Američany.
1. svědectví: Díky jednomu z nejslušnějších členů vězeňské stráže,
panu Růžičkovi, (jak ho chodbaři nazývali), jsme se mohli s Mílou
Chocem setkat po skončení návštěv ve sklepě. V momentě jsme si leželi v náručí.
„Prosím tě, kdo je to mjr. Schramm? Jsem prý ideovým původcem
jeho vraždy. Ale už s tím dali pokoj.“ – „To je vrah Honzy Masaryka.
Mne obviňují, že jsem jeho vrahem. Pepíku, já ti přísahám, že jsem ho
nezabil. Já nejsem vrah. Řekni to, prosím, všem našim.“
Svým čestným slovem to dnes (v roce 2005) znovu dosvědčuji.
Autor.
2. svědectví: Josef Vávra-Stařík řekl své ženě při její poslední návštěvě před jeho popravou: „Jsem nevinen. Nedal jsem příkaz k zavraždění Schramma.“51 (I v poslední chvilce života odmítl tvrzení žalobce v procesu, že právě Chocovi takový rozkaz Vávra-Stařík dal.
Marně to sám Choc popíral.)
51

SÚA, II/3 Vg 5/68, str. 182.
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3. svědectví: Při konfrontaci v procesu s Chocem neoznačila Schrammova žena Miloslava Choce jako vraha, kterého dobře viděla. Svědkovi Václavu Pokornému vraha popsala, a on dle jejího popisu poznal
příslušníka StB – řídícího orgána referátu 63 StB, křestním jménem JIRKA (zřejmě Jurin Hosek-Jarin Hošek-alias Václav Bauer).52
4. svědectví: Při své poslední zpovědi před popravou rovněž prohlásil Miloslav Choc knězi Čs. církve evangelické Lochmanovi, že je
nevinen, že Schramma nezabil. Otec Lochman potom těm z vězňů,
jimž věřil (a k nimž jsem patřil i já) říkal: „Pomodlete se za dva chlapce, které dnes popravili. Jsou nevinní.“
5. svědectví: Před popravou v dopise na rozloučenou své snoubence Evičce Duškové – rovněž vězeňkyni – (která mi ho po letech dala
ofotografovat), Choc opět svou vinu popírá:
„Člověk, který bojuje za určitou ideu, má právo žíti jen tak dlouho,
pokud není pro velikou myšlenku prospěšnější, aby padl. Pokud má
smrt dokáže, že tento režim násilně odstraňuje své odpůrce, že používá
drastických metod, a že tedy bylo nutno, abychom proti němu bojovali,
pak umírám rád. Šádek i já to neseme statečně. Vždyť umíráme nevinně a nebojíme se toho, co nás čeká. Bolí jen to, že mou smrt nepřežijí
babička a dědeček, a že Ty se již nikdy nebudeš jmenovat Chocová.“53
6. svědectví: Při procesu Miloslav Choc vinu nepřiznal, ani mu nebyla dokázána. On sám jako podezřelého z vraždy označoval Václava Bauera. O něm publicista Pavel Štiller v článku „Vrahové Jana Masaryka“54
uvádí, že přezdívku Václav Bauer používal Jarin Hošek (event. Hosek),
52

SÚA, Záznam o podaném vysvětlení V. Pokorného, str. 15, tj. na 1107 str. celého svazku.
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V plném znění je tento dopis otištěn v knize vzpomínek: Lesák, J.: Čas oponou
trhnul. Nakl. Fortuna, Praha 2000, str. 43–44.
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V časopise Polygon č. 5+6, roč, 1999. (Hošek bojoval v republikánské armádě ve
Španělsku. Za 2. světové války byl hlasatelem Čs. rozhlasu v Moskvě, po válce
zaměstnancem ministerstva vnitra; koordinoval styky mezi StB a NKVD.)
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spojka mezi Schrammem a Reicinem. S Bedřichem Pokorným a se
Zdenkem Řípou spolupracoval při vyšetřování smrti Jana Masaryka.
Zdá se, že bylo v zájmu KSČ a některých předních straníků, aby Augustin Schramm, jeden z nejvýznamnějších svědků smrti Jana Masaryka,
nemohl tehdy, ani v budoucnosti, promluvit – stejně jako ostatní nepřirozeně zemřelí. Lhostejno, zda vinni, či nevinni. Stačilo (a riskantní nejen
pro ně bylo), že mohli vědět.
Podobně nevysvětlená, a patrně ani příliš vyšetřovaná smrt postihla
kpt. SNB Bořivoje Holveka. Jeho žena Růžena Holveková prohlásila
do svého Vysvětlení,55 „že její manžel kpt. SNB Bořivoj Holvek, vyšetřovatel v Ruzyni, objevený ve svém bytě mrtev dne 13. 8. 1951,
nespáchal sebevraždu, jak bylo oficiálně sděleno, ale byl jako nepohodlný někým odstraněn. Před pohřbem jí nebylo dovoleno ani jeho mrtvé tělo uvidět.“

Noc plná svědků
O neobvyklém ruchu v Černínském paláci v noci z 9. na 10. března
1948 mluví několik svědků ve svých Vysvětleních, protokolech a výsleších. Někteří z obyvatel v sousedství i někteří zaměstnanci ministerstva
vnitra zde uvádějí, že před půlnocí slyšeli hluk příjezdu kolony osobních
vozů a později znovu hluk při hromadném odjezdu. Řada dalších svědků
však prohlašovala, že celou noc bylo všude hrobové ticho.
Komu věřit?
Kdo více potřebuje absolutní ticho pro své absolutorium?56
55

SÚA, podle protokolu II/3 Vg 5/68 ze dne 4. 6. 1968, str. 407.

56

V 50. letech poznali političtí vězni, zvláště při velkých procesech, velmi často taková usvědčující svědectví spolupracovníků StB. Např. na historicky největším, doslova obrprocesu s Miladou Horákovou a spol., kdy bylo před soudními tribunály
celkem 639 obžalovaných, rozdělených do 36 procesů. Z nich skončilo 10 nevinných lidí na šibenici, 48 dostalo doživotní tresty těžkého žaláře a z 581 zbývajících
každý v průměru 13,5 roku; celkem tedy 7860 let.
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Helena Šimůnková v podaném Vysvětlení uvádí např., že „velitel
SNB Václav Staněk řekl jejímu manželovi důvěrně, že po půlnoci přijelo 8 aut a z nich vystoupili cestující do paláce.“ 57
Pavel Straka, který měl službu ve vrátnici, říká: „Kolem 23. hodiny
byl velký hluk u Černínského paláce, telefony vypnuty. Kolem druhé
hodiny noční další hluk.“58 Svědek mluvil s vrátným Čeňkem Kozlíkem, který byl tak vystrašený, že mu nic nesdělil.
Zdeněk Starec59 vezl profesoru Františku Hájkovi fotodokumentaci.
Ten na otázky o smrti Jana Masaryka nebyl ochoten odpovídat. Řekl
pouze: „Heleďte, hochu, psali o mně o Katynu, a nechci, aby o mně
psali znovu.“
Opět Zdeněk Starec60 – po pohřbu Jana Masaryka měl přivézt
MUDr. Teplého k JUDr. Horovi, který vedl vyšetřování. Teplý nebyl
ochoten jet a prohlásil: „Už jsem jim to řekl a vědí dobře, jak to bylo.“
Profesor Bohuslav Niederle61 se ptal profesora Hájka, co soudí o příčině smrti Jana Masaryka. Ten však odpověděl pouze pokrčením ramen.
Další zajímavé svědectví podal dne 10. dubna 1968 bývalý zaměstnanec ministerstva zahraničí Pavel Straka:62
Dne 9. března 1948 nastoupil v 18 hodin žurnální službu na MZ.
Kolem 22. hod. přezkoušel telefony a ulehl na pohovku. Ve 23 hod.
byl vyrušen značným hlukem z ulice a náměstí. Usoudil, že přijelo asi
deset aut. Krátce nato se ozvaly kroky ve vestibulu paláce. Chtěl zavolat do vrátnice, co se děje, ale telefony byly vypnuté. Nemohl to jít ani
57

SÚA, Zápis o podaném vysvětlení, II/3 Vg 5/68 ze dne 4. 6. 1968, str. 468.
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SÚA, Dozorový spis, Svědectví I/37.
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SÚA, II/3 Vg 5/68, Zápis o podaném vysvětlení ze dne 7. 5. 1968, I – 225.
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SÚA, Dozorový spis, I – 226.
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SÚA, Dozorový spis, Zápis o podaném vysvětlení, V – 721.

62

SÚA, II/3 Vg 5/68.
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zjistit, protože byl ve své kanceláři zamčen. Zamykání však neslyšel.
Ještě asi třikrát zvedl telefony, ale stále nefungovaly. Kolem 2. hod.
ranní slyšel další hluk v paláci a poté i hluk odjíždějících aut. Telefony
začaly fungovat, dveře byly odemčeny. Vrátný Kozlík byl vystrašený a
jen se vymlouval. Bál se promluvit.
Ale, jak jsem již konstatoval: Všechny body Strakovy výpovědi celá řada svědků popřela, a tím pro vyšetřovatele tuto výpověď zpochybnila.
Důvěřuji vyšetřovatelům v demokratickém režimu, v úctě se skláním před československými i českými historiky a jsem hrdý na to, že
mám mezi nimi několik osobních přátel. Většinou (a především ti mladí) však neprožili dobu, kterou se zabývají, a jsou někdy odkázáni na
písemná svědectví bývalých aktérů. Ovšem éry nacismu a komunismu
jsou v moderní historii zcela zvláštní, mimořádné, a pro mladé lidi často nepochopitelné. Dopátrat se v nich pravdy, je často velmi obtížné.63
Nejsem historik ani právník, pouze pamětník obou zmíněných
epoch. V nich jsem na vlastní kůži poznal působnost jejich represivních orgánů. Za nacismu jsem „prošel“ Pečkovým palácem, za komunismu jejich policejními i soudními „útulnami“ i táborem nucených
prací, konečným vyhnáním z vysoké školy, ze zaměstnání i z bytu a
nakonec i z Prahy.
Jsem pamětníkem i Jana Masaryka a nesmírně si celé Masarykovy
rodiny vážím. Jsem hrdý na to, že to byla mládež, členem jejíhož vedení jsem byl. V jejím zastoupením jsem projednal a domluvil s Rozinou
Nehasilovou z vedení československého exilu v USA (místopředsedkyně Československé Národní Rady americké – CNRA) vyzvednutí
63

Mezi protokoly z výslechů v Dozorových spisech (SÚA) jsem objevil i čtrnáctistránkovou složku „Plán vyšetřování“. Je rozdělena na několik kapitol. Z kapitoly „Pro
vraždu nasvědčují“ cituji ze složek Dozorových spisů: Ossendorf III/514, Frtús Jan
III/521, Roček Václav I/13, Labas Pavel II/356. Bez údajů č. j. pokračují: Straka
Pavel, Votýpková Hana, Lustyk Zdeněk, Lipka V. a Jakeš František.
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urny s popelem Alice Masarykové. Osobně ji přivezla a urna byla po
projednání s KPR uložena dne 14. září 1994 v rodinném hrobě v Lánech. Tím těžší bylo pro mne studium těchto údajů.

Svědectví po dvaceti letech
Dne 4. 6. 1968 podával Vysvětlení k případu JUDr. Štěpán Plaček,64 který byl v červnu 1945 zařazen na Zemském odboru bezpečnosti a od 1. 8. 1946 převeden do služeb ministerstva vnitra jako vedoucí
vnitrostátního obranného zpravodajství. Na str. 6 uvádí:
„Nakonec jsem byl podezírán z toho, že jsem nechal zavraždit –
mimosoudně likvidovat – amerického agenta Konečného. Přitom mi
byla předestřena verze, že jsem dal Konečného likvidovat z příkazu
Slánského proto, že Konečný věděl, že vrahem Jana Masaryka byl
Schramm, který měl tuto vraždu provést na příkaz Slánského.“
To mj. dokazuje, že odstraňování nepohodlných svědků bylo běžnou součástí politiky komunistické strany. I kriminalista Jan Havel ve
své knize „Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty“ cituje Plačkovo
„vysvětlení“, jen s tímto svým dodatkem: Zajímavá je i dodatečná věta
této výpovědi, která zní:
„Jsem hluboce přesvědčen, že moje údaje nebudou nikdy nepovolanými osobami použity ke skandalizaci Sovětského svazu, který jako
stát – nemluvím o nehodných jedincích – nemá podle mého hlubokého
přesvědčení s úmrtím Masaryka nic společného.“

Co s Janem Masarykem
Vedoucí představitelé Komunistické strany Československa si byli
dobře vědomi významu mít Jana Masaryka, trvale spolupracujícího
s KSČ, na své straně – pro občany, světovou veřejnost, ale především
64

SÚA, Zápis o podaném vysvětlení k případu II/3 Vg 5/68, Zápis str. 411–417.
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pro sebe. Pouze jeho souhlas pokračovat v nové poúnorové Gottwaldově vládě jim nestačil. Museli si jej nějakým, či spíše jakýmkoliv, způsobem zavázat tak, aby byl ke komunismu trvale připoután.
Dne 22. 2. 1948 byla vyhlášena pohotovost všech zpravodajských
složek KSČ.65 U vědomí důležitosti vyvolání sounáležitosti Masaryka
ke KSČ svolává generální tajemník KSČ a šéf opatření „revolučního
teroru“ Slánský své nejbližší spolupracovníky: Bedřicha Gemindera,
šéfa mezinárodního oddělení ÚV KSČ a Osvalda Závodského, vedoucího funkcionáře StB. S nimi ještě osvědčené vykonavatele těch nejtvrdších rozkazů – Schramma a Vávru-Staříka. Přibírá zpravodajce ministerstva vnitra Veselého a Pokorného a se všemi se radí o efektivním způsobu trvalého připoutání Masaryka ke KSČ. Nakonec se dohodnou na již dávno a nejednou osvědčené metodě Bedřicha Gemindera: Musejí co nejdříve nalézt a maximálně využít jakýkoliv kompromitující materiál, jehož pouhá hrozba zveřejněním by znamenala
takový nátlak na Masaryka, který by ho natrvalo připoutal ke straně,
jíž příliš nedůvěřoval.
Velitelem skupiny, která překvapí ministra zahraničí v jeho bytě
s provedením domovní prohlídky a vyhledáním kompromitujícího materiálu byl určen Augustin Schramm. Ten ukládá svému zástupci Vávrovi-Staříkovi přibrat tři spolehlivé soudruhy. Jsou naverbováni Oldřich Kojecký, Jan Hradil a Vilém Krajčírovič.66
Zřejmě zločinný odposlech vily manželů Benešových v Sezimově
Ústí, výměna názorů prezidenta s Janem Masarykem a patrně i odposlech v bytě ministra zahraničí a odlet jeho snoubenky Marcie Davenportové přispěly k úsudku „akční pětky“, že rozhodující nocí bude ta
z 9. na 10. března roku 1948.
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Jan Havel, „Smrt Jana Masaryka“, nakl. Lípa, Vizovice 1998, str. 166.
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Podrobně se touto akcí zabývá Pavel Štiller. v článku „Vrahové Jana Masaryka“,
čas. Polygon č. 5+6, ročník 1999.
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Vybraná pětice odpovídala přísným kritériím pro realizaci teroristických akcí v rámci „třídního boje proti buržoazním elementům“. Tato skupina, k níž se důstojně družil další výkvět „rodné strany“ – kpt. Miroslav Pich-Tůma – posedlá momentální neomezenou
mocí, vystupovala bez nejmenších skrupulí proti stranou označeným
„nepřátelům lidu.“67
Pestrou a poučnou kariéru, typickou pro mnoho „konjunkturálních
komunistů“, měl za sebou Vilém Krajčírovič, který za okupace krátce
„hostoval“ u fašistické Vlajky, pak pod vedením Vávry-Staříka „dělal
národního partyzána“, aby se nakonec stal významným soudruhem
67

SÚA, II/3 Vg 5/68 ze dne 30. 7. 1968, str. 700–702. Miroslav PICH-TŮMA.
[Přepis]
Narodil se v r. 1919 na Trutnovsku. V průběhu druhé světové války byl shozen ve
skupině parašutistů na území protektorátu s úkolem vedle bojů partyzánských,
věnovat se i zakládání komunistických stranických organizací. V r. 1968 byl podobně jako v r. 1953 zatčen a souzen pro několik zločinů včetně dvou vražd.
V době vyšetřování smrti Jana Masaryka vyšetřovacím odborem GP byl předveden
z vyšetřovací vazby, aby složil vysvětlení mj. své činnosti v den smrti J. Masaryka
10. 3. 1948 časně ráno v Černínském paláci.
O své činnosti po skončení války vypověděl mj., že od r. 1946 do r. 1949 pracoval
jako zpravodajský orgán na Zemském odboru bezpečnosti Praha, později ve zpravodajské službě ministerstva vnitra. Na ZOB byl zařazen do oddělení politického
zpravodajství, kde mu byl svěřen referát č. 48 – národní socialisté.
V den smrti Jana Masaryka ráno před sedmou hodinou za ním přijel do bytu služební řidič, který ho odvezl na místo nálezu mrtvoly J. Masaryka do Černínského paláce. Už se nepamatoval přesně, zda ve voze již seděl zástupce vedoucího Josef Čech
a vedoucí zpravodajské služby ministerstva vnitra Jindřich Veselý. S nimi se však
určitě setkal v Černínském paláci v bytě J. Masaryka. Žádného z přítomných odborných kriminalistů neznal, a neviděl ani jiného příslušníka zpravodajské služby.
V bytě ministra si prohlédl zřejmě byt i tělo J. Masaryka. Na místě činu žádné stopy
ani žádné písemnosti nezajišťoval. Svou účast tam si nedovedl vysvětlit, domníval
se však, že tam byli jako orgánové (pozn.: nyní množ. č.) zpravodajské služby vysláni proto, aby zjistili, zda na místě není něco podezřelého. Nic podezřelého nezjistili
a za krátkou dobu se vrátili na svá pracoviště.
Případem smrti Jana Masaryka se více nezabýval. Posledně zaměstnán byl jako havíř
ve Východočeských uhelných dolech v Podkrkonoší.
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s vysokými stranickými styky až po úroveň Slánského. Po útěku do
Západního Německa se jako zázrakem proměnil. Začal vystupovat jako demokrat a vlastenec. Zvláště v dopisech příbuzným, jejichž pomocí se usadil v USA. Vlastní soudruzi ho v roce 1949 v procesu
s Miloslavem Chocem odsoudili v nepřítomnosti k trestu smrti. Po
listopadu 1989 byl Vilém Krajčírovič rehabilitován.
O své účasti v „případu MASARYK“ chtěl prý v 90. letech vypovídat, ale neodvážil se po pádu komunismu přijet do republiky, protože
tam na odpovědných místech stále seděly osoby se značným podílem
na diktatuře. Podle Pavla Štillera68 proklínal v dopisech zasílaných své
sestře do republiky Masarykovy vrahy a ronil slzy ve stylu komunistické propagandy „náš drahý Honza“. Roku 1994 zahynul v Americe při
prokazatelně náhodném výbuchu plynu.
Ovšem jediné vysvětlení o noci z 9. na 10. března 1948 podal
formou dopisů své sestře právě Vilém Krajčírovič. Tím, a účastí
všech pěti bývalých partyzánů na domovní prohlídce u J. Masaryka, se
zabývá v uvedeném článku Pavel Štiller. Jan Hradil a Oldřich Kojecký, kteří se vrátili z Německa, kam nedlouho předtím uprchli, odmítli
o noci na 10. března při výsleších odpovídat. Ale zatčený Hradil se po
návratu ochotně proměnil v udavače a označil vyšetřovatelům, kde se
Miloslav Choc skrývá. A tak byli nevinný Choc a ještě nevinnější
Šádek dopadeni, odsouzeni a jako první v Praze Na Pankráci 19. února
1949 popraveni.
Práskač Hradil i Kojecký oprátce unikli. Oldřich Kojecký vyčkal
smrti ještě čtvrtého z pětice aktérů a poté vydal místopřísežné prohlášení, že v noci na 10. března 1948 ani sám, ani s jinými osobami v bytě
J. Masaryka nebyl.69 (Napadá mne otázka: Proč s tímto prohlášením
68

Viz pozn. 66.
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Prohlášení zvizveřejnil osobní Masarykův tajemník JUDr. Antonín Sum jako jednu
z Příloh ke své knížce „Otec a syn“, nakl. Pragma, Praha 2000.

212

s datem 10. dubna 1997 asi čekal, až zemře i poslední možný svědek
Jan Hradil?!)
Gottwaldovi se v únoru 1948 podařilo přemluvit kolísajícího a nerozhodného Masaryka k další spolupráci ve „vládě obrozené národní
fronty“. Slánský zajišťoval trvalost svazku. Šlo o jasný projev staré
stalinské taktiky „soustavného boje na dvou frontách“. Realizátorem
této taktiky byl Geminder. Osobu vyhlédnutou ke spolupráci získávali
buď jejím dobrovolným písemným závazkem, nebo zastrašováním a
kompromitováním. Tomu sloužilo i zabavování doličného materiálu,
případně jeho výroba, dále korupce, sliby kariéry, policejní dohled,
šikanování…
V případě Jana Masaryka si Slánský a spol. nepochybně uvědomili,
že by se mohl chtít vyhnout představení nové vlády v parlamentě stanovenému na 10. března. A tak Slánský, patrně po konzultaci s Moskvou, nařídil prohlídku Masarykova bytu, pod záminkou objevení
„kompromitujících dokumentů“.
Technické zajištění akce, vstup do paláce, přístup do bytu a odpojení telefonu bylo povinností Závodského. Vybrání Schramma a VávryStaříka jako garantů úspěšnosti celé akce bylo taktickým tahem Slánského, který znal jejich rivalitu i vzájemnou averzi, ale on sám měl
blízký vztah k oběma.
Svědectví o průběhu akce podal Vilém Krajčírovič, jeden z povedené pětice, který však v rozhodující chvíli v obývacím pokoji Masarykova bytu právě na okamžik nebyl.
V době, kdy se měl Masaryk připravovat na ranní cestu do Anglie
za svou snoubenkou Marcii Davenportovou, jak se domluvil se svým
osobním lékařem a přítelem MUDr. Oskarem Klingerem, vrazila do
jeho bytu horda nepříjemných a neomalených chlapů. Zabavili několik
věcí, především valut a zlatých mincí; jejich seznam nebyl pořízen.
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V materiálu „Plán vyšetřování“, kapitola „K postupu orgánů
zpravodajské služby“,70 je uveden i Zdeněk Lustyk s tímto textem:
„Mezi 13. a 15. květnem 1948 se setkal v Západním Německu
s mužem, který o sobě vyprávěl, že patřil ke skupině osob, která likvidovala zbytky buržoazie v ČSR, a její poslední akcí bylo odstranění
Masaryka. Dověděli se, že Masaryk hodlá odejít do exilu, a proto měli
najít některé kompromitující materiály. Měla být v bytě Masaryka prováděna domovní prohlídka. Neznámému muži nebylo známo, zda Masaryk vypadl z okna, nebo byl vyhozen …
Jan Havel ve své knize „Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty“
k tomuto momentu uvádí v časovém přehledu (s obsáhlejší legendou):
„[…] pod č. 11 Vilém Krajčírovič. Pod č. 12 Osvald Závodský –
převzal kompromitující materiál od Krajčíroviče a předal jej ještě
téhož dne č. 13 Bedřichu Geminderovi.
Prohlídka byla provedena v noci na 10. 3. 1948, kdy měl Jan Masaryk naplánován tajný odlet do Anglie se svým osobním lékařem
MUDr. Oskarem Klingerem.
Seznam zabavených věcí proveden nebyl, nebo se nedochoval. Podle sdělení Krajčíroviče Lustykovi, předal Krajčírovič nalezené věci a
něco si ponechal. Šlo pravděpodobně o částku 500.000 Kč, kterou předal Závodskému, a ten ji protokolárně ještě téhož dne (10. 3. 1948)
předal proti potvrzení Geminderovi. Z věcí, které si Krajčírovič ponechal, mohly pocházet cizí peníze, které u něho viděl Lustyk (případně i
zlaté dukáty v krabici od doutníků).
Zda byl Masaryk k útěku oknem vyprovokován, se nepodařilo zjistit. Zprávu o jeho sebevraždě však zřejmě přijali členové skupiny
s uspokojením, kromě snad Viléma Krajčíroviče, který v kritické chvíli
nebyl v bytě přítomen (Schramm ho poslal na chodbu přesvědčit se, jeli v paláci klid).
70

SÚA, Plán vyšetřování, Z. Lustyk, IV/713.
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A zavinil-li Masarykův nezdařený pokus o útěk Schramm, pak není
vyloučeno, že chtěl Vávra tuto okolnost využít ve svůj prospěch. Vypravil se do Prahy společně s Krajčírovičem, kde se pokusili obhájit
svou pravdu. Došlo k bouřlivé výměně názorů, při které pravděpodobně Schramm obhájil svou pozici a Vávra i Krajčírovič se rozhodli
k ústupu a nějaký čas se skrývali […]“
Asi po čtrnácti dnech se spojili na Moravě se zbývajícími dvěma
účastníky „akce v Černínském paláci“ – Kojeckým a Hradilem, přidali
se k nim i bývalý partyzán Fischmeister se svou snoubenkou Jiřinou
Krátkou a všichni společně uprchli do Německa.
Útěkem Josefa Vávry-Staříka, Viléma Krajčíroviče, Oldřicha
Kojeckého a Jana Hradila do Německa se prakticky dočasně
uzavřel „případ MASARYK“.
O vlastní akci existují dodnes pouze informace jediného přímého
účastníka, a to Viléma Krajčíroviče. Podle jeho písemného svědectví
v dopise sestře byl právě „lotr Schramm jeden z vrahů, co zavraždili
našeho dobrého Jana Masaryka – vyhodili ho z okna.“71
Dle jiného svědectví tvrdili také Schrammův bratr Otto, sociální
demokrat, i jejich otec, „že Augustin osobně připravil Masaryka o
život.“72
Je možné, že Krajčírovič chtěl zmanipulovat svou výpověď pouze
pro své alibi a pro ulevení vlastnímu svědomí. Na druhé straně se v ní
sám chlubivě a cynicky označil za člena skupiny, „která likvidovala
zbytky buržoazie“. Její poslední akcí bylo odstranění Jana Masaryka.
Jiný, ještě žijící svědek, Zdeněk Lustyk, který v květnu 1948 v Západním Německu vezl „autostopaře Krajčíroviče“, (jak bylo zmíněno
výše), vylíčil Krajčírovičovu verzi již v roce 1968 a znovu ji celou
71

Pavel Štiller, čas. Polygon, c. d.
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Pavel Štiller, čas. Polygon, c. d. + SÚA, Prohlášení Otto Schramma.
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potvrdil i v roce 1993. Lustykovo svědectví, obsahující podrobnou výpověď Krajčíroviče o průběhu prohlídky, nebylo v roce 1968 komunistickými úřady záměrně vzato v úvahu.
Podle Viléma Krajčíroviče „velitel“ (tj. Schramm) Masaryka zesměšňoval a provokoval, až se šokovaného Jana zmocnila panika.
Chtěl telefonovat Gottwaldovi, ale telefon nefungoval. Partyzáni prohlíželi kufr a aktovky, hledali v nich peníze a různé papíry. Krajčírovič
více neviděl, druzí odmítli mluvit.

To kalné ráno 10. 3. 1948…73
Z událostí 10. března 1948 mě především zajímal výsledek ohledání mrtvoly Jana Masaryka na nádvoří Černínského paláce. Originál
protokolu o ohledání, provedeném a podepsaném vrchním zdravotním
radou ÚNV hlavního města Prahy MUDr Josefem Teplým, je uložen
(podle vyšetřovacího záznamu) v čl. 39 vyšetř. sv. StB č. 91. Z „Vyhodnocení poznatků k osobě lékaře SNB dr. Josefa Teplého“:74
„Mrtvola Jana Masaryka […] leží na znak na dlažbě nádvoří.
Ztuhlost mrtvolná je ve žvýkacích svalech naznačená, končetiny jsou
vcelku vláčné, vychladlé, na zádech mrtvola dosud nevychladlá, skvrny posmrtné světle fialové, splývající, jsou patrné na lbi, a tříštěné zlomeniny (kousky tkání a kostí nalezeny i v okolí mrtvoly na dlažbě).
Na břiše pod pupkem jest skupina podélných souběžných čárkovitých oděrek znečištěných prachem.
Ruce mrtvoly rovněž znečištěné prachem na zdi. Konečník potřísněný lejnem. Jinak nejsou na mrtvole patrné známky cizího násilí. Na
okenní římse koupelny – okno otevřené – nalezeny rovněž stopy lejna.“ Protokol končí posudkem:
73

Z básně Jaroslava Seiferta k úmrtí TGM (14. září 1937): „To kalné ráno, to si
pamatuj, mé dítě…“
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SÚA, Vyšetřovací sv. Vyhodnocení poznatků k osobě lékaře SNB dr. J. Teplého.
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„Nález ukazuje na sebevraždu skokem z okna. Dopad byl přímo na
nohy, čímž přivoděny tříštivé zlomeniny. Smrt nastala patrně vnitřním
zraněním.“
Konstatováno, že smrt nastala asi před 2–3 hodinami, (ohledání
bylo provedeno v 8 hodin ráno) a doporučeno provedení pitvy.
„Vyhodnocení“ pokračuje na str. 2–1501 vyšetřovacího svazku:
„O správnosti posudku vznikaly na veřejnosti pochybnosti a
uvažovalo se o tom, zda dr. Teplý nebyl vyšetřujícími orgány k učinění
závěru donucen. Dále pak z některých pramenů vyplývalo, že dr. Teplý
měl na místě zjistit i další okolnosti, jež do protokolu o ohledání
mrtvoly neuvedl.“
Podle některých zahraničních zpráv, především podle studie bývalého pracovníka britské tajné služby Cookridge, měl Teplý nadiktovat
před svou smrtí třem svým důvěrným přátelům závěť, která říká:
„Agent Bezpečnosti stáhl pokrývku a já jsem ohromen rozpoznal
v onom muži, oblečeném do pyžama, Jana Masaryka. Nařídil jsem rozepnout horní část pyžama a všiml jsem si, že všude po těle jsou podlitiny a šrámy, které se zdály známkami násilí. Viděl jsem v zátylku
známku střelné rány.“75
Na to měl Nosek, který byl na místě přítomen, přikázat MUDr.
Teplému, aby podepsal úmrtní list s hotovým závěrem: „sebevražda“.
Pro úplnost uvedu citaci patrně téhož odstavce z knihy Jana Havla
„Smrt Jana Masaryka“. Tam zní takto: „Ve svém zápisu dr. Teplý řekl,
že i povrchní prohlídka, kterou směl dělat, ho nenechala na pochybách, že Masaryk byl zastřelen. Okolo rány byly stopy ožehnutí.
Výstřel musel být vypálen ze zbraně přidržené při krku oběti. Pohmožděniny a škrábance mohou být vysvětleny zoufalým pokusem udržet
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Z knihy E. H. Cookridge „Soviet Spy Net“ z části „Soviet Service and the Satellites“, nakl. Frederik Müller L.T.D., Londýn 1955.
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vrahy od těla. Zlomenina paty a pohmožděniny nohou a chodidel mohly být způsobeny pádem, když byl Masaryk vyhozen z okna po tom,
když byl zastřelen, ale mohly být způsobeny i kopáním. Pád z okna nebyl dlouhý, a ačkoliv dvůr je dlážděný, pád by pravděpodobný nebyl
osudný. Nebylo stopy po zlomené lebce, ačkoliv si v tom dr. Teplý nemohl být jist. Dr. Teplý deponoval své záznamy, aby jak řekl, ulehčil
svému svědomí. On neměl nejmenší pochyby o tom, že to byl případ
vraždy. Uposlechl však rozkazu ministra vnitra a podepsal úmrtní list
říkající, že to byla sebevražda.“
Ve složce dozorového spisu II/3 Vg 5/68 je na str. 222 záznam
Ředitelství NB v Praze z 5. ledna 1949 o spáchání sebevraždy, adresovaný prezidiu ŘNB.76 Podle tohoto zápisu byl MUDr. Josef Teplý
nalezen 4. ledna 1949 ve 4.45 hod. hlídkou v hlubokém bezvědomí.
Byl odvezen na kliniku prof. MUDr. Vančury, kde týž den ve 21.15
hod. zemřel. Podle zanechaných dopisů i klinických příznaků jde o
sebevraždu kombinací morfia a luminalu. Kriminální oddělení upouští
od provedení pitvy. Tolik záznam.
Sebevraždou skončila i manželka MUDr. Teplého. Originál závěti MUDr. Josefa Teplého se však zatím nepodařilo objevit…

Krutá a surová vražda
Jan Masaryk si velmi záhy po 25. únoru 1948 uvědomil, že i přes
slib Gottwaldovi, on v komunismu ani jako občan, natož jako ministr,
žít nemůže, nesmí, nechce a nebude. Současně pochopil, že jej jako
ministra zahraničí, tedy ani služebně, nepustí již za hranice. A tak si
byl od prvé chvíle vědom, že je pro něho pouze dvojí způsob úniku.
Buď se mu podaří pomocí britské rozvědky ilegálně odletět na Západ, nebo byla krajní a poslední možností sebevražda. Patrně jen tyto
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dvě cesty jsou za této situace hodny jména, které nosil. Oběma způsoby se velmi vážně zabýval.
Jan Masaryk miloval život. Projevoval se vždy jako typický bonviván, ale – a toto spojení nebývá obvyklé – muž velmi inteligentní a
čestný. Nikdy nebyl čítankovým hrdinou a z tělesné bolesti měl přímo
zoufalou hrůzu. Je pravděpodobné, že požádal svou snoubenku Marcii
Davenportovou před jejím odletem, aby po příletu do Londýna jednala
s osobnostmi, jež jí naznačil, a hlavně pak s jeho osobními přáteli
v britských tajných službách. Jeho tajný odlet mohly realizovat výlučně síly na vysoké profesní úrovni. Jan, ale i jeho odpůrci, věděli, že on
se v žádném případě nehodlá 10. března 1948 zúčastnit prezentace
nové Gottwaldovy vlády československému parlamentu. Věděl, že galerie pro hosty bude přeplněna diplomaty z celé řady států.
Onu noc z 9. na 10. března očekával z Londýna zprávu. Proto
možná v pyžamu, aby po jejím přijetí mohl ulehnout a dospat nejnervóznější a nejdelší noc svého života. Jenže mnozí další nespali také…

Shrnutí
1) Je více než jisté, že telefony J. Masaryka a M. Davenportové byly
odposlouchávány. Důkazem je načasování Masarykovy smrti a termín domovní prohlídky z 9. na 10. března 1948.
2) Kdyby se v noci z 9. na 10. března 1948 rozhodl J. M. realizovat
svůj úmysl a ukončit svůj život, nevolil by téměř s určitostí skok
z okna.
3) Kdyby se, v jakémsi pohnutí mysli, na poslední chvíli pro skok rozhodl, nebylo by to oknem nejobtížněji dostupným.
4) KSČ jistě měla dobrý důvod, proč k ohledání těla Jana Masaryka
nepřizvala jeho dlouholetého osobního lékaře a přítele, MUDr.
Oskara Klingera, a navíc odmítla i jeho žádost o přítomnost při
pitvě.
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5) Vyvrcholením bylo nedovolit MUDr. Klingerovi nahlédnout do
protokolů z ohledání a z pitvy.
6) Lékaři MV MUDr. Teplému nebyl poskytnut dostatek času k provedení řádného ohledání mrtvoly a přítomným ministrem vnitra
Noskem zdůrazněna příčina smrti jako „jasná sebevražda“.
7) Bývá vžitým zvykem, že státní pohřeb se koná týden až deset dnů
po smrti státníka. Masaryk zemřel 10. března, a již 13. března byl
pohřben. Proč ten spěch?
8) Sebevrah téměř vždy zanechává dopis na rozloučenou, nebo
alespoň vzkaz. Jan Masaryk nic.
9) Stopy exkrementu na okenní desce svědčí o hrůze před pádem.
10) Plk. Generálního štábu Jan Frtús77 se od komunistického poslance
Jana Vodičky dověděl, že A. Schramma dal zlikvidovat Slánský,
aby se zbavil svědka Masarykovy smrti. Proto musela být nalezena
oběť bez vazby na vnitro, a tou byl Choc.
11) Václav Roček, vyšetřovatel StB,78 se od předsedy útvarové organizace dověděl, že vrahem Jana Masaryka je Schramm.
12) Na vraždu dále ukazují svědectví Pavla Straky, Hany Votýpkové,
Zdeňka Lustyka, V. Lipky, Františka Jakeše aj.79
13) Výsledky zkoumání oharků cigaret a otisků prstů a dlaní, které StB
převzala od Gustava Panenky,80 nebyly předloženy (zmizely!).
14) Alfréd Hořice: 81 Na ZOB Praha existují dva svazky označené „Dr.
KLINGER“, a v nich zprávy o zdravotním stavu Jana Masaryka a
zpráva řidiče Jaroslava Dohnálka o Masarykově cestě do Sezimova
Ústí. V příručním archivu StB byly ve dvou bednách a dvou papí77

SÚA, Dozorový spis, sv. III/521.

78

SÚA, Dozorový spis, Ruzyně I/13.

79

SÚA, „Plán vyšetřování …”, str. 9.

80

SÚA, Dozorový spis, I/223.

81

SÚA, Dozorový spis, IV/695.
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rových obalech asi 50 cm vysokých uloženy spisy týkající se Masarykovy smrti. Po roce 1950 velitel StB Jaroslav Miller přinesl
Hořicovi svazek spisů z případu „J. MASARYK“ s neúplnými protokoly a vytrhanými listy, a uložil vypracovat zprávu pro hlavního
poradce. Šlo převážně o protokoly dvou důstojníků, kteří se k vraždě J. Masaryka přiznali, a které vyslýchal též zástupce velitele StB
Miller.
15) Lékařská expertiza nevylučuje přidušení Jana Masaryka před jeho
vyhozením z okna.
16) Profesor Jiří Straus, CSc., soudní znalec z oboru forenzní biomechaniky, svými výpočty zcela jednoznačně potvrdil zavinění smrti
J. Masaryka druhou osobou, či spíše osobami – tedy vraždu. (Další
expertizy, vyžádané při posledním vyšetřování, nepotvrdily jednoznačně vývody všech expertiz prof. Strause.)
17) Účast sovětských agentů NKVD na akcích v Československu dosvědčila sovětská rozvědčice Jelizaveta Paršina.
18) Redaktoři MF Dnes Luděk Navara a Jana Blažková v článku „Smrt
Jana Masaryka: Byla to vražda“ ze dne 10. ledna 2004 mj. píší:
„Zvládli jsem to, chlubila se sovětská špionka. Poslední svědectví
se přitom objevilo teprve před pár lety. Při natáčení seriálu ,Československo ve zvláštních službách‘ zazněla výpověď jisté Jelizavety
Paršiny, rozvědčice sovětské tajné služby NKVD. Ta působila v Praze
a v rozhovoru se svým bývalým představeným generálem Bělkinem
zaslechla, že Bělkin sám se prý účastnil vraždy Masaryka. Ona se
chlubila: ,My jsme byli takoví hrdinové, že jsme to zvládli.‘ Je to typické pro důstojníky sovětské tajné služby, chlubit se i těmi nejhoršími
věcmi. Jenže nám nebylo jasné, proč by to udělali. Gottwald na tom
nemohl mít zájem. Stalin? Nevím, říká autor dokumentu, spisovatel
Karel Pacner. Mnozí, včetně vyšetřovatele Pravdy [mjr. Ilja Pravda
je vyšetřovatelem ÚDV], jsou však přesvědčeni, že právě v moskevských archivech se nakonec naleznou usvědčující dokumenty.“
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Naše orgány marně žádaly sovětskou stranu o souhlas, abychom
mohli Paršinu vyslechnout. Než nám Rusové odpověděli, Paršina
zemřela. A dokumenty nevydali, protože jsou utajené. Kdy je odtajní? Za rok? Za pět? Nebo nikdy?
19) Marie Teplá, žena MUDr. Teplého sdělila,82 že jí manžel po návratu z Černínského paláce svěřil, že v Masarykově bytě viděl převrácenou stojací lampu, převržený stůl a vůbec veliký nepořádek.
20) Dle textu na str. 1501 uvedeného „Vyhodnocení“ měl MUDr. Teplý po ohledání mrtvoly prohlásit, že nemůže podepsat protokol, že
„smrt nastala skokem z okna“, protože zde byla jiná příčina, a to
rána v týle. Šlo o střelnou ránu nebo úder nějakým předmětem.
Podle výpovědi manželky vyslovil doma i obavu, že tento výrok bude mít pro něho katastrofální následky. Od té doby žil v obavách o
svůj život a nosil při sobě tabletky, pomocí nichž by v případě
nutnosti spáchal sebevraždu.
21) JUDr. Jiřímu Doskočilovi83 na dotaz, co říká zprávám v novinách o
smrti Jana Masaryka, odpověděl MUDr. Teplý: „To je lež – byl jsem
na místě první … Nechtějte ode mne vědět detaily, protože by vám šlo
o život, jako mně.“ Jedna skutečnost je nepřehlédnutelná: Kdo se jen
poněkud více přiblížil kauze „Jan MASARYK“, musel zemřít.
22) Zavražděni byli: Augustin Schramm, Petr Konečný, František Novotný, Bedřich Wiesner, Bedřich Pokorný, Václav Sedum (též Sedma), Bořivoj Holvek aj. Petr Konečný byl ústředním tajemníkem
MNS, všichni ostatní byli ve svazku ministerstva vnitra.
23) Sebevraždu spáchali: MUDr. Josef Teplý (i jeho žena Marie),
MUDr. Josef Sommer, Vlastimil Kaplan, Jindřich Veselý, JUDr.
Josef Břešťanský, pplk. StB Počepický, Miroslav Pich-Tůma aj.
(Všichni spojeni s orgány KSČ.)
82

SÚA,Vyšetřovací sv. Vyhodnocení poznatků k osobě lékaře SNB dr. J. Teplého,
str. 1500–1505.

83

SÚA, dle čl. 62 Deníku vyšetřovatele.
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24) Popraveni byli: Miloslav Choc, Slavoj Šádek, Josef Vávra-Stařík,
Vladimír Clementis, Oto Fischl, Josef Frank, Bedřich Geminder,
Bedřich Reicin, André Simone-Katz, Rudolf Slánský, Otto Šling,
Karel Šváb, Osvald Závodský aj. (Dva nestraníci – Slavoj Šádek
zcela nevinný, Miloslav Choc oběť estébácké hry. Ostatní významní komunisté.)
Právo bez pravdy není právem.

Podezřelí z vraždy Jana Masaryka
1. mjr. Augustin Schramm – šéf partyzánského oddělení ÚV KSČ.
Josef Vávra-Stařík jej označil za vraha Jana Masaryka. Zavražděn
v květnu roku 1948.
2. kpt. Miroslav Pich-Tůma – v době smrti Jana Masaryka zpravodajec
ZOB v Praze. Pověřen likvidací Československé strany národně socialistické. Dne 10. března 1948 přítomen v Černínském paláci.
Spáchal sebevraždu v roce 1995.
3. pplk. Vojtěch Kohout – absolvent vojenské školy v Rudé armádě
(1922–1925). Vysoký důstojník RA; náčelník l. komunistické divize RA, potom osvětový důstojník v Prvním československém armádním sboru – agent NKVD. Dne 10. března 1948 nápadně rozrušený, někomu telefonem oznamuje:„Pérák doskákal.“ V kapse
mu našli razítko Masarykova podpisu. Po válce pracoval ve
Vojenském historickém ústavu.84
4. Josef Vávra-Stařík – zasloužilý „Partyzán“, jehož partyzáni provedli
v Masarykově bytě v noci na 10. března domovní prohlídku. Patrně
84

K případu V. Kohout viz J. Havel: „Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty“, nakl.
Lípa, edice Otisky, 1998.
Ze svědectví sepsané vyšetřovatelem GP z 2. srpna 1990: „Pplk. Vojtěch Kohout
patrně volal Zdeňkovi Fierlingerovi a byl silně rozrušený: Pérák doskákal. Je
vyřízený. A ukázal razítko podpisu Jana Masaryka.“ Výpověď Josefa Sachera
z Vojensko-historického ústavu v Praze.
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se na vraždě J. Masaryka podílel se svými kolegy. Roku 1953 byl
odsouzen k trestu smrti a popraven.
5. gen. Michail Iljič Bělkin (NKVD) – podle svědectví sovětské
zpravodajky Jelizavety Paršiny, která slyšela jeho vychloubání, měl
účast na smrti Jana Masaryka. (Bělkin ani Paršina již nežijí.)
6. Dva (možná více) vrahů vyslaných Československými zpravodajskými orgány společně se sovětskými soudružskými kolegy.
7. Řadu kompliců k těmto podezřelým vybírejte mezi uvedenými oběťmi vražd, sebevražd a poprav nelidského komunistického režimu.

Vzpomínky
Ze vzpomínek přátel a pamětníků sestavil osobní tajemník československého ministra zahraničí Jana Masaryka JUDr. Antonín Sum
knihu „Otec a syn“.85 Jsou v ní mj. i tyto moje vzpomínky:
Během svého života, ale hlavně při své již v mládí zahájené politické práci, jsem měl možnost se osobně setkat a blíže seznámit s řadou
předních osobností, které byly spolutvůrci moderní historie našeho
národa. Jednou z nejvýraznějších postav (z doby mého působení jako
poslance Ústavodárného národního shromáždění po 2. světové válce)
byl nezapomenutelný československý ministr zahraničí Jan Masaryk.
První moje vzpomínka na milovaného politika – našeho Honzu –
jak ho láskyplně familiárně nazývali demokratičtí občané této země,
patří do doby krátce po vypuknutí války. V té době se naše rodina,
jako prakticky celý národ, večer co večer shromažďovala kolem radiopřijímače. Dne 8. září 1939 zahajoval československé vysílání londýnské BBC Jan Masaryk. Kdo slyšel, nemůže nikdy zapomenout jeho
slova: „Při jménu, které nosím, vám zde prohlašuji, že tento boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.“
85

Vydala Společnost Jana Masaryka v nakl. Pragma, Praha 2000.
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Měl jsem obrovské štěstí se s tímto mužem později nejednou sejít na
půdě parlamentu ČSR, na ministerstvu zahraničí i při několika recepcích. Věčně mladý Jan si oblíbil mladé poslance „mé“ strany (ČSNS –
MNS). Přispělo k tomu nesporně i to, že s jedním z nich se znal již řadu
let právě z londýnského exilu. Byl to syn ministra Jaroslava Stránského,
poslanec z trojice těch nejmladších – Jan Stránský (druzí dva jsme byli
Ota Hora a já). Byl jsem vždy hrdý na tato setkání.
Jedno ze setkání s „Janečkem“, jak mu říkaly jeho neteře Anička a
Herberta, se uskutečnilo při návštěvě generálního tajemníka OSN Paula Henri Spaaka v Praze. Ke konci recepce jsme Jana Masaryka zastihli v ústraní sedícího na jednom z mála křesel v recepčních prostorách
Pražského hradu. Rozvinula se debata, během níž Ota Hora prohodil:
„Vy tady na Hradě musíte znát, pane ministře, každý kámen, ještě
z doby Vašeho mládí.“
Jan se jakoby zasnil, ale hned se usmál a povídá: „Víte, že jo! Téměř doslova každý kámen. A dokonce důvěrně i kamenné lavice ve
Vladislavském sále.“
Na náš udivený a zvědavý pohled pokračoval: „Víte, náš tata“ – jak
krátce vyslovoval – „byl nesmírně laskavý k nám dětem, ovšem někdy
dovedl být i značně přísný. Nejednou se stalo, když jsem se opakovaně
vracel poněkud opožděně z toulek noční Prahou se svým přítelem Brucem Lockhartem, že jsem nebyl na příkaz taty vpuštěn domů, a tak jsem
trávil noc právě na některé z kamenných lavic u Vladislavského sálu.“
A tu dodal Jan Stránský: „Co zbývalo jiného, než hlavu vzhůru a
jde se!“ Což byla slova, jimiž Jan často končil své londýnské rozhlasové projevy k domovu. Na upřímný smích tohoto muže nelze zapomenout.
Ovšem nejživější, ale i nejbolestnější, je má vzpomínka na poslední
loučení s Janem Masarykem.
Až osudové je spojení dat narození a smrti otce a syna…
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Dne 14. září se Jan Masaryk narodil a 14. září zemřel jeho otec.
Dne 7. března se narodil T. G. M. a 10. března zemřel jeho syn Jan.
Od 21. září 1937, kdy se československý lid loučil se svým milovaným T. G. M., neviděly pražské ulice tolik bolesti a slz v očích žen i
mužů, jako 13. března 1948, kdy jimi naposledy, zahalen do státní
vlajky, projížděl svou poslední cestu Masaryk – Jan.
Hrdla jsme měli stažená, když jsme kráčeli za rakví, v níž jsme
doprovázeli ke hrobu (jak celý národ tušil a věděl) československou nezávislost, lidskou důstojnost, čest a šťastný život.
Byl to i pro mne nejsmutnější pochod Prahou, jaký jsem dosud zažil. Když přešel pohyblivý katafalk s rakví, upíraly se žádostivé oči
zástupů na řady smutečního konduktu. Mezi ministry, zahraničními diplomaty, vysokými státními hosty, mezi dvěma dlouhými zástupy vojáků československé armády se skloněnými zbraněmi, jsme kráčeli i
my, poslední skuteční zástupci a mluvčí lidu, vyšlí nikoli z povinného
hlasování, ale ze svobodných voleb. Byla to poslední přehlídka stále se
zmenšujícího zbytku demokratických poslanců.
(Ten den však již chyběli všichni parlamentem demokraticky potvrzení ministři a z poslanců prof. Vladimír Krajina, gen. tajemník ČSNS,
Ota Hora, Alois Čížek, dr. Jan Stránský, Antonín Hřebík, kteří s četnými lidovci a slovenskými demokraty již unikli do exilu. Poslanci dr.
Ludvík Novotný a Bohuslav Deči už byli za mřížemi…)
Hlavami lidí se promítá jeden velký otazník. Bude vůbec někdy plně a zcela beze zbytku zodpovězen? Odehrála se zde vražda morální
– uštvání člověka k smrti, či to byl politický manifest demokrata,
anebo ruka podlého vraha? Jestliže ano, kdo ji vedl?
Když se po Únoru schází Národní shromáždění (v té chvíli je již
každému zřejmé, že nikoliv ústavodárné) na své první schůzi, leží na
stole před křeslem, na němž sedával náš Jan Masaryk, veliká kytice
rudých růží. Ty květy žalují a jejich barva mrazí. Ještě dnes.
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Závěrem
Smrt československého ministra zahraničí Jana Masaryka dodala
již probíhající a stále ochlazované „studené válce“ ještě většího chladu. V SÚA v Praze Na Chodovci jsem za laskavé pomoci vedoucí IV.
oddělení dr. Aleny Noskové a jejích spolupracovnic dr. Aleny Šimánkové a Evy Příkazské svědomitě pročítal vyhledaných více než 350
protokolů z výpovědí a vysvětlení svědků na 250 dopisů zaslaných GP
po oznámení, že bylo v roce 1968–1969 znovu zahájeno vyšetřování
smrti Jana Masaryka. (Příznačné pro dobu dvaceti let od tragédie je, že
66 z těchto dopisů bylo anonymních. Sdělit pravdu, a někdy jen
podezření, se přece jen lidem nezdálo být bezpečné.)
Jelikož jsem byl v době smrti J. Masaryka poslancem Národního
shromáždění a tato kauza byla na denním pořádku soukromých besed,
mohu prohlásit, že jsme všichni byli toho názoru (alespoň se mezi
námi již tzv. „distancovanými“86 nenašel ani jediný odlišný), že Jan
Masaryk byl pro světovládné plány ještě nebezpečnější sovětským
komunistům nežli českým. Proto musel zemřít. A tak už tehdy nikdo
z nás nepochyboval ani na okamžik o násilné Janově smrti a o
účasti Sovětů na ní.
86

Poznámka k pojmu „distancovaní poslanci“: Ve všech poslaneckých klubech čs.
parlamentu byly již 26. 2. 1948 (v případně dalších nejbližších dnech) ustaveny tzv.
akční výbory. Ty rozhodovaly o „distancování“ (také se říkalo „vyakčnění“) poslanců z poslaneckých klubů nekomunistických politických stran, kteří nesouhlasili
s podřízením se KSČ. Proto byli tito poslanci vyloučeni ze svých klubů, neměli právo zúčastňovat se jejich schůzí, museli opustit svá jmenovkou označená místa v zasedací síni sněmovny a posadit se do zadních lavic oddělení své bývalé strany, z níž
byli vyloučeni. Poslaneckého mandátu zbaveni nebyli, neboť to Ústava ČSR neumožňovala. Stáli až do příštích voleb mimo poslanecké kluby. Potom zpravidla následovalo i vyloučení z politické strany akčním výborem příslušné strany. Pro ně se
potom ujalo označení „distancovaní poslanci“.
(Pochopitelně jsem byl mezi 30 vyloučenými z celkového počtu 55 poslanců ČSNS.
Ujišťuji vás, že jsme byli opravdu a doslova ve vybrané společnosti. Cesta odtud vedla
pro většinu z nás do vězení, nebo do exilu; u mladších do parlamentu až v roce 1990.)
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Jestliže jsem však tehdy ve vraždu jen věřil, dnes po prostudování
všech dostupných svědeckých materiálů, jsem si jist:

Jan Masaryk byl zavražděn
Ano, jsem pevně přesvědčen, že to byla vražda. Objevil jsem důkazy i důvodná podezření na pachatele. Přitom ani v nejmenším neupírám právo svému váženému a milému příteli, dr. Antonínu Sumovi,
Masarykovu tajemníkovi, aby si nadále uchoval své přesvědčení o
sebevraždě.
Jan rozhodně nebyl hrdina. A z tělesné bolesti měl doslova panickou hrůzu. A navíc – od začátku března 1948 se bál. Pomalu se ale se
smrtí smiřoval, a nakonec ji přijal jako jednu z pouhých dvou alternativ posledních možností v situaci, v níž se ocitl. Byl to buď únik za
hranice, nebo smrt. Třetí cesta hodná jména Masaryk neexistovala. Jan
Masaryk se s tím smířil, počítal se smrtí a připravoval se na ni.
Nedostane-li zprávu, na kterou čekal, skončí to. Jenže jeho vrazi jej
předeběhli…
Československý ministr zahraničí Jan Masaryk by zcela nepochybně ráno 10. března 1948 nešel do parlamentu představit se poslancům
a na galerii přítomným diplomatům jako člen nové Gottwaldovy vlády.
Pachatelé smrti Jana Masaryka se později usvědčili sami. Masaryka-sebevraha by byl zcela určitě nenásledoval kondukt obětí vražd,
sebevražd a poprav, jak jsem je (nesporně jen v kusém přehledu) uvedl. Tuto početnou skupinu spojovalo vesměs jediné společné: Všichni
něco věděli, nebo stačilo, že mohli vědět, byť i sebeméně, o aktérech
v kauze „JAN MASARYK“. Tím byli nebezpeční.
Jejich o d s t r a n ě n í a d ů s l e d n o s t těchto odstraňování – jsou
hlavními důkazy násilné smrti Jana Masaryka.
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Smrt Jana Masaryka byla živelným a bolestným, ale i nejpůsobivějším protestem ušlechtilého muže proti vládě násilí a zla, zločinné msty
a kruté, necitelné třídní nenávisti. Bylo to varování národa.
Zbývá otázka: Jaký je vztah občanů této země, kteří Jana Masaryka
milovali, k jeho osobě? Byl by ten vztah jiný po sebevraždě a jiný po
vraždě? Vyloučeno! V obou situacích naprosto stejný a neměnný:
Obdiv, vděčnost a trvalá úcta.
Byl rozhodnut a připraven se obětovat, ať byl způsob smrti jakýkoli.
Kdyby byl zemřít nechtěl, mohl tomu zabránit. On však byl Masaryk a
v dané chvíli jako Masaryk odešel. Od svého otce se pokoušel od mládí
vědomě odlišovat vytvářením image vtipného, společensky oslnivého
„lva diplomatických síní“, vynikajícího pianisty s uvolněným životním
stylem, jiskřícího vyzařující inteligencí. Byl to velký muž se srdcem
dítěte, s duší svíranou depresemi a vnitřní nejistotou. Dobrák laskavého
úsměvu, nesmírně hodný muž, vždy ochotný pomoci. Jeho vztah k rodné
zemi a k lidu této země byl prosvětlen upřímnou a věrnou láskou. Tuto
lásku mu svým obdivem a vstřícným citem k milovanému politikovi
spláceli jeho spoluobčané. Odchodem ze života, bez ohledu, jak jej
opustil, stal se směrníkem na cestě životem pro ty, které miloval.
Jan Masaryk svou smrtí jednoznačně odmítl jakoukoliv totalitu
a ukázal svému národu cestu ke svobodě, humanitě, vzájemné úctě a
toleranci v demokracii.
Jména vrahů jsem neobjevil. Omlouvám se. Ale vraždou jsem si
jist. Až se jednou otevřou zapečetěné trezory tajných služeb KGB a
NKVD v bývalém SSSR, utajované i v dnešní Moskvě, budeme moudřejší. Budou však někdy pečetě strženy? To bohužel neovlivníme.
Jako občan této země mám, mírně řečeno, divný pocit, když publicista zastaví na ulici českých měst mládež – od základních škol až po
vysokoškoláky – a zjišťuje jejich znalosti o událostech a osobnostech
z minulého století. Výsledky jsou otřesné. A tak místo diletantských
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pokusů reformátorů našeho školství, žádám: položme solidní základ
ke znalosti moderní české historie.
Lidé pamětnické generace staví svým hrdinům, včetně Jana Masaryka, pomníky ve svých srdcích. Doplní někdy současní mladí občané
této republiky české památníky také žulovým pomníkem Janu Masarykovi před Černínským palácem (nebo jinde v Praze…)?

Ing. Josef Lesák je původním povoláním odborný učitel. 1944–1945 totálně nasazen, v květnu při Pražském povstání na barikádách na Julisce.
V červenci 1945 student VŠPS. Ve svých 25 letech zvolen jako nejmladší poslanec za ČSNS do Národního shromáždění. V únorové vládní krizi vůdcem vysokoškolských protikomunistických demonstrací.
V čele delegace přijat 23. 2. 1948 prezidentem Benešem.
Dne 4. května 1948 zatčen s celou rodinou (3 děti) při StB vyprovokovaném pokusu o únik za hranice. Odsouzen na jeden rok těžkého žaláře podle zák. č. 50/1923 Sb. (Zákon 231/48 Sb. zatím neexistoval.)
Vyloučen navždy ze studia i ze zaměstnání ve školství, exekučně vypovězen z Prahy. Nejprve zaměstnán jako lesní dělník, poté změněno
místo určení na Kladno – jako horník pod zemí, kde pracoval až do
svého důchodu téměř 30 let.
V roce 1990 nejstarším poslancem České národní rady. V poslední den
zasedání před volbami uhájil svůj návrh zákona, jímž byl 6. červenec, den
upálení M. Jana Husa, vyhlášen státním svátkem v České republice.
Dne 21. ledna 1991 ve svých 70 letech promoval na VŠE, kde získal
titul inženýra.
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Smrt Jana Masaryka
Zdeněk F. Šedivý

Masarykovo demokratické hnutí
Česká veřejnost se stále vrací k záhadné smrti bývalého československého ministra zahraničních věcí Jana Masaryka, který byl nalezen
mrtev v časných ranních hodinách 10. března 1948 na dlažbě Černínského paláce v Praze na Hradčanech.
Jeho smrt je záhadou stejně tak dnes, jako byla po všechna léta od
onoho osudného dne. Komunistický režim, který se několik týdnů před
touto tragickou smrtí ujal vlády, nikdy neprokázal, zda šlo o vraždu
nebo sebevraždu. Pamětníci těchto událostí jsou stále, jako byli v roce
1948, rozděleni do dvou táborů.
Někteří dokazují, že Jan Masaryk spáchal sebevraždu pod tíhou své
historické odpovědnosti ke jménu, které nosil, svému lidu, své čestnosti a osudu Evropy. Toto jistě noblesní konstatování na jedné straně
nutí k zamyšlení a úctě, na druhé však nic nedokazuje. Všechny citáty,
všechny úvahy o možnosti sebevraždy zůstávají jen citáty nebo pouhými spekulacemi.
Totéž ovšem, objektivně posuzováno, je možno říci i o té druhé
skupině, která věří, že Jan Masaryk byl zavražděn.

Národ, který byl vývojem po druhé světové válce hozený napospas
seismické vlně světové revoluce vyhlašované spojenectvím s Moskvou
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a sovětským bolševismem, nemohl akceptovat smrt muže, který ho
mohl vést do zápasu jakkoliv tehdy beznadějného. Tento národ nemohl
přijmout oficiální prohlášení nastoleného režimu, že Jan Masaryk
spáchal sebevraždu. Nemohl tak učinit ve světle zkušeností, kterým
byl po válce vystaven. Věděl o zvěrstvech a zločinech, které komunisté od skončení druhé světové války páchali. Počet těchto zločinů se
v následujících letech po komunistickém puči rozrůstal do astronomických čísel.
Z těchto skutečností a poznatků vycházela ve svém uvažování ta
druhá část národa, která nikdy nepřijala oficiální oznámení, že Jan Masaryk spáchal sebevraždu.
Masarykovo demokratické hnutí se sídlem v Praze na Příkopě
10 vyjádřilo na svém druhém sjezdu dne 19. října 2000 přesvědčení, že ministr Jan Masaryk byl v roce 1948 z příkazu Stalina
zavražděn. Účastníci tohoto sjezdu současně uvedli, že z mravních
důvodů je nutno zjistit skutečnou pravdu. Rozhodli se proto požádat
Nejvyšší státní zastupitelství o zahájení nového vyšetřování smrti Jana
Masaryka. Předseda Masarykova demokratického hnutí dr. Emil Ludvík se proto s touto žádostí obrátil na předsedkyni Nejvyššího státního
zastupitelství JUDr. Marii Benešovou. Krátce po té byl dalším vyšetřováním pověřen Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
(ÚDV).
ÚDV po svém novém pověření zahájil nové kolo rozhovorů. Jejich
účelem bylo prověřování smrti Jana Masaryka. Úřad začal zvát k rozhovorům jednotlivé osoby, které se samy přihlásily, nebo o nichž se
předpokládalo, že by mohly přispět k řešení tak vážného úkolu.
Mezi prvními byla povolána paní dr. Alice Rundusová, vedoucí
sekretariátu Masarykova demokratického hnutí. V rozhovoru se zástupcem ÚDV uvedla, že to byli účastníci druhého sjezdu Masarykova
hnutí, kteří se dohodli, že budou znovu přešetřovat dosavadní způsoby
vyšetřování smrti Jana Masaryka.
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„Stanovy nás zavazují,“ prohlásila dr. Rundusová, „bojovat proti
všem nepravdám. Jednou z nich je i komunistické tvrzení, že Jan Masaryk spáchal sebevraždu. Velká většina Čechů a Slováků je přesvědčena, že Jan Masaryk byl na příkaz Stalina zavražděn. Je naší povinností žádat Vrchní státní zastupitelství České republiky, aby pokračovalo ve vyšetřování smrti Jana Masaryka, vyžádalo si sovětské prameny a podalo našim národům objektivní a pravdivou zprávu.“
Druhý sjezd Masarykova demokratického hnutí v roce 2000 tímto
svým rozhodnutím vyjádřil svoji naprostou nespokojenost s dosavadním postupem při vyšetřování smrti bývalého československého ministra zahraničních věcí Jana Masaryka. Dr. Alice Rundusová, vedoucí
sekretariátu tohoto hnutí, vyjádřila rozhodnutí druhého sjezdu naprosto jasným prohlášením, když uvedla: „Nemůžeme se spokojit s výsledky minulých vyšetřování, které konstatovaly, že Jan Masaryk spáchal
sebevraždu, ať již vynucenou či nevynucenou.“
Sjezd se také dohodl na schůzce jedenáctičlenné komise, která se měla vyšetřováním Masarykovy smrti zabývat. Úvahy členů komise se opíraly o výpověď MUDr. Oskara Klingera, která byla uveřejněna ve Spojených státech. Klinger byl osobním lékařem a přítelem Jana Masaryka a
prezidenta dr. Edvarda Beneše. Komise dospěla k závěru, že Masaryk,
který měl spolu s dr. Klingerem 10. března 1948 opustit Československo a vrátit se do Londýna, byl zavražděn agenty KGB, a bohužel i
Čechy, které vedl důstojník KGB mjr. Augustin Schramm. Podle zjištění
této komise KGB zřejmě Jana Masaryka podezírala z příprav útěku za
hranice, a proto došlo k jeho likvidaci.
Na tomto místě je nutno konstatovat, že KGB měla snadný přístup
k jakýmkoliv informacím o jednáních, ať již v úřadovnách československého ministra zahraničních věcí, nebo v jeho soukromém bytě.
Stejně tak byla KGB informována i o všech jednáních, která vedl
prezident dr. Edvard Beneš ve své vile v Sezimově Ústí. Všude bylo
instalováno odposlouchávací zařízení.
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Někteří činitelé se však pokoušeli tato tvrzení vyvrátit. Připouštěli
sice, že odposlouchávací zařízení skutečně ve vile prezidenta dr. Beneše v Sezimově Ústí byla, nicméně měli své výhrady, pokud šlo o úřadovny a soukromý byt ministra zahraničních věcí Jana Masaryka.
V této souvislosti si stačí připomenout poznatek návštěvníků prezidenta dr. Beneše v Sezimově Ústí. Vždy, když prezident projednával
důležité věci, nečinil tak ve své úřadovně, nýbrž na procházce v zahradě. Proč? Zřejmě si byl vědom proradnosti tzv. bezpečnostních orgánů,
ať už šlo o StB, nebo KGB.
Sledujme znovu den po dni vývoj kolem 10. března 1948. Odpověď
na mnohé otázky je zřejmá právě ze sledu těchto událostí.

Tragická noc v Černínském paláci
Od roku 1945 byla na Ministerstvu zahraničních věcí ČSR v Černínském paláci v Praze zavedena žurnální služba. Začínala v 18 hodin
a končila v 6 ráno. Služební místnost se nacházela v přízemí v místnosti č. 7. Zaměstnanec, který zde konal službu, měl na starosti všechny telefony a záznam událostí, k nimž mohlo během noci dojít.
Dne 9. března 1948 byl „žurnálním“ Pavel Straka. Nastoupil v 18 hodin večer. Netušil, že tato noc se zapíše do historie Černínského paláce a
celého národa velkou tragédií.
Asi za půl hodiny po nástupu mu řekl vrátný, kterým byl údajně
Čeněk Kozlík, že ministr zahraničních věcí Jan Masaryk opustil
prezidenta dr. Beneše v Sezimově Ústí a vrací se do Prahy.
Deník Směna 6. dubna 1948 napsal, že podle hlášení ze Sezimova
Ústí byl Jan Masaryk v 19.30 na zpáteční cestě do Černínského paláce,
kam přijel před 21.00 hodinou večer. Komorníku Bohumilu Příhodovi
měl ministr říci, že bude ještě před spaním připravovat projev na příští
den (tedy na 10. března 1948), který měl pronést v parlamentu.
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Časové údaje, jak se později ukázalo, se rozcházely s výpověďmi
jiných zaměstnanců, především ministrových osobních tajemníků.
Po zahájení nových rozhovorů o prověřování smrti Jana Masaryka,
jejichž počátky sahají do roku 2000, přišel s dalším časovým údajem,
který se zdá věrohodný, také Josef Salivar pracující v těchto letech jako
osobní řidič u ministra unifikací Vavro Šrobára. V odpoledních hodinách dne 9. března 1948 jel totiž s ministrem Šrobárem a jeho paní
k prezidentu dr. Edvardu Benešovi do Sezimova Ústí. Do dvora prezidentova venkovského sídla vjížděli právě ve chvíli, kdy odtud vůz s ministrem zahraničních věcí Janem Masarykem vyjížděl. Bylo asi půl třetí
odpoledne. Jan Masaryk stáhl u svého vozu okénko a zavolal na ministra
Šrobára: „Vávro, v osm večer u tebe.“ A jeho vůz vyjel ze dvora.
Tato okolnost jednoznačně potvrzuje, že Jan Masaryk opustil Sezimovo Ústí kolem 14. hodiny, a tím zpochybňuje ostatní údaje.1
Josef Salivar ve své výpovědi dále uvedl, že ministr Šrobár zůstal u
prezidenta Beneše asi hodinu. Zpáteční cestu nastoupili kolem 16. hodiny odpolední, do Prahy přijeli, podle Josefa Salivara, přesně v 19.45.
Masarykovo auto stálo již před Šrobárovou vilou. S Janem Masarykem
seděl ve voze řidič. Podle Salivara však Masaryk nepřijel služebním
vozem.
Salivar odemkl vilu a všichni, kromě Masarykova řidiče, vešli dovnitř. Paní Šrobárová požádala Salivara, aby pro všechny uvařil kávu.
Josef Salivar slyšel ministra Šrobára, když říkal: „Jene, zůstaň u nás
spát, Salivar tě ráno odveze na letiště.“ Jan Masaryk na nabídku reagoval slovy: „Vávro, já tam musím, já tam mám spisy, ty musím vzít
sebou na zasedání Spojených národů.“ Paní Šrobárová k tomu naléhavě dodala: „Jene, poslechni, zůstaň u nás. Ze zasedání se nemáš již
vracet. Je to příkaz prezidenta Beneše.“ Jan Masaryk ji po těchto slovech obejmul kolem krku a řekl: „Teta, já tam musím.“
1

Vlastní archiv + podle materiálů ÚDV.
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Pak se o tom již více nemluvilo. Salivar ve své výpovědi při prověřování smrti Jana Masaryka v Úřadě dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu dále uvedl, že ministr Masaryk odjel od ministra Šrobára 9. března po 21. hodině večer. Salivar pak Šrobárovy opustil o půl
hodiny později.
Ministr Šrobár na svých cestách často mluvíval se svým šoférem o
smrti Jana Masaryka, a také o tom, jak k této tragédii vlastně došlo. Josef Salivar o těchto rozhovorech vypověděl, že ministr Šrobár vícekrát
prohlásil, „že v tom byl namočený mjr. Schramm“. Salivar si myslel,
že tuto domněnku měl ministr Šrobár přímo od ministra vnitra Václava
Noska. (Oba byli totiž náruživí nimrodi a často spolu chodili na hon.)
Nosek byl komunista, který druhou světovou válku strávil v Londýně,
nikoliv v Moskvě.
Mezi smrtí Jana Masaryka a výpovědí Josefa Salivara, osobního šoféra ministra unifikací Vavro Šrobára, k níž došlo na ÚDV až po roce
2000, leží mnoho let, více než půl století. Toto časové rozpětí způsobuje různé nesrovnalosti. Zatímco prvá část výpovědi, je co do faktu i
časových údajů neobyčejně významná, druhá pak vnáší do ostatních
výpovědí, pokud jde o časové údaje, velké pochybnosti.
Jestliže, podle Salivarovy výpovědi, Jan Masaryk odjel od ministra
Šrobára po 21. hodině, pak nemohl být v té době, v ten večer ve svém
bytě. Nemohlo tudíž dojít k rozhovorům Jana Masaryka s jeho komorníkem Bohumilem Příhodou nebo správcem jeho domácnosti Václavem Topinkou, který měl údajně s Janem Masarykem mluvit naposledy kolem 20. hodiny. Podle této verze však Masaryk mohl mluvit
v 18.30 se svým druhým tajemníkem JUDr. Jiřím Špačkem a kolem
19. hodiny s JUDr. Antonínem Sumem. Podle Salivarovy výpovědi ke
Šrobárově vile přijel Jan Masaryk někdy kolem 19.45. hod.
Došlo-li k Šrobárově návštěvě v Sezimově Ústí dne 9. března a
tentýž den večer k návštěvě Jana Masaryka u Šrobárů, kde ho ministr
unifikací vyzýval, aby u nich zůstal přes noc, že ho ráno odvezou na
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letiště k cestě na zasedání Spojených národů, pak nemohl být doma a
připravovat projev na druhý den, který měl přednést v parlamentu.
Došlo-li k událostem tak, jak je vylíčil Josef Salivar na Úřadu
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, pak jako i v případech
jiných výpovědí, musel být jejich časový sled jiný. K návštěvě
ministra unifikací Vavro Šrobára u prezidenta Beneše v Sezimově
Ústí, a večer pak k návštěvě Jana Masaryka ve Šrobárově bytě, muselo
dojít o den či dva dříve.

Mezi předvolanými na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů
komunismu k prověřování smrti Jana Masaryka byl také v roce 2000
Dobroslav Pičman. Od skončení války až do roku 1949 pracoval jako
magistrátní komisař Národního výboru hlavního města Prahy. V létě
1949 byl zatčen. Proč došlo k jeho zatčení, se nikdy nedozvěděl. Při
vyšetřování byl policií týrán a pak internován na Pankráci, kde se setkal s dalším vězněm – MUDr. Provazníkem, od kterého se dozvěděl,
že ošetřoval po hrozných výsleších Choce a Šádka, o nichž propaganda
tvrdila, že zavraždili mjr. Augustina Schramma. Oba Provazníkovi
řekli, že oni Schramma nezabili. Naproti tomu však tvrdili, že to byl
mjr. Schramm, který zavraždil Jana Masaryka. Učinil tak z příkazu
NKVD, neboť byl prý jejím členem. Podle této výpovědi Choce a
Šádka, uváděné MUDr. Provazníkem, byl Jan Masaryk udušen a
mrtvý vynesen na nádvoří Černínského paláce.2
Pravdivost výpovědi Choce a Šádka demonstruje posudek znalce
soudního lékařství z Městského státního zastupitelství MUDr. Alexandra Pilina. Jeho posudek připouští možnost vraždy, kdy oběť je udušením zbavena vědomí. Přitom dochází k výtoku z přirození. Tento výtok
byl zjištěn, jak uvedl MUDr. Pilin, při ohledání mrtvoly.

2

Vlastní archiv + podle materiálů ÚDV.
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Prohlášení Choce a Šádka, že Masaryk byl vynesený na nádvoří
Černínského paláce již mrtvý, se však neshoduje s ostatními výpověďmi. MUDr. Provazník svěřil také Dobroslavu Pičmanovi, že Choc i
Šádek byli popraveni jako všichni ostatní, kteří něco o smrti Jana
Masaryka věděli…

Ing. Miloš Zdražil z Ostravy oznámil ÚDV, že koncem zimy1948
žili u jeho tety v Praze tři občané Sovětského svazu. Jeden z nich,
v nepřítomnosti ostatních, žádal Zdražilovu tetu, aby varovala Jana
Masaryka, že mu hrozí nebezpečí života. K tomuto varování došlo
krátce před jeho záhadnou smrtí.
Ing. Miloš Zdražil nemohl bohužel tuto výpověď později upřesnit.
Byl totiž v dalších letech postižen mozkovou mrtvicí a jeho paměť
byla silně narušena.

Večer 9. března 1948
Podle záznamu v „žurnálu“ se Pavel Straka ve 22 hodin přesvědčil,
že telefony jsou v pořádku a fungují. Pak si lehl, aby se trochu prospal.
Asi ve 23 hodin ho probudil nezvyklý hluk z Loretánského náměstí.
Měl dojem, že na náměstí přijela větší kolona aut. Podle hluku odhadoval, že jich mohlo být asi deset. Ve vestibulu se ozvaly nějaké kroky. Chtěl zavolat vrátného, aby zjistil, co se vlastně děje. Ke svému
překvapení zjistil, že telefony nefungují. Chtěl vyšetřit příčinu, zjistil
však, že je v kanceláři zamčený. Kolem dveří slyšel přecházet nějaké
osoby. Hluk podle jeho odhadu trval asi 20 minut. Zkoušel neustále
telefony. Byly však stále mimo provoz. Zamčený v místnosti čekal, co
se bude dít.
Zaměstnanci u dálnopisů na vojenském velitelství na Malé Straně,
kam chodily zprávy pro ministerstvo zahraničních věcí, zjistili, že stroje se kolem 24. hod. z 9. na 10. března nečekaně na hodinu odmlčely.
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Okruh byl vypojen. Několik aut přijelo a odjelo zadním vchodem, (tedy vrátnicí č. III) určeným pro vozidla a lidi, kteří v Černínském paláci
bydleli.
Ve dvě hodiny ráno ozval se z Loretánského náměstí opět hluk, Pavel Straka slyšel odjíždět auta. Opět zkusil telefony. Byly v provozu.
Také dveře do místnosti č. 7, které byly až dosud zamčeny, šly otevřít.
Neváhal ani vteřinu a běžel k vrátnému, kterého našel úplně vyděšeného. Naléhal na něho, aby mu řekl, co se celou tu dobu vlastně
dělo. Vrátný však na jeho otázky odmítl odpovědět. Po delším naléhání mu však řekl, že v kasárnách na Pohořelci „bylo nějaké cvičení“.
Pavel Straka si však všiml, že vedlejší místnost, kde měla být
služba Sboru národní bezpečnosti, nebyla osvětlena a nikdo tam nebyl.
Po krátkém zaváhání se vrátil do své kanceláře. Chování vrátného si
však nedovedl vysvětlit. Rozhodl se proto, že za ním znovu zajde.
Byly tři hodiny ráno. Začal mu opět klást otázky, chtěl vědět, co
vlastně znamenal ten hluk v paláci, a co dělala kolona aut na Loretánském náměstí? Vrátný se však stále zdráhal odpovídat. Nakonec chtěl
na Strakovi slib, že ho neprozradí, když mu řekne, co se vlastně dělo.
Straka byl tímto požadavkem překvapen, přesto však souhlasil. Vrátný
mu pak řekl, aby se šel podívat na dvůr.
Když Pavel Straka přišel na nádvoří Černínského paláce, uviděl na
dlažbě ležet ministra zahraničních věcí Jana Masaryka, měl na sobě
proužkované modrobílé pyžamo. Byl bosý. Ležel na levém boku.
Tělo bylo zkroucené, obličej obrácený k zemi. Levou ruku měl pod
tělem a nohy mírně pokrčeny.
Pavel Straka se rozhlédl kolem sebe. Rozrušen objevem, měl dojem, že všechna okna paláce jsou zavřená. Po jistém váhání sáhl Janu
Masarykovi na záda, zjišťoval, zda dýchá a zkoušel mu tep. Zůstal u
něho nějakou dobu stát. Pak se vrátil do kanceláře. Při výsleších
později uváděl, že se do kanceláře vrátil ve čtyři hodiny ráno. Jen
pomalu si uvědomoval, co vlastně viděl. Začal se ho zmocňovat strach.
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Když se trochu uklidnil, zapsal do knihy žurnálu, že „se v noci nic
nedělo“. P r o s t ě n i c s e n e s t a l o …
Asi v šest hodin ráno zavolal Olgu Scheinpflugovou, kterou znal a
věděl, že patřila do kruhu ministrových přátel. Řekl jí, že Jan Masaryk
je mrtev. Současně však dodal, aby nevěřila sebevraždě. Olga
Scheinpflugová potvrdila 7. dubna tento rozhovor redaktorům Mladé
fronty, které informovala také o Strakově návštěvě. Přišel k ní asi za tři
dny po Masarykově smrti a popsal všechny svoje poznatky. Mluvil o
nezvyklém hluku v Černínském paláci a o autokoloně na Loretánském náměstí.
Dalším člověkem, kterému se Pavel Straka svěřil, byl zaměstnanec
ministerstva zahraničních věcí Jaroslav Kašpar. Byli dobří známí.
Kašpar mu slíbil, že bude mlčet. (Až po dlouhé době nakonec v soukromých rozhovorech přiznal, že měl informace o smrti Jana Masaryka, které mu poskytl Straka.)
O několik dní později byl Pavel Straka zatčen a uvězněn. V době
výkonu trestu se svěřil se svými poznatky o smrti Jana Masaryka i některým spoluvězňům.3 Vždy tvrdil, že to nebyla sebevražda, jak dokazovala oficiální propaganda. Nikdy však neuvedl žádné podrobnosti, i
když na něho spoluvězni naléhali. Vysvětloval to tím, že nic bližšího
nemůže říci. Pavel Straka si byl vědom toho, že mezi vězni byli
agenti-provokatéři.
A měl pravdu, jak o tom svědčí záznamy StB právě o těchto
rozhovorech.

Kriminalisté na místě tragédie
Oblastní kriminální ústředna v Praze dostala zprávu o smrti československého ministra zahraničních věcí Jana Masaryka dne 10. března
3

Vlastní archiv + podle materiálů ÚDV.
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1948 v sedm hodin ráno. Přednosta úřadovny JUDr. Zdeněk Borkovec
odjel okamžitě spolu se dvěma detektivy do Černínského paláce. Po
obhlédnutí místa dopadu těla poslal ihned pro policejního lékaře
MUDr. Josefa Teplého a předpokládal, že podle platných předpisů
sám převezme vyšetřování. Nad místem dopadu viděl otevřené okno,
kterého si Pavel Straka nevšiml. Šel do pokoje s otevřeným oknem.
V pokoji našel plačícího Masarykova komorníka Bohumila Příhodu. Ve
své zprávě pak popsal vše, co viděl. Nic mimořádného však neuvedl.
MUDr. Josef Teplý, policejní lékař a zdravotní rada, přijel do
Černínského paláce v několika minutách. Při ohledání těla Jana Masaryka konstatoval roztříštěné paty. Kůstky ležely opodál na zemi. Nohy
byly vraženy do břišní dutiny a na zádech byly podlitiny. Avšak
MUDr. Teplý neměl dojem, že by se s tělem nějak manipulovalo.
Mezitím se šel JUDr. Zdeněk Borkovec podívat do koupelny u Masarykovy ložnice, kde se setkal s několika předními činiteli. Byl to především vrchní rada z ministerstva vnitra dr. Jan Hora, dále člen
Ústředního výboru Komunistické strany Československa Jindřich Veselý a Vlado Clementis z ministerstva zahraničních věcí.
Dr. Hora z ministerstva vnitra pak sdělil dr. Borkovcovi, že vyšetřování smrti Jana Masaryka od kriminalistů převezme Státní
bezpečnost. Dr. Borkovec po tomto oznámení odešel. V Masarykově
ložnici shledal sice nepořádek, ale nevěnoval tomu zvláštní pozornost,
situaci posuzoval zřejmě s ohledem na to, že Jan Masaryk nebyl
ženatý. Na názory jiných, např. MUDr. Teplého, se Borkovec neptal.
Po JUDr. Borkovcovi přijel na nádvoří Černínského paláce ještě
další kriminalista, byl to přednosta Kriminální ústředny, vrchní kriminální rada JUDr. Josef Görner. Na druhé nádvoří Černínského paláce,
kde ležel mrtvý Jan Masaryk, ho doprovázeli odborníci na daktyloskopii Jan Panenka, mechanoskopii Viktor Vichr a fotograf Jaroslav
Holoubek. Dr. Görner mrtvé tělo jen zběžně ohledal a z nádvoří pak
s ostatními odešel do Masarykova bytu.
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V ložnici viděl roztroušené oharky cigaret, na koberci ležely rozházené pilulky, na otevřeném okně pak otisk exkrementu se stopami po
prolnutí látkou.
V Masarykově bytě, stejně tak jako na nádvoří Černínského paláce,
se mezitím pohybovali další lidé. Vedle dr. Hory z ministerstva vnitra
tam byl sám ministr vnitra Václav Nosek s několika zpravodajci a
politickými činiteli.
Přednosta Kriminální ústředny, vrchní kriminální rada JUDr. Görner,
však skončil ve svém úsilí při vyšetřování stejně jako JUDr. Borkovec.
Na scéně se totiž objevili dva příslušníci StB, kteří mu jednoduše oznámili, že celá záležitost patří jim a je jejich věcí.
Přední kriminalisté tedy byli vystaveni jasnému projevu arogance
moci, na níž spočívalo rozhodnutí ministra vnitra Václava Noska a
vrchního rady ministerstva vnitra dr. Jana Hory.
Zde nastal v dalším vyšetřování smrti Jana Masaryka zásadní obrat.
JUDr. Borkovec spolu s JUDr. Görnerem byli v té době považováni za
nejlepší kriminalisty. Jejich expertiza byla v tak závažném případě,
jako byla smrt československého ministra zahraničních věcí Jana Masaryka, nahrazena z rozhodnutí ministra vnitra Václava Noska „expertizami“ naprostých diletantů. Kriminalisté byli tímto postupem překvapeni a nesporně i udiveni. Zřejmý úmysl tohoto rozhodnutí diktovaný
vyššími zájmy nelze přehlednout a už vůbec jej nelze nijak zlehčovat.
Právě ministr vnitra Nosek se měl postarat o to, aby vyšetřování
prováděli odborníci nejpovolanější. On však učinil pravý opak.
Jako ministr vnitra musel vědět, že ve Státní bezpečnosti jsou lidé
zcela nezkušení v oboru komplikovaných kriminalistických postupů.
Tento postup ještě dokresluje výrok vrchního rady ministerstva
vnitra dr. Jana Hory, jehož hlavní starostí po příjezdu do Černínského
paláce bylo: „Aby se někdo neukecl…“ Co tyto „starosti“ měly
vlastně znamenat?
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Dané rozhodnutí předurčilo další vývoj a vyvolalo naprostou nedůvěru k jakýmkoliv zprávám či oficiálním oznámením. Národ byl pak po
několik desetiletí svědkem toho, že vyšetřování nikdy nikam nevedlo.
Režim pouze tvrdil, že Jan Masaryk spáchal sebevraždu. Čas ukázal, že
je zásadní rozdíl mezi tím něco tvrdit, a něco skutečně prokázat. Státní
bezpečnost sebevraždu nikdy nebyla schopna skutečně prokázat. Její
oficiální zpráva narazila vždy na zeď pochybností a nedůvěry.
JUDr. Jan Hora jako šéf ústředny StB, vydal již 12. března 1948,
tedy dva dny po smrti Jana Masaryka, zprávu o uzavření vyšetřování. Tento spěch jen ještě přispěl k prohloubení nedůvěry ve
způsob, jakým se smrt vyšetřovala. Za dva dny nelze v žádném případě
uzavřít vyšetřování o komkoliv, a už vůbec ne o ministru zahraničních
věcí, který nosil jméno Jan Masaryk. Všechna tato opatření jen
utvrzovala většinu národa v přesvědčení, že byl zavražděn.
Kolem 10. hodiny dne 10. března 1948 měli vedoucí činitelé ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti postup vyšetřování ve svých rukou.
Závěť či jiné písemnosti, které by mohly podepřít jejich tvrzení, že Jan
Masaryk spáchal sebevraždu – se nenašly. Zápis o prohlídce bytu
přijala neznámá osoba, která se po celou dobu prohlídky v bytě
zdržovala a poděkovala rusky – „spasibo“.
Ve 12.02 hod. Československý rozhlas poprvé vysílal zprávu o sebevraždě ministra zahraničních věcí Jana Masaryka. V té době sebevražda nebyla, a není ani dnes, nijak prokázána.
Vrchní kriminální rada Görner upozornil ještě před svým odchodem z Černínského paláce orgány StB na existující stopy. Žádal je,
aby řádně zajistili otisky, exkrement a biologii cigaretových oharků.
Orgánové StB, kteří přejali vyšetřování, však nevěnovali jeho připomínkám žádnou pozornost, zřejmě nevěděli, o čem mluví. Chyběly jim
jakékoliv zkušenosti či vědomosti, jakým způsobem je možno pomocí
cigaretových oharků zjistit totožnost lidí, kteří se mohli osudné noci
v ložnici Jana Masaryka pohybovat. Prostě oharky smetli do sáčků,
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aniž by se o cokoliv pokusili. Nebyla označena ani místa na stolech či
popelnících, kde cigaretové oharky ležely.
Byla to však opravdu nevědomost nebo vyložená sabotáž? Byla-li
to sabotáž, kdo vydal příslušné pokyny? Bylo ovšem vůbec nutné
vydávat orgánům StB bez zkušeností a znalostí jakékoliv pokyny?
Většina členů Masarykova demokratického hnutí, spolu s velkým počtem občanů, se proto domnívá, že ministr Jan Masaryk
byl zavražděn. Tito lidé se prostě nemohou spokojit s výsledky
minulých vyšetřování, které konstatovaly, že šlo o sebevraždu.

Lidé kolem Jana Masaryka
Ve třetím poschodí, nad pracovnou a jídelnou Jana Masaryka, bydlel se svou rodinou správce Masarykovy domácnosti Václav Topinka.
Další byt ve stejném patře obýval Masarykův komorník Bohumil Příhoda. Státní bezpečnost, která převzala od odborníků z Kriminální
ústředny vyšetřování smrti Jana Masaryka, nevěnovala této skutečnosti
tu nejmenší pozornost. V plánku Masarykova bytu, který byl později
předložen, není totiž o bytech obou rodin nikde zmínka.
StB pořídila s Václavem Topinkou, jako správcem Masarykovy domácnosti, v den Masarykovy tragické smrti, tedy 10. března 1948, dvě
výpovědi. Je příznačné pro postup StB, že ani jedna z výpovědí není
nikým podepsána. Výpovědi mohly být tedy pořízeny s kýmkoliv a
Václav Topinka o nich nemusel vůbec vědět. Ve výpovědích je např.
uvedeno, že ministr zahraničních věcí Jan Masaryk se vrátil od prezidenta Beneše ze Sezimova Ústí již ve 14.30 hod.
Tento časový údaj se naprosto rozchází s informacemi, které o návratu uvedl Pavel Straka a tisk. Stejný časový údaj se objevil i v dalších záznamech. Po Masarykově návratu šel za ním do bytu jeho řidič
Jaroslav Dohnálek. Ten také později řekl, že Masaryk byl mimořádně
unaven. Dodal, že cestou autem ministr poprvé spal. Doma Masaryk
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řekl komorníku Bohumilu Příhodovi, že bude chvíli spát, aby ho asi za
dvě hodiny vzbudil.
Správce domácnosti Václav Topinka viděl Jana Masaryka naposledy, jak uvedl ve své výpovědi, kolem 20. hodiny. Poslední byl u něho komorník Bohumil Příhoda. Topinka také uvedl, že kolem 17.
hodiny přišla Janu Masarykovi návštěva z československého velvyslanectví v Londýně.
Několik dní před tragickou smrtí Jana Masaryka, a to 4. března
1948, byl jeho osobní tajemník JUDr. Antonín Sum přítomen ministrově rozhovoru s gen. tajemníkem ministerstva zahraničních věcí
JUDr. Arnoštem Heidrichem. Předmětem diskuse byl Masarykův
vstup do vlády ministerského předsedy Klementa Gottwalda. K němu
došlo po Masarykově delší úvaze. Prezident Beneš pak na Masaryka
naléhal, aby ve vládě zůstal. Krátce po tomto rozhovoru s Bene-šem si
však Jan Masaryk stěžoval, že jeho úkol ve vládě je bezvýznamný.
Dne 9. března 1948, po návratu ze Sezimova Ústí, rozebíral Jan Masaryk ve své kanceláři s dr. Sumem současný vývoj na domácí politické
scéně a poukazoval na to, že Klement Gottwald jako předseda vlády
neplní sliby, které mu dal. Pak začal hovořit také o svých majetkových
záležitostech. JUDr. Antonínu Sumovi nabídl 100 000 Kč. Dr. Sum tuto
nabídku odmítl. Po skončení tohoto rozhovoru Masaryk odešel z úřadu
do svého bytu. Dr. Sum s ním mluvil telefonicky znovu kolem 19. hodiny večer.
Jana Masaryka viděl pak až mrtvého na nosítkách. Všiml si obou
rozdrcených kotníků, odřeniny na zátylku a v bytě pak polštářů ve vaně, rozestlané postele a velkého nepořádku v ložnici.
Odpoledne 10. března byla bez soudního příkazu provedena pitva.
Provedl ji univerzitní profesor patologie MUDr. Hájek, známý tehdy
svým postupem při odhalení hromadného hrobu polských důstojníků
v katynském lese. Pitvě byli podle záznamů StB přítomni: Masarykův
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osobní strážce, obvodní kriminální inspektor Vilém Vyšín, dva
osobní tajemníci – JUDr. Antonín Sum, JUDr. Jiří Špaček a patolog
doc. MUDr. Jaromír Tesař, který MUDr. Hájkovi asistoval. V jiném
záznamu se praví, že bylo přítomno i několik členů StB.
Osobní Masarykův lékař MUDr. Oskar Klinger však přítomen nebyl. K pitvě byl ale pozvaný. Jeho ordinace dostala „pozvání“ asi 15
minut před zahájením pitvy, a to v době, kdy on sám byl u prezidenta
Beneše v Sezimově Ústí. Tento postup se dá vysvětlit jedině jako vědomý úmysl StB a ministerstva vnitra. Byl zde zřejmý zájem zamezit
přítomnosti osobního Masarykova lékaře MUDr. Klingera u pitevního
procesu. Dr. Antonín Sum, Masarykův osobní tajemník, během pitvy
omdlel a byl z pitevny vynesen. Když znovu nabyl vědomí, do pitevny
se již nevrátil.
JUDr. Antonín Sum byl přesvědčen, že Jan Masaryk spáchal sebevraždu. Tento názor nikdy nezměnil. Dr. Sum pochopitelně věděl, že
Jan Masaryk nesouhlasil s vývojem po únorovém komunistickém puči
a přitom, vzhledem k těžkému postavení prezidenta Beneše, nechtěl
otevřeně proti vládě Klementa Gottwalda vystoupit.
Když byl několik týdnů po Masarykově smrti dr. Sum vyšetřovaný
StB, odmítl při výslechu uvést do protokolu, že sovětský velvyslanec
Valerian Zorin vykonával na některé členy vlády nátlak a hrozil
možností sovětské intervence. Tato okolnost měla být jednou z vážných příčin Masarykovy deprese.4
Podle záznamů StB uvedl druhý osobní Masarykův tajemník
JUDr. Jiří Špaček, že se prý Jan Masaryk orientoval na Sovětský
svaz. Klement Gottwald měl 24. února 1948, tedy ve dnech puče, Masaryka žádat, aby zůstal ve vládě. Ten však odmítl. Gottwald na toto
odmítnutí reagoval různými zárukami, o nichž prý Masaryk začal uvažovat, avšak s výhradou, že se o tom poradí s prezidentem Benešem.
4
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Podle této výpovědi dr. Jiřího Špačka, jak zaznamenala StB, byli prý
Masaryk a Gottwald v docela dobrých vztazích.
O den později se Jan Masaryk postavil proti potlačení manifestace studentů, k níž došlo 25. února, tedy v den vyvrcholení komunistického puče. Rozhodným způsobem zasáhl u tehdejšího ministra
vnitra Václava Noska. Když se 5. března 1948 vrátil ze zasedání
vlády, rozhořčeně prohlásil: „...páni, to je vláda, to je strašné!“
V den výročí narozenin svého otce prezidenta Tomáše G. Masaryka
(7. března) byl ministr Jan Masaryk neobyčejně dotčen výrokem
ministra školství Zdeňka Nejedlého, který na shromáždění prohlásil,
že T. G. M. by s vládou Klementa Gottwalda souhlasil (!).
JUDr. Jiří Špaček viděl mrtvého Masaryka, až když ho přinesli
z druhého nádvoří Černínského paláce do bytu. Původně byl přesvědčený, stejně tak jako dr. Antonín Sum, že ministr spáchal sebevraždu.
Postupně však měnil svoje stanovisko. Ve své výpovědi, krátce po Masarykově smrti, připomněl, že ministr byl od poloviny února nachlazen. Přesto však chodil často ven. Dne 23. února 1948 se účastnil
přehlídky Sboru národní bezpečnosti, 29. února byl přítomen Sjezdu
rolnických komisí, 7. března se zúčastnil sokolské oslavy a navštívil
v Lánech hrob svého otce T. G. Masaryka.
Dne 9. března byl přítomný na nástupní audienci polského velvyslance, k níž došlo v Sezimově Ústí, ve venkovském sídle prezidenta
dr. E. Beneše. Po 14. hodině přijel zpět do Černínského paláce. Dr.
Špaček ho navštívil asi v 18.30, Masaryk ležel v posteli. Dr. Špaček
mu přinesl materiály, které potřeboval k projevu na druhý den, tedy na
10. března. Současně s ním projednal denní program. Ministr nevypadal nijak zvlášť dobře. Byl rozezlen současným politickým vývojem.
Změny na něho působily nepříznivě. Během rozhovoru si stěžoval, že
nemůže spát.
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Jeho osobní lékař MUDr. Klinger, který k němu denně docházel,
rozhodl, že Jan Masaryk musí na 14 dní odejet na léčení.

Kdo byl první u mrtvého Jana Masaryka?
V Černínském paláci pracovali dva topiči – Jan Merxbauer a Jan
Pomezný. Pracovali na dvě směny; první začínala v 5.00 hod. ráno a
končila ve 14.00 hod. odpoledne. V té době nastoupil druhý topič, který pracoval do 20.00 večer.
Podle jedné výpovědi (z doby krátce po Masarykově smrti)
uvedené v záznamu StB,5 šli oba topiči v 5.15 ráno sejmout vlajku
z budovy. Když se vraceli, spatřili na druhém nádvoří Černínského
paláce ležet člověka. Domnívali se, že je to snad vrátný Čeněk Kozlík.
Když však přistoupili blíže, zjistili, že na dlažbě leží ministr zahraničních věcí Jan Masaryk. Topič Jan Merxbauer běžel do vrátnice a událost oznámil. Ve vrátnici měli službu praporčík SNB Josef Klapka a
vrátný Václav Líman.
Ve své další výpovědi uvedl Jan Merxbauer rozdílné časové údaje.6
Řekl, že spolu se svým švagrem, druhým topičem Janem Pomezným,
nastoupili službu v 5 hodin ráno. Nejprve zatopili a pak šli krátce po
6.00 sejmout vlajku. Na nádvoří se nedívali. Zazvonili u bytu Masarykova komorníka Bohumila Příhody. Otevřela jim jeho manželka a
dala jim klíče od půdy. Když se vraceli, upozornil Jan Pomezný topiče
Merxbauera, že na druhém nádvoří někdo leží. Okamžitě prý poznali,
že ten „někdo“ je mrtvý. Nepoznali však, kdo to je. Běželi společně do
vrátnice, bylo asi 6.30 ráno. Zavolali záchranku. Merxbauer běžel pro
přikrývky, které byly uloženy na III. odboru MZV. Několik jich přinesl
a z druhé vrátnice zavolal vrch. stržm. SNB Emanuela Jindráčka. Společně se pak odebrali na druhé nádvoří Černínského paláce, kde
5
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zjistili, že muž ležící na zemi je československý ministr zahraničních
věcí Jan Masaryk.
Druhý topič, Jan Pomezný, popsal ve své výpovědi celou záležitost
v porovnání s Janem Merxbauerem opět jinak. Především řekl, že šli
sejmout vlajku v 5.30 ráno. Nikoliv tedy v 5.15 nebo krátce po 6.00
hod., jak uvedl ve své výpovědi Merxbauer. Podle Pomezného uviděli
při zpáteční cestě na druhém nádvoří ležet Jana Masaryka. Pomezný
k němu došel na vzdálenost dvou metrů a ministra poznal. Rány na
nohách slabě krvácely. Na zemi bylo jen několik kapek krve.
Jan Pomezný popsal do protokolu StB ještě některé jiné okolnosti,
které se od jeho původní výpovědi lišily. Uvedl například, že po sejmutí vlajky uviděl při zpáteční cestě z půdy zaskleným obloukem
chodby ležet někoho na nádvoří Černínského paláce. Poznal Jana Masaryka. Jeho hlava byla poněkud nakloněna ve směru, kterým se topič
Jan Pomezný díval. Upozornil Merxbauera a oba pak běželi na vrátnici, kde ohlásili vrch. stržm. SNB Emanuelu Jindráčkovi a prap. Josefu
Klapkovi nález mrtvého Jana Masaryka na druhém nádvoří. Merxbauer přinesl pokrývky a zakryl Masarykovo tělo, Pomezný se již na druhé
nádvoří nevrátil.
Podle protokolární výpovědi přistoupil Merxbauer k mrtvému tělu
teprve tehdy, když se vrátil na druhé nádvoří s vrch. stržm. Jindráčkem. Merxbauer pak tvrdil, že oni byli první, kdo přišli k mrtvému.
Okolí bylo v té době střeženo. Otázka je – kým? Nikde o tom není žádný záznam. Ostatní personál v té době ještě spal. Jan Merxbauer se
dotkl ruky a kolena, a tím se přesvědčil, že tělo je již ztuhlé. Na horní
části těla neviděl, jak uvedl do protokolu, žádná zranění. Rozhlížel se
po budově. V druhém poschodí viděl v jedné místnosti otevřené okno.
Vrchní strážmistr Jindráček nastoupil službu ve druhé vrátnici
Černínského paláce 10. března 1948 ve 4 hodiny ráno. Od chvíle jeho
nástupu nikdo, kromě vrátného Václava Límana, tímto prostorem neprošel. Jindráček pozoroval Jana Pomezného a Jana Merxbauera, když
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šli v 6.15 na půdu sejmout vlajku. On sám se díval na nádvoří, ale
neviděl nic. Mrtvé tělo Jana Masaryka tam v té chvíli nezpozoroval, ač
bylo již zcela světlo.
Když Emanuel Jindráček spolu s Janem Merxbauerem zakryli Masarykovo tělo přikrývkami, odešli oba do vrátnice, kde Jindráček podal
hlášení. V 6.35 přijel vůz záchranné služby. Jindráček mezitím usiloval
o uzavření prostoru, aby na nádvoří nevnikly nepovolané osoby. Před
příjezdem záchranky nikdo k mrtvému Masarykovi nepřistoupil. Vrch.
stržm. SNB Jindráček byl přesvědčen, že on a topič Merxbauer byli
první, kdo Masaryka na dlažbě Černínského paláce objevili. Jak však
víme, oba topiči popisují právě tuto okolnost docela jinak.
Jindráček ve své výpovědi trval na tom, že Jan Masaryk mohl
„vyskočit nebo spadnout“ z okna jen v době mezi odchodem topičů na
půdu a jejich návratem. Tedy v době mezi 6.15 až 6.30 hod.7
Státní bezpečnost v jednom ze svých prvních protokolů uvedla, že
Jan Masaryk po dopadu na dlažbu Černínského paláce ještě jednou
nebo dvakrát vdechl, takže mu krev vnikla do plicních tkání, což je
jinak vyloučeno. Z toho pak usuzovala, že nemohl padat usmrcený,
nýbrž nanejvýše omámený.
Kdyby toto tvrzení StB bylo pravdivé, pak by tělo Jana Masaryka nemohlo jednak za 15 minut vychladnout, a jednak by muselo po velkém zranění silně krvácet. Avšak kromě několika
kapek, žádná krev v Masarykově blízkosti nebyla.
Státní bezpečnost později žádala, aby vrch. stržm. SNB Emanuel
Jindráček byl postaven před soud a potrestán za vědomé klamání úřadů. V čem však chtěl úřady oklamat? Jeho výpověď byla spíše zmatená, jako konečně výpovědi všech, kteří byli první na místě tragédie.

7
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Prap. SNB Josef Klapka byl jedním z asi patnácti členů Sboru
národní bezpečnosti, kteří obvykle konali službu v Černínském paláci.
Nástup byl ve 13 hodin. Členové SNB se ve službě vždy po třech
hodinách střídali. Měli na starosti tři brány. Brána č. 2 – to byl soukromý vchod do bytu ministra zahraničních věcí Jana Masaryka – se obsazovala většinou jen při slavnostních příležitostech.
Osudné noci se v této druhé bráně střídali tři členové SNB: vrch.
stržm. Václav Staněk, prap. Jaroslav Filipovský a vrch. stržm. Emanuel Jindráček, který měl službu právě v kritických hodinách. Prap. Klapka byl také jedním z těch, kteří viděli Jana Masaryka, když se 9. března v 19 hodin vrátil domů a řekl, že večer už nikam nepůjde. Chtěl
zůstat doma, pročíst nějaké dopisy a připravit si projev na příští den.
Podle slov prap. Klapky byl ministr ve velmi dobré náladě. Pak se prý
až do 6.20 hod. ráno nic nedělo; v tu chvíli přiběhl totiž topič Merxbauer a řekl, že na druhém nádvoří Černínského paláce leží na dlažbě
– Jan Masaryk.
Opět se ve výpovědi vyskytuje jiný časový údaj. Praporčík Josef
Klapka uvádí, že viděl ministra zahraničních věcí Jana Masaryka, když
se v 19 hodin vracel ze Sezimova Ústí. Dva osobní ministrovi tajemníci, dr. Jiří Špaček a dr. Antonín Sum, však uvádějí, že Masaryk se
vrátil ve 14 hodin. V knize „žurnálu“ zapsal Pavel Straka, že Jan Masaryk odjíždí (jak ho informoval vrátný Čeněk Kozlík) od prezidenta
Beneše ze Sezimova Ústí a vrací se do Prahy. K této rozmluvě Pavla
Straky a Čeňka Kozlíka došlo asi v 18.30. Také deník Směna ze dne
6. dubna 1948 píše, že podle hlášení ze Sezimova Ústí „Jan Masaryk
odjel v 19.00 hod., a je na cestě domů.“
Tyto a jiné časové nesrovnalosti nejsou v záznamech, výpovědích či protokolech StB nikde vysvětleny. Byla to nedbalost StB
nebo úmysl ministerstva vnitra a samotného ministra Václava
Noska? Jak mohla StB vyšetřovat vraždu, či prokázat sebevraždu,
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když nebyla schopna učinit jasno ani v takové věci, jako jsou časové
nesrovnalosti ve výpovědích jednotlivých zaměstnanců.

Praporčík SNB Josef Klapka nastoupil službu v Černínském paláci
9. března 1948. U hlavního vchodu byl 10. března od 4. do 7. hodiny
ranní. Během této doby nikdo do budovy nevstoupil, ani ji neopustil.
Toto jednoznačné prohlášení se StB snažila anulovat otázkou, zda si
prap. SNB Klapka vůbec během své večerní služby 9. března 1948
pamatoval, kdo přišel nebo kdo odešel, a vstoupila-li v té době do
Černínského paláce nějaká „cizí osoba“, (nikoliv jen „někdo cizí“).
Z výslechů prováděných StB v dopoledních hodinách vyplývalo, že
někdy v 6.25 nebo v 6.30 Klapkovi vrátný Václav Líman oznámil, že na
dlažbě druhého nádvoří byl nalezen Jan Masaryk. Klapka okamžitě zavolal záchrannou stanici. Zatím, co čekali na příjezd vozu záchranné
služby, šel Klapka na druhé nádvoří k tělu Jana Masaryka. Dotkl se jeho
ruky. Byla studená. Jeho obličej byl na pravé straně zakrvácený. Barva
krve byla značně vybledlá. Masaryk ležel na zádech, obličej vzhůru, levá
ruka spočívala na prsou, pravá byla natažena kolmo k tělu. Na dlažbě
nebyla téměř žádná krev. V okolí ležely roztříštěné kosti z pat.8
V lékařských zprávách nebo protokolech pořízených s jinými osobami, ani v pitevním nálezu, není uvedeno nic o tom, že Masarykův
obličej byl bledý a na pravé straně silně zakrvácený.
Se záchrannou stanicí přijel městský lékař MUDr. Karel Horák. Pečlivě prohlížel Masarykovu hlavu, kterou vzal do svých rukou. Jiných zranění na těle si nevšímal. Zběžně prohlédl roztříštěné kosti a na okamžik
se zastavil nad několika kapkami krve. S údivem konstatoval, že Jan Masaryk po tak hrozném zranění nekrvácel. Po běžném ohledání těla
MUDr. Horák řekl, že smrt musela nastat dříve než v 6.20 ráno.
8
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Příslušníci SNB později zjistili, že prap. Klapka měl ve svém
zápisníku poznámku, že Jan Masaryk zemřel 10. března 1948 kolem
3. hodiny ranní. Když se ho ptali, jak dospěl k tomuto poznatku, odpověděl, že mu tuto informaci poskytl policejní lékař, vrchní zdravotní
rada MUDr. Josef Teplý, který se do Černínského paláce dostavil
několik minut před osmou hodinou. Podle MUDr. Teplého, jak řekl
prap. Klapka, musel Masaryk zemřít mezi druhou a třetí hodinou
ranní, a byl na dlažbě druhého nádvoří Černínského paláce nalezen v 6.30 ráno.
Jak jsme již uvedli, Václav Líman pracoval v Černínském paláci
jako vrátný. Dne 9. března 1948 měl službu v bráně č. 1, kde byl vchod
pro zaměstnance. Jako vrátný musel čekat, až uklízečky skončí práci a
odevzdají klíče. Druhý den, tedy 10. března, měl službu od 5. hodiny
ranní. Připomeňme si, že podle Klapky prošel Jan Masaryk branou o
19. hodině. Václav Líman ho však procházet neviděl. Tento časový
údaj je v rozporu s údaji jiných členů SNB a Masarykových osobních
tajemníků. O Masarykově smrti se Líman dověděl od obou topičů,
Merxbauera a Pomezného, kteří přiběhli do vrátnice ještě před 6. hodinou ráno a řekli mu, že na druhém nádvoří leží Jan Masaryk.
Zde je opět časová neshoda. Václav Líman řekl, že oba topiči
přišli do vrátnice ještě před 6. hodinou. Oni sami však ve svých
výpovědích uvádějí, že tělo Jana Masaryka uviděli na nádvoří, až když
se vraceli z půdy po sejmutí vlajky, tedy v době mezi 6.15 až 6.30 hod.
Podle Límanovy výpovědi ležel Masaryk na levém boku, hlavou od
zdi budovy, obličejem vzhůru a krvácel z levého ucha. Žádnou krev jinak neviděl. Žádného jiného zranění v obličeji či na jiných částech těla
si nevšiml. StB uvedla, že fotografie, která byla o poloze Masarykova
těla na druhém nádvoří paláce pořízena – se rozchází s popisem, jaký
uvádí Václav Líman. Zde je ovšem nutno konstatovat, že Líman
popsal polohu těla krátce po jeho nálezu. Později při ohledávání bylo
s tělem manipulováno. Připomínka StB není tedy namístě.
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Vrátný Václav Líman vydal topičům klíče od výtahu asi v 5.20. Za
patnáct minut se oba vraceli z půdy a nesli sejmutou vlajku. Sledoval
je, když přicházeli. Viděl také, jak se pojednou zastavili, dívali se na
nádvoří, pak se rozběhli ven a volali, že na dlažbě leží pan ministr.
Václav Líman si rychle ověřil jejich zjištění a okamžitě zavolal vyslance dr. Skalického a generálního tajemníka ministerstva zahraničních
věcí Arnošta Heidricha, který mu dále přikázal, aby okamžitě informoval ministra vnitra.9
Výpověď vrátného Václava Límana se tak zcela rozchází s
výpovědí vrch. stržm. SNB Emanuela Jindráčka, a nejen to. Je také
v rozporu s úředním záznamem kriminálního obvodního inspektora
Vilibalda Hofmanna z 10. března 1948 o nálezu těla Jana Masaryka.
Inspektor Hofmann se ve svém úředním záznamu přidržel informací
vrch. stržm. Jindráčka, který, jak se domníval prap. Josef Klapka, ve
vrátnici č. 2 – vůbec nebyl (!).

Aby se nikdo neukecl
Kriminální obvodní inspektor Vilibald Hofmann přijel kolem 7. hodiny ranní do Černínského paláce, podle pokynů zajišťoval vchody a
čekal na příjezd kriminalistů. Jeho skupina se zde setkala s přednostou
Oblastní kriminální ústředny JUDr. Zdeňkem Borkovcem a jeho lidmi.
Dr. Borkovec patřil v té době k nejlepším kriminalistům. Pak přijeli
členové StB: Jaroslav Baloun, V. Houra, B. Beneš, V. Novák, Alois
Šulc, Smrčka, a dále vrchní rada ministerstva vnitra dr. Jan Hora. Jeho
hlavní starostí po příjezdu do Černínského paláce bylo – „Aby se
nikdo neukecl…“
A JUDr. Hora měl zřejmě k těmto starostem vážný důvod.
Mohl být informovaný, nebo byl informovaný, o těch, kteří „byli infor9

Výpověď Václava Límana podle nepodepsaných záznamů StB. Neuspořádané záznamy StB, vlastní archiv.
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movaní“. Jeho výrok nasvědčuje, že se někdo mohl skutečně
„ukecnout“ a prozradit, co mělo zůstat jednou provždy tajemstvím.
Jeho výrok je tím závažnější, že dr. Hora nakonec patřil k těm, kteří
vzali svá tajemství s sebou do hrobu.
Další vývoj a postup vyšetřování ukázal, že tuto starostlivou
poznámku diktovaly vyšší zájmy režimu, který byl nastolen únorovým
komunistickým pučem.
Podle souhrnné zprávy vypracované jedním ze členů StB přijel na
místo po příjezdu dr. Hory sám ministr vnitra Václav Nosek. V 7.52 se
dostavil policejní lékař, vrchní zdravotní rada MUDr. Teplý. Při ohledání mrtvého Jana Masaryka konstatoval, že smrt nastala před čtyřmi
až pěti hodinami. Toto konstatování však StB se svými odborníkydiletanty zpochybňovala a označovala jako nepravdivé.
Jak je zde již několikrát uvedeno, StB za všechna léta trvání vědeckého socialismu nebyla schopna prokázat, zda byl Jan Masaryk zavražděn, nebo zda spáchal sebevraždu. Na druhé straně však zpochybňovala úsudek renomovaného policejního lékaře a vrchního zdravotního rady, kterým MUDr. Josef Teplý rozhodně byl.
Na příkaz vrchního rady ministerstva vnitra dr. Hory přijel do Černínského paláce také výkonný orgán StB Zdeněk Starec. Na žádost
svého nadřízeného věnoval mrtvému Janu Masarykovi značnou pozornost. Dotýkal se jeho rukou a čela. Vše bylo studené. Z toho usoudil,
že Masaryk musel být mrtev již delší dobu.
U mrtvého na druhém nádvoří Černínského paláce byli také tzv. zpravodajci, jinak známí členové StB jako Bedřich Pokorný, dr. Štěpán
Plaček, člen ÚV KSČ Jindřich Veselý a další dva neznámí muži. Šlo
zřejmě o dva členy NKVD, kteří krátce po 10. březnu 1948 spolu s
dalšími sovětskými činiteli – opustili Prahu. Jaký asi měli úkol?
Byl také sepsán tzv. protokol o prohlídce koupelny a ložnice Jana
Masaryka. Nese podpis příslušníka StB Zdeňka Starce. Na tom by
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nebylo jistě nic divného, avšak Zdeněk Starec prohlídku neprováděl, a
dokonce o ní vůbec nevěděl. Ba ani mu nikdo tzv. protokol neukázal.
Kriminální inspektor z pražské ústředny Viktor Vichr prováděl
v bytě Jana Masaryka mechanoskopii. Do paláce přijel bez fotografického aparátu. Před ním z ústředny odjel inspektor Jaroslav Holoubek
vybavený aparátem. Viktor Vichr ke svému údivu zjistil, že se příslušníci StB pohybovali v Masarykově bytě takovým způsobem, že zahladili na koberci jakékoliv stopy, které mohly mít při vyšetřování velký
význam. Byla to nevědomost nebo vědomá sabotáž?
Každý uvažující člověk musí nabýt dojmu, že chování StB mělo
jediný účel – zničit jakékoliv stopy, které by se mohly při vyšetřování
použít. Stopy prstů na okenním rámu byly daktyloskopicky neupotřebitelné. Za oknem na římse byla vyhořelá cigareta značky Camel s neporušeným popelem. Ve sklenicích, stojících na lavici, bylo v jedné
zřejmě víno, v druhé sodová voda. Léčiva nalezená v ložnici a v koupelně bytu byla odeslána k rozboru. Převzali je ing. Kropáček a inspektor Viktor Vichr z Kriminální úřadovny v Praze. Výsledky rozborů léčiv však nebyly do záznamů přiloženy.
Tento popis vyhotovený kriminálním inspektorem Viktorem Vichrem nenasvědčuje tomu, že by Jan Masaryk, ať již v jakémkoliv stavu,
spáchal sebevraždu
Podle záznamů StB10 poslal za několik dní po osudném 10. březnu
vrchní rada ministerstva vnitra dr. Hora příslušníka StB Zdeňka Starce
s fotografiemi k profesoru Františku Hájkovi. Starec využil této
příležitosti a ptal se na některá zranění na Masarykově těle. MUDr.
Hájek odpověděl, že například zranění na břiše vzniklo ještě za ministrova života. Když se Zdeněk Starec dále ptal, zda lékař zjistil ještě
nějaké další stopy, MUDr. Hájek mu odpověděl: „Podívejte hochu,

10
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psali o mně v souvislosti s Katynem, nechci, aby o mně psali znovu.“
Dál odmítl na toto téma hovořit.11
O tři dny později – 13. března – přišel za vrchním radou dr. Janem
Horou, mjr. Augustin Schramm. Byla to překvapivá, stejně tak jako
nezvyklá návštěva. Oba činitelé spolu dlouho hovořili. Co však bylo
předmětem jejich jednání – není známo.
Krátce po pohřbu Jana Masaryka dostal příslušník StB Zdeněk
Starec od dr. Hory příkaz, aby předvedl policejního lékaře MUDr.
Teplého. Ten mu však řekl: „Už jsem jim nahoře řekl vše. Dobře vědí,
jak to bylo.“
Tato formulace je příliš jednoznačná, než aby se nechala přejít bez
povšimnutí. Podle policejního lékaře a vrchního zdravotního rady
MUDr. Teplého – ti nahoře dobře věděli, jak to bylo. Toto je vážné
konstatování. A ještě jedna maličkost, Zdeněk Starec dostal příkaz,
aby MUDr. Teplého př edvedl . Předvádí se pouze provinilec, jedinec
podezřelý z vážného přestupku. Příkaz „předvést“ MUDr. Teplého
svědčí o aroganci moci a nadcházející době temna.

Lidé a události – StB přebírá případ
Na tomto místě je zapotřebí seřadit záznam událostí:
Podle záznamu pořízeného 10. března 1948 kriminálním obvodním
inspektorem Vilibaldem Hofmannem se po příjezdu záchranné stanice
a městského lékaře MUDr. Karla Horáka, který konstatoval smrt,
dostavil vrchní rada MV dr. Jan Hora. Po něm do Černínského paláce
přijel šéf Kriminální ústředny v Praze, JUDr. Zdeněk Borkovec.
11

V Katyni byl hromadný hrob polských důstojníků, kteří byli na příkaz NKVD a se
souhlasem Stalina, postříleni. Po válce Sověti dokazovali, že vraždu provedly jednotky SS. MUDr. František Hájek byl jedním z těch patologů, kteří prováděli identifikaci, samozřejmě v souhlasu se sovětským tvrzením.
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Krátce nato přijel státní tajemník ministerstva zahraničních věcí
JUDr. Vlado Clementis. V 7.35 pak vyslanec dr. Jan Skalický. Za několik minut po něm, v 7.38, přijeli fotografové z Kriminální ústředny a
dvě minuty po nich ministr vnitra Václav Nosek.
Krátce po osmé hodině ranní bylo tělo Jana Masaryka přeneseno
z dlažby nádvoří Černínského paláce do ložnice v jeho bytě. V 8.10
vstoupil do místnosti kancléř dr. Jaromír Smutný. Vyslanec dr. Skalický a tajemník MV dr. Clementis odešli v 8.17 z budovy.
Vyslanec dr. Jan Jína přišel v 9.16. Zdržel se pouhé tři minuty. Za
dvacet minut po jeho odchodu přišel do ložnice Jana Masaryka Vladimír
Říha z MZV a generální tajemník tohoto ministerstva Arnošt Heidrich.
Později, bez bližšího udání času, se dostavili do Černínského paláce vrchní rada dr. Staněk, vrchní rada dr. Zámiš, dr. Smolek z MV,
přednosta Ústředny StB Praha dr. Weis a plk. František Janda, pozdější generál ministerstva národní obrany.
Z příkazu dr. Jana Hory provedl po 11. hodině inspektor Hofmann
za přítomnosti dr. Vladimíra Říhy a dr. Jiřího Špačka, druhého osobního tajemníka Jana Masaryka, prohlídku v Masarykově pracovně. Skončila negativním výsledkem. Žádný kompromitující materiál proti
Janu Masarykovi se nenašel.
V 11.40 dostali příslušníci StB, kteří přišli s inspektorem Vilibaldem Hofmannem (a to kpt. Smrčka, V. Novák a insp. Šulc), příkaz,
aby zapečetili „úmrtní pokoj“.
Členové kriminálky byli pak příkazem vrchního rady ministerstva
vnitra dr. Jana Hory – zproštěni služby. Vyšetřování smrti Jana Masaryka
přešlo tímto okamžikem do rukou StB.
A výsledek? Na hrob posledního ministra zahraničních věcí
svobodného Československa se vršil čas. Jeho smrt měla tímto
příkazem zůstat jednou pro vždy tajemstvím.
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V seznamu úředních osob, které se dostavily do Černínského paláce a
pak i do ložnice Jana Masaryka, nejsou uvedena tato jména: Josef
Čech, Mirko Pich-Tůma a Ladislav Zelenka. Všichni tři byli v té době
významní činitelé KSČ a nechvalně známí spolupracovníci ministerstva
vnitra. Neexistuje o nich zápis, zda byli na druhém nádvoří Černínského
paláce u těla Jana Masaryka, nebo v jeho bytě. Kromě nich se do
Černínského paláce dostavil další člen Ústředního výboru KSČ Jindřich
Veselý. Ani o něm však nikde není žádný údaj. Jména Mirko PichTůmy, Jindřicha Veselého nebo Ladislava Zelenky, známých figur
komunistické strany se na tomto seznamu také nevyskytují. Záznamy o
těchto jedincích chybějí.12 Měla k tomu StB nějaký důvod, nebo je to
jen další důkaz neprofesionality StB a ministerstva vnitra?
Kriminální inspektor Vilibald Hofmann v záznamu z 10. března
1948 uvádí, že předpoklad, podle kterého Jan Masaryk vyskočil z okna
ložnice není správný, protože jeho tělo leželo pod oknem koupelny.
Na jiném místě poukazuje na to, že přivolaný policejní lékař
MUDr. Teplý krátce před 8. hodinou ranní konstatoval, že smrt mohla
nastat již před čtyřmi hodinami. Státní bezpečnost, jak víme, se k tomuto prohlášení stavěla kriticky a tvrdila, že smrt mohla nastat v 5 nebo v 6 hodin ráno. Toto tvrzení StB se však rozchází s předcházejícími
údaji svědků i kriminalistů.
Z daného postoje je jasné, že StB vzala skutečně vyšetřování do
svých rukou a začala jednotlivé posudky prezentovat tak, aby mohla
zbavit KSČ, ministerstvo vnitra a domácí rozvědku jakéhokoliv podezření, a podpořit tvrzení, že Jan Masaryk spáchal sebevraždu. Tato
snaha se konečně táhne celým vyšetřováním, které bylo vedeno
způsobem, nad nímž zůstává soudný rozum stát.

12

Neuspořádané záznamy StB, vlastní archiv.
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StB v rozboru získaného materiálu klade dokonce otázku, zda byl
také sepsán protokol právě s kriminálním inspektorem Vilibaldem
Hofmannem a členy jeho skupiny. Současně se dotazuje, zda existují
zápisy výpovědí s tehdejšími vládními osobnostmi, jako např. s dr.
Vlado Clementisem nebo generálním tajemníkem MZV Arnoštem
Heidrichem?
StB ve svém rozboru dále uvádí, že souhrn nálezů ukazuje na sebevraždu skokem z okna. Tělo dopadlo přímo na nohy. Dopad způsobil
roztříštěné zlomeniny kostí. Smrt podle StB nastala, dvě až tři hodiny
před ohledáním. Z rozboru je zřejmé, že StB žádnou jinou alternativu
kromě sebevraždy – nemínila připustit.
MUDr. Teplý v ohledacím protokolu napsal, že Jan Masaryk dopadl na nohy. Nepopsal již polohu těla, neuvedl stav zornic, teplotu
vzduchu nebo dlažby. Vrchní rada MV dr. Hora vydal totiž příkaz, aby
vyšetřování převzala StB. MUDr. Teplý zřejmě neměl dost času k
pečlivému průzkumů svých nálezů. Zamýšlíme-li se nad neúplnými
protokoly především lékařů, kteří ohledávali mrtvé tělo, vnucuje se
otázka – co bylo vlastně příčinou neúplnosti těchto důležitých dokumentů? Byl snad vypracován ještě jiný, obsáhlejší protokol?
Takový se však nikde ve spisech nenašel.
MUDr. Karel Horák, městský lékař, který přijel do Černínského
paláce se záchrannou stanicí, se při ohledání mrtvoly zeptal prap. SNB
Josefa Klapky, kdy se „to“ stalo. Ten řekl, že asi 5 minut před půl
sedmou ráno. Na to MUDr. Horák reagoval slovy: „To muselo být jistě
mnohem dříve!“
Člen SNB Jaroslav Baloun, který byl spolu s MUDr. Teplým u mrtvého Jana Masaryka, řekl v rozhovoru s ostatními příslušníky v úřadovně SNB, že MUDr. Teplý sebevraždu vyloučil. Baloun sám se domníval, že Masaryk byl zardoušen. Baloun také později říkal, že lidé,
kteří o této záhadné smrti něco věděli – již nežijí. Na Kriminální
ústředně se všeobecně hovořilo o vraždě Jana Masaryka – nikoliv
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sebevraždě. Tento názor nevyslovil nikdo jiný než sám policejní lékař
a vrchní zdravotní rada MUDr. Josef Teplý; inspektor Holoubek byl u
toho, když prohlásil: „Páni, to je vyložená vražda!“ Členové kriminálky, které dr. Hora vykázal z Černínského paláce, byli většinou přesvědčeni, že Jan Masaryk byl zavražděn. Stejný názor převládal mezi
členy SNB. Někteří jasně říkali: „Zabili nám Masaryka!“13
Tehdejší ministr vnitra Václav Nosek měl zabavit protokoly,
které o vyšetřování smrti československého ministra zahraničních
věcí Jana Masaryka zpracovala zvláštní komise, ustavená k tomuto
účelu dr. Horou.
Jeho sekretářka Libuše Vařečková byla svědkem toho, že za dr. Horou docházeli v době, kdy vyšetřoval smrt Jana Masaryka, dva čelní
představitelé Komunistické strany Československa a StB. Byli to mjr.
Bedřich Pokorný a Štěpán Plaček, velitel politického zpravodajství
Zemského odboru bezpečnosti (ZOB II).14 Ministerstvu vnitra a StB
šlo o to, aby dokázaly, že Jan Masaryk připravoval útěk za hranice.
Žádné důkazy však nebyly. V bytě, ani jinde, se žádný materiál, který
by toto podezření potvrzoval, nenašel.
František Jirous, podřízený vrchnímu radovi ministerstva vnitra dr.
Janu Horovi, uvedl, že byl přítomen rozhovoru s policejním lékařem
Teplým. V rozhovoru probírali Masarykovu smrt. MUDr. Teplý tehdy
řekl, že to, co se stalo, je svinstvo. Dr. Hora s tímto výrokem souhlasil.
Další neobyčejně závažný výrok učinil i prof. MUDr. František Hájek, který bez soudního příkazu provedl pitvu Jana Masaryka. Prof.
MUDr. Karel Kácl mluvil s prof. Hájkem o Masarykově smrti. Prof.
Hájek neudělal během této rozmluvy žádný definitivní závěr, řekl však, a
to je velmi podstatné, že okolnosti svědčí o zásahu jiné osoby. Poukázal zde na pád pozpátku a na potřísnění pyžama a okna stolicí. Dodal
13

Vlastní archiv.
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ovšem, že nebyly nalezeny stopy, které by svědčily o násilí. Zpráva o
rozboru krve, jak konstatovala StB, v záznamech nebyla.15

Rok po smrti Jana Masaryka se dr. Hora svěřil své sekretářce
Libuši Vařečkové, že má obavy o život. Jako vrchní rada ministerstva
vnitra si byl zřejmě vědom toho, že mnozí lidé, zasvěcení do případu
Jan Masaryk, zmizeli.
Štěpán Plaček měl – jako velitel Zemského odboru bezpečnosti –
kromě jiného, sledovat československého ministra zahraničních věcí
Jana Masaryka a zjišťovat, jaké jsou jeho názory a plány. Ve dnech
komunistického únorového puče měl Plaček se svým oddělením za
úkol zjistit, zda Masaryk nepomýšlí na odchod do zahraničí. V den
Masarykovy smrti musel tento činitel konstatovat, že jeho oddělení
politického zpravodajství ZOB II, žádné informace v této věci nemá.
Štěpán Plaček se o smrti Jana Masaryka dozvěděl 10. března 1948.
Telefonicky pak informoval sovětského konzula Tichonova. Ten však
na jeho zprávu neřekl ani slovo – mlčel. Bylo to čistě sovětské chování, nebo se za tím skrývalo ještě něco jiného? Je zde vážná otázka:
Proč Plaček jako velitel politického zpravodajství informoval o
smrti Jana Masaryka sovětského konzula, a nikoliv sovětského
velvyslance? Bylo to snad proto, že sovětští konzulové byli cvičení
agenti NKVD? A kdo byl v tomto případě nadřazen komu?
Konzul velvyslanci nebo velvyslanec konzulovi?
Podle Plačkova názoru šlo v případě Jana Masaryka o sebevraždu. To
je však jen názor. Jinak měl dr. Plaček vážné pochybnosti. Po záhadné
smrti dvou mužů v Hodoníně a po smrti poslance Schwarze předpokládal existenci injekcí, které způsobují mozkovou mrtvici nebo chaotický

15
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stav, a ten pak dožene oběť k sebevraždě. (V této souvislosti je nutné
připomenout, že v bytě Jana Masaryka byla skutečně ampulka nalezena.)
Podle Plačka mohla zasáhnout západní rozvědka. Proto s
dávkou nelibosti přijal fakt, že vyšetřování převzala StB. Osobně měl
zájem na tom, aby byly vyšetřováním vyvráceny rychle se šířící
dohady, podle nichž Jana Masaryka zlikvidovala „naše“ rozvědka.
Když byl později Štěpán Plaček ve vězení, byla mu předestřena
verze, podle níž on sám dal zlikvidovat ing. Konečného, který prý
věděl o tom, že vrahem Jana Masaryka byl mjr. Augustin Schramm.
Od zpravodajského agenta pro zvláštní účely, který pracoval pro
Sovětský svaz, se Plaček dověděl, že „sovětské orgány“ byly značně
rozezleny neodborností při pitvě Jana Masaryka. Podle sovětského
tvrzení byl prý odstraněn „tělesný orgán“, o který se Sověti velice
zajímali. (V jejich tvrzení však nebylo upřesněno, o jaký orgán mělo
jít.) Co mohlo být příčinou takového zájmu?
Emilie Štursová, neteř prof. Švagra, vedoucího soudní chemie a
mikroskopie, v rozhovorech uváděla, že její strýc dostal k prozkoumání Masarykovo prádlo spolu s prostěradlem znečištěné fekáliemi.16
Když podle tvrzení StB a komunistického režimu spáchal Jan Masaryk sebevraždu skokem z okna, proč jeho prádlo a prostěradlo na
posteli bylo znečištěno?
Prof. Švagr jí také řekl, že v popelníku v Masarykově bytě byly
zbytky sovětských cigaret. Ústav měl cigaretové oharky prozkoumat.
Oharky si vzala k prozkoumání ing. MUDr. Emilie Kinská. (V roce
1952 byla zatčena a odsouzena pro napomáhání k útěkům do zahraničí.
Z kriminálu se vrátila až v roce 1961, tedy po devíti letech.) MUDr.
Kinská byla přesvědčena, že Jan Masaryk byl zavražděn. Podle jejího
názoru musely být v Masarykově bytě tři osoby. Výsledky svých
16
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šetření z ústavu odnesla. Předpokládala, že jich bude znovu zapotřebí,
až se smrt Jana Masaryka bude opravdu vyšetřovat. Po jejím zatčení se
však vše ztratilo. Krátce po svém propuštění po devítiletém věznění
ing. MUDr. Emilie Kinská zemřela.
Samozřejmé, že StB zabavila jak cigarety, tak i výsledky šetření MUDr. Kinské. Vnucuje se otázka, zda byla zatčena opravdu
pro napomáhání k útěkům za hranice, anebo StB potřebovala nějaký
důvod k zabavení a zlikvidování kompromitujících důkazů. Zpráva o
jejich zkoumání totiž v záznamech StB – neexistuje.
MUDr. Kinská zjistila rozborem nedopalků nalezených v popelnících v Masarykově bytě, že nedopalky cigaret různých značek patřily
několika kuřákům. Jan Masaryk, jak uvedla, kouřil jen jeden druh.
Avšak krevní skupiny kuřáků se jí nepodařilo zjistit. Část nedopalků
byla proto odeslána do Švýcarska ke zjištění krevních skupin jednotlivých kuřáků. Československo tehdy nemělo k dispozici přístroje k potřebné analýze. StB však zprávu ze Švýcarska zabavila a nedopalky
zničila. K tomuto postupu měla jistě své důvody. Potřebovala zřejmě
zlikvidovat vážné důkazy.

Vrchní zdravotní rada MUDr. Josef Teplý, policejní lékař, který
spolu s MUDr. Karlem Horákem provedl ohledání mrtvého těla Jana
Masaryka, byl členem řádu Milosrdných bratří. Posledním převorem
tohoto řádu byl bratr Celestýn, občanským jménem Šulc, který byl
v roce 1950 zatčen a ve vězení zemřel.
MUDr. Teplý o výsledku ohledání mrtvého Jana Masaryka vypracoval podrobnou zprávu a o záznamu současně informoval dva jedince. Někteří lidé se domnívali, že jednou z těchto dvou osob mohl být
právě převor řádu Milosrdných bratří, bratr Celestýn. Je zřejmé,
že pokud by se MUDr. Teplý s tak důležitým záznamem někomu
svěřil, pak to asi nebyl řádový bratr, ale sám převor.
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Policejní lékař a vrchní zdravotní rada MUDr. Josef Teplý
spáchal po Masarykově smrti sebevraždu. Podle výpovědi jeho
blízkých spolupracovníků se doba lékařovy sebevraždy rozchází. Jedna
verze uvádí, že volil smrt krátce (asi týden) po smrti J. M., po svém
rozhovoru s dr. Janem Horou. Jiná verze dokazuje, že k jeho smrti
došlo až v roce 1949. Nicméně jeho dobrý přítel tvrdil, že MUDr.
Teplý zemřel opravdu několik dní po smrti Jana Masaryka.17
V této souvislosti je nutné uvážit, že MUDr. Teplý o ohledání mrtvého těla J. M. vypracoval podrobný záznam, který byl později propašován do zahraničí. Ten byl spolupodepsán jeho dvěma „dobrými
přáteli“. Mnoho lidí se tehdy domnívalo, že jedním z těch, kteří tento
dokument podepsali a uschovali, byl právě bratr Celestýn.
MUDr. Teplý použil silnou dávku morfia, které podlehl. Druhý den
po ohledání mrtvého Jana Masaryka dal své ženě tabletku a řekl, že
jsou oba ve velkém nebezpečí. Řekl jí také, že Jan Masaryk byl
zavražděn. To byl důvod proč MUDr. Teplý odmítl potvrdit, že příčinou smrti byl pád z okna. Ministr vnitra Václav Nosek spolu s dalšími
komunistickými činiteli ho však nakonec donutili napsat, že šlo o pád
z okna a sebevraždu.
MUDr. Teplý ve své závěti uvedl, že vyšetřování v Černínském paláci řídil ministr vnitra Václav Nosek, státní tajemník dr. Vlado Clementis a neznámý muž, který vydával rozkazy. Tímto neznámým mužem byl André Simone, vlastním jménem Otto Katz, agent ČEKY,
který se po skončení druhé světové války vrátil do Prahy jako
plukovník NKVD. Žena MUDr. Teplého dostala od svého manžela
dopis na rozloučenou. Sama pak také později spáchala sebevraždu.
Záznam o smrti Jana Masaryka, který MUDr. Teplý vypracoval, byl pečlivě uschován. V roce 1951 se ho podařilo propašovat
z Prahy, a New York Times přinesly 29. prosince 1951 zprávu o
17
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vraždě – nikoliv sebevraždě! – posledního ministra zahraničních věcí
svobodného Československa – Jana Masaryka.

Podle některých pramenů to měl být ministr vnitra Václav
Nosek, který připravil Masarykovu likvidaci. Poslední rozhovor
prezidenta dr. E. Beneše s ministrem zahraničních věcí Janem Masarykem v Sezimově Ústí 9. března 1948 byl odposloucháván. V prezidentově vile bylo odposlouchávací zařízení instalováno již několik
měsíců před komunistickým pučem. Stalo se tak z rozhodnutí a na
příkaz Státní bezpečnosti, KSČ a jejího Evidenčního odboru, který
vedl Karel Šváb (později popravený s generálním tajemníkem strany
Rudolfem Slánským). Z rozhovoru prezidenta Beneše a Masaryka v
Sezimově Ústí stranické orgány zjistily, že ministr zahraničních věcí
nechce složit slib vládě Klementa Gottwalda.
Když se s tímto zjištěním seznámil Václav Nosek, dal zajistit vchody a okolí Černínského paláce. Na Loretánském náměstí zaparkovalo
kolem 23. hodiny noční asi deset aut, jak uvedl ve své výpovědi
„žurnální“ Pavel Straka. Nosek nařídil odpojit také telefonní linky a
sám později zkontroloval a zničil Masarykovu korespondenci. Likvidaci měli, podle této verze, provést tři lidé. Dva měli být příslušníky
Sboru národní bezpečnosti, a krátce poté byli usmrceni. Třetí osobou
měl být cizí agent, který „po akci“ odešel za hranice. Ani on však
likvidaci neunikl.

Velká hra
Ministerstvo vnitra vydalo koncem října 1948 také „konečnou“
zprávu o úmrtí Jana Masaryka. Tato zpráva může v podstatě sloužit
jako vážná obžaloba postupu Státní bezpečnosti i ministerstva
vnitra. Zpráva, která je zcela nedostatečná, se vyznačuje hlavně tím,
že se pokouší před veřejností zakrýt nesvědomitost, nezájem, nízkou
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inteligenci nebo vyloženou sabotáž nejen vyšetřujících orgánů, ale
také velitelských míst.
Vyšetřující orgány nemohly ovšem vědět, a také nevěděly, o
velké hře, která se kolem případu Jana Masaryka odvíjela. Jednaly
podle instrukcí inspirovaných mocenskými zájmy nastupujícího
režimu a bezmeznou devótností jeho představených vůči Kremlu.
Evidenční odbor Ústředního výboru KSČ v čele s Karlem Švábem
sledoval již řadu měsíců před komunistickým pučem přední
československé politiky nekomunistických stran, tedy i J. Masaryka.
Kromě toho bylo vedení KSČ velmi dobře informováno o tom, že
Sovětský svaz nejenže hledí na Jana Masaryka s velkou nelibostí, ale
také mu nedůvěřuje. Sovětský velvyslanec v Praze Valerian Alexandrovič Zorin přímo trpěl averzí vůči československému ministru
zahraničních věcí. Za těchto okolností je pochopitelné, že pražští
komunisté, jejichž devótnost vůči Kremlu neznala mezí, měli vážné
obavy, aby se Zorinova (a nejen jeho) averze vůči Janu Masarykovi
neobrátila i proti nim. To byla situace, kterou nemohli podceňovat.
Ústřední výbor KSČ si s tímto problémem dost dobře nevěděl rady.
V té době se jeho členové domnívali, že zatknout a uvěznit Jana Masaryka dva týdny po převzetí moci únorovým pučem, by bylo propagačně doma i v zahraničí – neúnosné. Bylo však možné najít metody vydírání na základě kompromitujících materiálů, které by musely být objeveny v Masarykově bytě. (Přes pečlivou prohlídku jak Masarykova bytu, tak i jeho kanceláře, však žádné kompromitující materiály orgány
StB nenašly.)
Vyřešením tohoto úkolu byl proto pověřen gen. taj. KSČ Rudolf Slánský spolu s Bedřichem Geminderem, Osvaldem Závodským a Augustinem Schrammem. S touto skupinou úzce spolupracoval tehdy ještě plukovník Bedřich Reicin, šéf 5. oddělení ministerstva obrany – tedy zpravodajství, a mjr. Bedřich Pokorný z
ministerstva vnitra.
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Tím ovšem problém pro komunistické vedení nekončil. Byla zde ještě otázka, kdo a kdy se ujme úkolu vniknout do Masarykova bytu, a za
jakých okolností k tomu může dojít? Použít policii nebo armádu? Vyloučeno to sice nebylo, ale nezdálo se to v dané chvíli dost praktické.
Generální tajemník KSČ Rudolf Slánský však přišel s řešením.
Jako předseda Ústředního svazu československých partyzánů rozhodl,
že tento úkol by mohli provést právě oni – partyzáni. Jako předsedovi
tohoto svazu mu připadalo toto řešení úplně samozřejmé. Ovšem, kdo
z nich? I na tuto otázku měl Rudolf Slánský odpověď. Mohl to být jen
takový partyzán, jakým byl Josef Vávra-Stařík. Na ÚV KSČ měli na
Vávru-Staříka a řadu dalších velmi závažný kompromitující materiál,
týkající se jejich minulosti. Rudolf Slánský se nejprve o celé věci radil
s dalším činitelem „v partyzánských záležitostech“ – mjr. Augustinem
Schrammem. Oba dobře znali současnou i válečnou činnost Josefa
Vávry-Staříka. Zdál se jim proto jako stvořený pro úkol, kterým ho
chtěli pověřit.
Slánský a Schramm velmi úzce spolupracovali. Vedle bezpečnostních složek, jako byla Veřejná bezpečnost, Sbor národní bezpečnosti nebo samotná Státní bezpečnost, měli svoji vlastní zpravodajskou
síť tvořenou bývalými partyzány. Pomocí této sítě dostávali zprávy z
celé Československé republiky.
O problému, který dělal vedení KSČ velké starosti, bylo tedy ještě
před únorovým komunistickým pučem rozhodnuto. Tyto osudové dny,
které byly tragédií pro celý národ, staly se osudovými i pro Jana Masaryka. Kruh kolem něho se začal uzavírat.
Bývalý ministr vnitra Rudolf Barák o řadu let později potvrdil, že
Josef Vávra-Stařík byl kromě jiného pověřen úkolem odejít za
hranice a odtud připravit likvidaci partyzánů, které sám před únorovým pučem vytypoval jako reakční živly. Dále měl rozvracet politický exil. Za hranice odcházel z pověření gen. taj. KSČ Slánského, mjr.
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Augustina Schramma a gen. Bedřicha Reicina, šéfa 5. oddělení ministerstva obrany, tedy zpravodajství.
Pak zde ovšem byl ještě jiný nesmírně vážný úkol, jehož tajemství
mělo být za všech okolností zachováno. Josef Vávra-Stařík měl, podle
tvrzení bývalého ministra vnitra Rudolfa Baráka, zorganizovat ze spolehlivých partyzánů komando, které mělo vniknout do bytu ministra
Masaryka v Černínském paláci a najít tam kompromitující materiál,
použitelný k politickému vydírání. K akci mělo dojít mezi 26. únorem a 10. březnem 1948.
V té době se ke svému úkolu nepřipravovalo jen toto speciální komando, v pohybu byly také zvláštní jednotky StB, zpravodajci ministerstva obrany s gen. Bedřichem Reicinem a skupina důstojníků přidělených do jeho oddělení. Kromě toho byli do akce zasvěceni také tehdejší velitel StB mjr. Bedřich Pokorný a pozdější (1950–1951) velitel
StB Osvald Závodský. Mnohé nasvědčuje tomu, že velitelem „partyzánského komanda“ byl sám mjr. Augustin Schramm.
Zde je nutno připomenout, že mjr. Schramm nepodnikl v zásadní
věci nic bez vědomí gen. taj. KSČ Rudolfa Slánského, který ho ve
všem řídil. Schramm měl dvěma zabijákům zajistit přístup do Masarykova bytu. Měli to být dva pracovníci NKVD vyslaní do Prahy speciálně k tomuto účelu. Účast na vraždě měl mít i člen Sboru národní
bezpečnosti Václav Sedum (i Sedma), který údajně odvolal stráže od
zadního vchodu, tedy z brány č. 3.
Mjr. Augustin Schramm byl krátce po smrti Jana Masaryka
zastřelen (27. května 1948). Z jeho vraždy byli obžalováni Milan
Choc a Slavoj Šádek. Státní bezpečnost jim i přes bestiální vyšetřování
vraždu mjr. Schramma neprokázala.
Naproti tomu Jan Frtús, vedoucí partyzánského oddělení na ministerstvu národní obrany, prohlásil, že mjr. Schramm byl zlikvidován na
příkaz Slánského. Jeho odstranění připravili, podle Jana Frtúse, gen.
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Bedřich Reicin, šéf 5. oddělení MNO a Karel Šváb, šéf Evidenčního
odboru ÚV KSČ. Vraždu měl, podle Frtúsova prohlášení, provést
důstojník Státní bezpečnosti JUDr. L. Mikulášek. Ten byl později
nalezen mrtev v šachtě výtahu.
Jak již víme, ministerstvo vnitra vydalo hned 12. března 1948 zprávu
o uzavření vyšetřování případu Masarykovy smrti. Bylo to tedy pouhé
dva dny od chvíle, kdy byl nalezen na druhém nádvoří Černínského
paláce. V ministerské zprávě se zásadně mluví o sebevraždě. Zpráva
však sebevraždu neprokazuje, jen uvádí, že Jan Masaryk vystoupil na
lavičku v koupelně a skočil z okna. Zmiňuje se také o protokolu s Masarykovým osobním lékařem MUDr. Klingerem. Nešlo však o protokol,
ale o pouhý rozhovor dr. Hojera z StB vedený v soukromém bytě MUDr.
Klingera. (Na jiném místě – záznamy StB o výpovědích zaměstnanců
kolem J. M. – nikoliv ve zprávě ministerstva vnitra, se praví, že tento
rozhovor vedl s Klingerem vrchní rada dr. Zámiš.)

Kde je alespoň nějaký protokol o prohlídce ministrova úředního
bytu v Černínském paláci, nebo o prohlídce v jeho soukromém bytě ve
Valdštejnském paláci či v jeho vile u obce Sloup?! Zápis o prohlídce
Masarykových úředních místností na ministerstvu má jen několik řádků.
Nikde také není uvedeno, že byla provedena rekonstrukce možného tajného vstupu do Masarykova bytu. Proč? Vyhýbala se snad
StB vědomě všemu, co mohlo podpořit všeobecně rozšířené veřejné
přesvědčení, že Masaryk nespáchal sebevraždu, nýbrž byl zavražděn?
A co se stalo s prázdnou injekční ampulkou, která byla sice
v Masarykově bytě nalezena, nikdo ji však k chemickému rozboru neodevzdal? Jaký byl její obsah? Záznam neexistuje. Ampulka se přece
dostala do rukou Ivo Miléna, pozdějšího zástupce šéfa StB. Našel ji asi
jeden ze tří důležitých činitelů StB a ministerstva vnitra. Mohl to být
Bedřich Pokorný nebo Mirko Pich-Tůma či Jindřich Veselý. Tito

270

činitelé byli „na místě“. Žádné jiné podrobnosti nebyly pro ně nijak
důležité. Věděli snad o této ampulce dříve, než vstoupili do Masarykova bytu?

Důležité poznatky18
Zřejmě první, kdo přistoupil k mrtvému Jana Masarykovi na
druhém nádvoří Černínského paláce, byl zaměstnanec MZV Pavel
Straka, který měl v noci z 9. na 10. března 1948 „žurnální službu“.
Podle jeho výpovědi se událost mohla stát kolem třetí hodiny ráno.
Mezi prvními byl také prap. Josef Klapka, člen Sboru národní
bezpečnosti Praha-Hradčany, který měl službu v bráně č. 1. Patří k těm,
kteří uvedli, že na dlažbě, kam Jan Masaryk dopadl, nebyla téměř
žádná krev. Do osobního zápisníku si poznamenal, že podle slov
vrchního zdravotního rady a policejního lékaře MUDr. Teplého,
zemřel Masaryk mezi druhou a třetí hodinou ráno. Byl však nalezen až
v 6.30 hod.
Topič Jan Merxbauer utíkal na vrátnici č. 1, tedy do hlavního vchodu k prap. Josefu Klapkovi, nikoliv logicky k vrch. stržm. Jindráčkovi
do vrátnice č. 2, což byl vchod do bytu Jana Masaryka. Prap. Klapka
viděl totiž Jindráčka až v 8 hodin ráno. Z toho vyplývá, že Jindráček
v kritické době ve vrátnici nebyl.
Kolem druhé hodiny v noci odjela z Loretánského náměstí auta.
Nikde není zmínka o tom, proč tato kolona přijela a jaký byl účel
osádek těchto vládních aut na Loretánském náměstí.
Z výpovědí je zřejmé, že v době, kdy tam byla auta s vládními
značkami přítomna, nebyla zadní vrátnice nikým obsazena.
Komorník Jana Masaryka Bohumil Příhoda mluvil ve svých výpovědích jen o menších stopách krve na dlažbě nádvoří.
18
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Jan Pomezný, druhý topič v Černínském paláci, ve své výpovědi
uvedl, že rány na nohou J. M. pouze slabě krvácely. Na zemi bylo jen
pár kapek krve.
U mrtvého byl také vrátný v Černínském paláci Václav Líman. Ve
své výpovědi uvedl, že Masaryk krvácel z levého ucha. Všiml si roztříštěných kostí, jinak však téměř žádná krev kolem nebyla.
I Vilibald Hofmann, který až do roku 1949 pracoval jako příslušník
StB, řekl, že když policejní lékař Teplý ohledával mrtvé tělo a obě
roztříštěné nohy, nebyly nikde stopy krve.
Zdeněk Bohdanecký, který až do roku 1950 pracoval jako kriminalista, byl překvapen, že rány nekrvácely.
Dr. Vavro Šrobár, přední slovenský politik, byl udiven, že kolem
mrtvého Jana Masaryka bylo tak málo krve.
Václav Kresl, šofér státního tajemníka Vladimíra Clementise, ve
svém prohlášení uvedl, že na dlažbě u mrtvého Jana Masaryka nebyla
žádná krev.
V době, kdy tělo leželo na druhém nádvoří Černínského paláce,
bylo pořízeno několik fotografií, na nichž by mohla být krev zachycena. Tyto fotografie však neexistují. Prý se ztratily. (Oficiálně publikované fotografie toto tvrzení vyvracejí.)

Jiný příslušník StB, B. Beneš, který doprovázel Vilibalda Hofmanna, se neovládl a reagoval na toto zjištění slovy: „Ty svině ho zabily a
mrtvého vyhodily z okna.“
Prof. Emil Švagr, vedoucí soudní chemie a mikroskopie, vyslovil přesvědčení, že Jan Masaryk musel ležet v bytě mrtvý, a teprve
potom byl shozen z okna.
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Svazek Státní bezpečnosti č. 562 obsahuje výpověď MUDr. Vítězslava Gargely, který konstatoval, že Jan Masaryk sebevraždu nespáchal. V jeho obličeji byl úděs a strach, řekl MUDr. Gargela. U sebevrahů smrtelný strach není obvyklý.
Podobné prohlášení učinil, jak uvedla ČTK z 10. dubna 1948, vedoucí oddělení neuróz Výzkumného ústavu psychiatrického MUDr.
Zdeněk Dytrych.
Rudolf Trla z Kriminální ústředny učinil shodné prohlášení jako
MUDr. Gargela. Byl přesvědčen, že Jan Masaryk sebevraždu nespáchal; ve své výpovědi konstatoval, že byl zabit pistolí, která vystřeluje
jehlice na zabíjení skotu.
A proč měl vrchní rada ministerstva vnitra dr. Jan Hora po příjezdu
do Černínského paláce strach, „aby se někdo neukecl…?“

Komunisté plánovali likvidaci Jana Masaryka již řadu měsíců
před únorovým pučem. Stačí si připomenout krčmaňskou aféru
(1947), v níž byly třem nekomunistickým politickým představitelům
zaslány balíčky s výbušninami. Na prvém místě byl právě tehdejší československý ministr zahraničních věcí Jan Masaryk. Druhým místopředseda vlády a předseda Československé strany národně socialistické
dr. Petr Zenkl. A třetím nežádoucím mužem na tehdejší politické scéně
pak byl ministr spravedlnosti JUDr. Prokop Drtina, velký vyznavač
politiky prezidenta dr. E. Beneše. Mluvilo se o tzv. „dárkové zásilce“ z
11. září 1947. Obsahem zásilky byla ve skutečnosti bomba. Pokus se
nezdařil, jedna ze zaslaných bedniček byla pyrotechnikem otevřena.
Za pachatele pokusu o atentát na tři přední nekomunis-tické
činitele s J. Masarykem v čele považovala veřejnost komu-nisty.
Vyšetřování nikam nevedlo, bezpečnostní složky neměly o ně zájem.
Všechny byly v té době již kompletně ve vleku KSČ a Evidenčního
odboru Ústředního výboru strany, v jehož čele stál Karel Šváb.
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Nezájmu se nelze divit. Ministerstvo vnitra ani zájem mít nemohlo.
Tehdejší ministr Václav Nosek byl velmi dobře zapsaný komunista, a
totéž platí o veliteli pražské policie. Třetím mužem byl osvědčený
agent ČEKY Otto Katz, známý jako André Simone. On to také byl,
kdo stál za celou aférou s „dárkovou zásilkou“. A jak víme, byl to opět
André Simone-Otto Katz, který v březnu 1948 s Václavem Noskem a
dalším sovětským agentem – dr. Vladem Clementisem řídil vyšetřování v Černínském paláci.
Je možno tedy s naprostou otevřeností konstatovat, že to, co se
nepovedlo 11. září 1947, mělo svoji reprízu – téměř na den – o šest
měsíců později. (Je na místě ještě dodat, že podle pyrotechnika byla
bomba umístěna jen v jedné z bedniček, a sice v té, která byla adresována československému ministru zahraničních věcí Janu Masarykovi.)

Po smrti Jana Masaryka začali „mizet lidé“. Rostl počet záhadných smrtí. Nastala likvidace nepohodlných svědků. Mrtvoly byly tajně
zakopávány nebo spalovány v martinských pecích na Kladně. Bylo zapotřebí umlčet nebo zlikvidovat všechny, kteří byli osudného 10. března
1948 v Černínském paláci. Bylo jen několik výjimek, které se rekrutovaly z řad vysokých stranických funkcionářů.
Smrt Jana Masaryka vzbudila velký rozruch nejen v Československu, ale také v ostatním světě. Tragédií se zabývaly přední
světové deníky. Státníci v západním světě hleděli na představitele KSČ
a vlády v Praze s dávkou averze. „Averze Sovětů“ a velvyslance Zorina vůči populárnímu Janu Masarykovi, která vyvolávala u komunistů v
Praze značné obavy, se nyní změnila v averzi demokratického světa
vůči Gottwaldově vládě nastolené únorovým pučem.
Vedení KSČ, které svěřilo gen. taj. KSČ Rudolfu Slánskému „vážný úkol“, si začalo klást otázku, zda tato akce nedopadla zcela jinak,
než si strana představovala. Smrt Jana Masaryka vytvořila pro Slán-
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ského neřešitelnou situaci. Špatně provedená akce, o níž rozhodlo vedení strany, zkompromitovala v očích světové veřejnosti nejen jeho,
ale i samotnou KSČ a vládu Klementa Gottwalda.
Takovýto postup StB, který odborníci z kriminální policie označovali za diletanský a nezodpovědný, bylo možno za těchto okolností
považovat za akci, jejímž cílem bylo zamést stopy nejen po spáchané
vraždě, ale také po zásahu, k němuž nemělo v této formě dojít.

Metastáze třídního boje v 50. letech
Uchvácení absolutní moci únorovým pučem, bezhlavá socializace
ekonomiky, bezohledné prosazování sovětských zkušeností do všech
oblastí života měly za následek velké hospodářské ztráty a nespokojenost obyvatelstva, která nabývala kritických rozměrů. Podobná situace
byla i v ostatních satelitních státech. Hledali se viníci. V Maďarsku a
Polsku proběhly monstrprocesy.
V Československu byl vytvořen zvláštní útvar Státní bezpečnosti
(6a). Tento útvar dostal zlověstný úkol: vykonstruovat monstrproces.
Původní obětí měla být JUDr. Milada Horáková. To se však dost dobře
nehodilo do celkových sovětských plánů. Likvidace ano, ale na monstrproces s ekonomickým pozadím to nestačilo. Vývoj se proto obrátil
na docela jinou cestu.
Generální tajemník KSČ Rudolf Slánský slavil 31. července 1951
svoje 50. narozeniny. V záplavě blahopřejných telegramů však jeden
důležitý chyběl – blahopřejný telegram z Moskvy. To nevěstilo nic
dobrého. Na zasedání ÚV KSČ na Pražském hradě oznámil předseda
strany Klement Gottwald, že Rudolf Slánský přejde na „jinou odpovědnou“ práci. (Stal se místopředsedou vlády a koordinátorem činnosti
hospodářských ministerstev, tedy úřadu, který neexistoval a musel být
nejprve vytvořen.) Třídní boj začal metastázovat do vlastních řad, a
jak později proces se Slánským ukázal, i do vedení vlastní strany.
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Asi rok po smrti Jana Masaryka vznikla v zahraničí zpravodajská organizace československých emigrantů nazvaná OKAPI.
Pracovala zde řada čs. důstojníků vedená známým zpravodajcem z
druhé světové války brig. gen. Františkem Moravcem. OKAPI
zaregistrovala Slánského chybějící telegram z Moskvy. Z toho u
OKAPI vyplynulo podezření, že Rudolf Slánský ztratil v očích
Moskvy význam a ocitl se na listině těch, kteří byli určeni k likvidaci.
Toto podezření dostalo definitivní formu, když byl zbaven funkce
generálního tajemníka. To byl začátek operace „VELKÝ METAŘ“,
jejímž vyvrcholením měl být vyprovokovaný odchod Rudolfa Slánského na Západ.
Nelze pochybovat o tom, že úspěch takové operace mohl být velkou politickou senzací. Byl připraven dopis, v němž byl Slánský varován, že ho čeká osud polského Gomulky, nerozhodne-li se včas pro odchod za hranice. Dopis měl doručit kurýr Rudolf Nevečeřal, který již
několikráte přešel hranice. Operace však skončila naprostým fiaskem.
Kurýr Nevečeřal byl agentem StB a po překročení hranic u Chebu odevzdal dopis Pohraniční stráži pod heslem „Lesy hučí“. Tak se Hlavní
správa StB dozvěděla o celé akci. Zvláštní útvar StB 6a měl konečně
oběť pro velký monstrproces, jehož ústřední postavou se tedy stal
generální tajemník KSČ Rudolf Slánský. Byl označen za hlavu spikleneckého centra. Nikdy žádné neexistovalo. Byla to součást připravovaného monstrprocesu.
Následný proces zlikvidoval komunistickou elitu. Mezi popravenými byli všichni komunističtí funkcionáři, kteří se 10. března 1948
dostavili do Černínského paláce k mrtvému Janu Masarykovi, a viděli,
jak zemřel. Výjimkou byl bývalý ministr vnitra Václav Nosek, hlava
sovětské ČEKY v Československu.
Pro stranu a vládu byl proces „SLÁNSKÝ a spol.“ příležitostí, jak
se zbavit nepohodlných svědků jedné noci v Černínském paláci, i
samotného organizátora nevydařené akce – Rudolfa Slánského.
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Doba teroru a likvidace
Přišel rok 1968, doba „socialismu s lidskou tváří“. Bylo mnoho
těch, kteří se v tom čase dusili dojetím a slzami nad smrtí Rudolfa
Slánského, Osvalda Závodského, Bedřicha Gemindera, Karla Švába a
dalších. Nebyli ochotni akceptovat fakt, že se stali oběťmi kanibalismu
ve „své“ straně a vládě.
Vedle příznivců „socialismu s lidskou tváří“ byli zde lidé „pražského jara“, a těch byla většina. Ti přijali s velkým zájmem rozhodnutí
Generální prokuratury prošetřit znovu smrt Jana Masaryka. Toto
rozhodnutí padlo 5. dubna 1968.
Úřady byly přímo zasypány novými domněnkami, informacemi a
argumenty. Obnovené vyšetřování však mělo za následek, že začali
opět umírat lidé. Byli to členové StB, kteří v roce 1948 na příkaz dr.
Jana Hory z ministerstva vnitra převzali vyšetřování smrti Jana Masaryka. Tito lidé, jak víme, po několika hodinách prohlásili, že „Jan Masaryk spáchal sebevraždu“. Tak zněla i oficiální zpráva ministerstva
vnitra vydaná ve 12 hodin 10. března 1948. Tento neuvěřitelný spěch
byl jednou z příčin, že národ nikdy v Masarykovu sebevraždu neuvěřil.
Mjr. Bedřich Pokorný, který v roce 1948 pracoval jako
zpravodajec ministerstva vnitra, byl o dvacet let později (9. dubna
1968) nalezen v lese u Brna s podřezaným hrdlem a oběšený.
MUDr. Josef Sommer, který jako člen StB převzal od policejního
lékaře MUDr. Teplého další šetření smrti Jana Masaryka, byl nalezen
26. dubna 1968 s prostřelenou hlavou.
Stejný den, tedy 26. dubna 1968, byl nalezen nedaleko Prahy oběšený JUDr. Josef Břešťanský, který jako člen StB převzal na příkaz
dr. Hory od kriminálního inspektora Borkovce další vyšetřování.
O den později, 27. dubna 1968, byl nalezen oběšený v lese u
Mariánských Lázní pplk. Jiří Počepický.
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Podle oficiální zprávy všichni tito členové Státní bezpečnosti
„spáchali sebevraždu“. Všimněme si, že všichni sebevraždu spáchali
ve sledu několika dnů a – v jediném měsíci, v dubnu. Vyšší zájmy
režimu a Komunistické strany Československa prostě nepřipustily, aby
se veřejnost, i po dvaceti letech od Masarykovy smrti, dozvěděla pravdu. Neobyčejně pozoruhodný je v této souvislosti ostrý zásah sovětských činitelů.
Vyšetřování bylo zastaveno. Sovětské tanky pak definitivně „pomohly“ odložit toto dilema o dalších 20 let.

Po listopadu 1989 nebyl vůbec zájem případ záhadné smrti Jana
Masaryka znovu otevřít. Úřední místa jej považovala za vyřízený –
StB přece případ v roce 1968 definitivně skončila. Byl to však tehdejší
ředitel odboru Generální prokuratury JUDr. Libor Grygárek, který pověřil 11. 3. 1993 Úřad pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB
dalším vyšetřováním smrti Jana Masaryka.
Vyšetřování bylo opět brzy ukončeno. Stalo se tak pro nepřítomnost dvou svědků, kteří se zdržovali v cizině na neznámém místě.
Jedním z nich byl Vilém Krajčírovič – nyní William Kray…
Vraťme se na tomto místě zpět, a sice do března 1948, a ke skupině
Josefa Vávry-Staříka, k níž patřil také partyzán a člen KSČ – Vilém
Krajčírovič. Vše, co bylo možno o něm zjistit, nasvědčuje, že byl členem komanda, k jehož vzniku dal popud gen. taj. KSČ Rudolf Slánský. (Toto komando mělo vniknout do bytu Jana Masaryka a zajistit
kompromitující materiál, který měl být použit k ministrově vydírání.)
Krajčírovič byl, podle tvrzení svých příbuzných, velmi rozezlen, když
se z denního tisku dozvěděl, že Jan Masaryk „spáchal sebevraždu“. Ze
Zlína odjel do Prahy, kde chtěl toto tvrzení zřejmě vyvrátit. Byl však
upozorněn, že by na něho mohl být vystaven zatykač. Odjel z Prahy,
ale domů se už nevrátil. Společně s Vávrou-Staříkem a několika další-
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mi odešel během několika dnů za hranice. Asi po měsíci se však ještě
jednou vrátil zpět, a sice se skupinou, kterou poslal do Československa
Josef Vávra-Stařík. Přišel pro syna a manželku, ta však odmítla za
hranice odejít. Aniž by čekal na cokoliv dalšího, opustil Krajčírovič
znovu Československo. Tím se zachránil, jinak by byl nepochybně
zatčen jako ostatní členové této skupiny.
Krátký čas žil v Německu, pak odešel do Francie a nakonec odjel
jako černý pasažér na lodi do Ameriky. Po připlutí byl ve Státech pro
členství v KSČ zatčen. Měl tam však strýce, který ve Spojených
státech žil již dlouhá léta pod jménem William Kray. Ten se za něho
zaručil a Krajčírovič byl propuštěn. Našel si zaměstnání, a když se
dozvěděl, že se s ním doma manželka dala rozvést, znovu se oženil.
Vlastnil dům a přijal strýcovo jméno – William Kray.
Roku 1968, když byl znovu otevřen případ Jana Masaryka, přijel
Krajčírovič- Kray do Vídně, kde se sešel se svojí sestrou a řekl jí, že
je ochoten vypovídat a vnést světlo do dohadů o smrti Jana Masaryka. Nikdo však neměl zájem dozvědět se snad pravdu o jedné noci v
Černínském paláci. Nikdo neměl zájem o cestu do Vídně. Byla to doba
„pražského jara a socialismu s lidskou tváří“, jehož nositelé chtěli
zachránit komunistickou ideologii před její úplnou sovětizací.
Podle Krajčíroviče neměla smrt Jana Masaryka nic společného se
sebevraždou. Svoji pravdu si vzal Vilém Krajčírovič s sebou do hrobu.
V červnu 1994 zahynul při výbuchu plynu v domě, kde žil se svojí
ženou. Byl jedinou obětí této katastrofy s desítkami zraněných.
Ředitel odboru GP JUDr. Grygárek pověřil 11. března 1993, jak
víme, Úřad pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB dalším vyšetřováním Masarykovy smrti. Tento příkaz byl tedy vydán 16 měsíců
před smrtí Viléma Krajčíroviče – Williama Kraye. Zpráva o jeho pobytu v USA prý probleskla, ale o tom, kde skutečně žil, údajně nebyly
žádné informace. Je zde oprávněné podezření, že o zjišťování
pobytu Krajčíroviče-Kraye, však nebyl zřejmě velký zájem.
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Krajčírovič-William Kray byl důchodce, kterému vláda Spojených
států vyplácela měsíčně tak zvanou „Social Security“. Měl tedy svoje
registrační číslo, a to od chvíle, kdy se stal rezidentem Spojených států, tedy pět let před tím, nežli se stal občanem USA. I když si změnil
svoje jméno, bylo záležitostí několika hodin, snad jednoho dne, aby
byl lokalizován. Vilém Krajčírovič mohl být nalezen. Vyšetřovat či
vyslýchat ho, nebylo zapotřebí. Svoji ochotu vypovídat, demonstroval
jasně již v roce 1968, když se sešel ve Vídni se svojí sestrou, a znovu
po roku 1989. Jak vysvětlit nebo omluvit nezájem se s ním sejít?!
Krajčírovič-Kray chtěl mluvit, chtěl říci pravdu.

Říci, že přístup příslušných míst k případu záhadné smrti Jana
Masaryka byl od listopadu 1989 nezodpovědný, by nebylo tak
docela správné. On totiž žádný neexistoval. Případ byl přece
oficiálně uzavřen v roce 1968 Státní bezpečností. Nebylo tedy na
úředních místech o čem mluvit.
Svou zkušenost učinila i média, jak o tom svědčí případ Jefima Fištejna z rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Fištejn pracoval jako vedoucí Radia Svoboda, když mohl oznámit, že Jan Masaryk byl v březnu
1948 na příkaz Moskvy zavražděn příslušníky NKVD. Bylo to bezesporu senzační oznámení. Nic dalšího se však nestalo, nikdo o tuto zprávu
neprojevil zájem. Fištejn také vylíčil, jak se k této zprávě dostal.19
Zatelefonoval mu muž, který řekl, že se jmenuje Leonid Paršin.
V rozhovoru pak uvedl, že jeho matka pracovala pro NKVD. Byla vyškolena pro práci ve třech evropských státech: ve Španělsku, Francii a
Československu. Po válce se dostala do Československa, kde pracovala
jako agentka NKVD pod vedením sovětského diplomata. Jako sovětská
rezidentka řídila likvidaci Jana Masaryka, kterou měl (podle tohoto

19

Vlastní archiv.
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telefonátu) provést generál Bělkin se svým pomocníkem. V Masarykově
bytě bylo prý několik osob. Byli to důstojníci NKVD a také Češi.
Leonind Paršin byl syn této profesionální agentky NKVD, která
v Československu používala krycí jméno Marie Kudláčková. V době,
kdy Leonidu Paršinovi bylo asi patnáct let, žil se svou matkou v Moskvě. Jejich byt býval dostaveníčkem několika důstojníků NKVD, kteří
vzpomínali na léta strávená v Praze. Mluvili také o tom, jak zlikvidovali Jana Masaryka.
Po válce byl šéfem NKVD v Praze právě generál Michail Bělkin.
Jedním z jeho úkolů bylo získat mezi československými politickými
činiteli spolupracovníky NKVD. Jedním z nich měl být i Jan Masaryk,
který však tyto návrhy rozhodně odmítal.
Nebyl to však jen generál Bělkin, který se pokoušel získat československého ministra zahraničních věcí. Byli to také domácí komunisté;
především zpravodajec ministerstva vnitra Bedřich Pokorný (který byl
později – v dubnu 1968 – nalezen u Brna oběšený s podřezaným hrdlem), dále šéf Evidenčního odboru KSČ Karel Šváb a člen ÚV KSČ Jindřich Veselý. Ti všichni se domnívali, že se jim podaří Masaryka získat.
Proto také ta snaha najít proti němu kompromitující materiál.
Když se po komunistickém puči ujal vlády Klement Gottwald,
přišel z Moskvy rozkaz: Masaryka získat nebo zlikvidovat, a to
tak, aby jeho smrt vypadala jako sebevražda.
V noci z 9. na 10. března 1948 si přišel generál Michail Bělkin,
spolu s dalšími, pro odpověď. Jan Masaryk odmítl.

Agenti NKVD se přiznávají
Uplynulo mnoho let od onoho dne, kdy Jefim Fištejn z rozhlasové
stanice Svobodná Evropa dal tisku tuto zprávu. Nikdo tehdy, jak bylo
již konstatováno, neměl o informace z této oblasti zájem.
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Existuje však ještě jiná výpověď, a to z března roku 2002. Je to výpověď Galima Kajumova, ruského novináře a režiséra, který pracuje
v Moskvě pro časopis EKRAN. Často jezdí do Prahy, kde spolupracuje s Českou televizí. Je členem tvůrčí skupiny Karla Hynie. Jako
režisér a scenárista natáčel v televizi čtyřdílný pořad „Československo
ve zvláštních službách 1918–1989“. Jeden z dílů tohoto pořadu je
věnovaný záhadné smrti Jana Masaryka.
Zpráva Galima Kajumova se nijak neliší od zprávy prezentované tisku před lety Jefimem Fištejnem. Výpovědi dvou, na sobě
zcela nezávislých, osob jsou identické.
Když Kajumov pracoval na této části pořadu, dostal se přes rozvědčíka (tzv. nelegála) Borise Nalivajka ke jménu Jelizaveta Alexandrovna Paršina, která byla rovněž rozvědčíkem-nelegálem. Od roku 1946
pracovala na území bývalé Československé republiky. Bydlela v Karlových Varech, kam se přestěhovala jako Volyňská Češka. V Československu pak pracovala až do roku 1953, kdy dostala příkaz vrátit se
zpět do Moskvy.
Kajumov ve své výpovědi uvádí, že se s Jelizavetou Paršinou sešel
v Moskvě, a to prostřednictvím jejího syna Leonida Paršina. Z konspirativních důvodů mu neprozradili adresu či místo, kde se schůzka
v červnu 2000 konala. Rozhovor trval asi čtyři hodiny.
Paršina potvrdila novináři Galimu Kajumovi, že se v jejím bytě
scházel větší počet bývalých rozvědčíků. Nikoho však nejmenovala.
Vyprávěla o svém návratu do Moskvy a o přátelském setkání s generálmajorem Michailem Bělkinem, který byl v minulosti jejím velitelem.
Bělkin byl překvapen, že Paršina byla v Československu ve stejné
době jako on. Zeptal se jí, co tam dělala? Odpověděla, že „nic“, pouze
čekala na rozkaz, ale (jak prohlásila) „Masaryka nezabila“. Na to on
reagoval slovy:
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„No, samozřejmě, to musím vědět nejlépe já, jak to bylo. Byl jsem
to já, spolu s kapitánem Bondarenkem. To my jsme vyhodili Masaryka
z okna. Sotva jsme ho zvládli, takový to byl udělaný strejda.“
Byla to tedy bývalá příslušnice sovětské zpravodajské služby
NKVD Jelizaveta Paršinová (Paršina), která poskytla České televizi
informace o smrti Jana Masaryka.
Městské státní zastupitelství v Praze se pak obrátilo na ÚDV se žádostí o urychlené zpracování informací o bližším ztotožnění Paršiny a vymezení okruhu otázek. Pražské zastupitelství se také zajímalo o dokumenty, které by případně mohly být získány z archivů
Ruské federace. Česká televize poskytla překlad přepisu interview
moskevského novináře Galima Kajumova.
Generální prokuratura Ruské federace odpověděla na žádost o poskytnutí informací o Jelizavetě Paršinové zamítavě, s odvoláním na
smlouvy uzavřené mezi SSSR a ČSSR v srpnu roku 1982. Požadované
údaje označila Ruská federace jako „státní tajemství“, což podle
Evropské konvence znemožňuje žádosti o poskytnutí informací vyhovět.
Tím ale „komunikace”neskončila. Policejní prezidium České republiky, odbor mezinárodní policejní spolupráce, oddělení Interpol,
zaslalo ÚDV dopis, v němž uvedlo informace z Interpolu v Moskvě.
Podle této zprávy se v moskevském registru nachází celkem šest osob
jménem Jelizaveta Alexandra Paršina, narozených v období 1912–
1916. Dále je v uvedené databázi zaregistrováno 44 osob na jméno
Leonid Paršin. Aby byla ruská strana schopna vyhovět dotazu, je
zapotřebí uvést více informací týkajících se osoby Jelizaveta A. Paršina (jméno otce, datum a místo narození apod.). Stejné informace je
nutno uvést i v případě jejího syna. Podle Policejního prezidia České
republiky žádá ruská strana také o informaci, jaké je procedurální
postavení Jelizavety A. Paršiny v uvedeném vyšetřování, a jak je
jmenovaná spojena se smrtí Jana Masaryka.
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Pokud jde o generálmajora Michaila Bělkina a kapitána Bondarenka, tak ani jeden z nich už nežije, uvedl Galim Kajumov. Oba byli
mnohem starší než Paršina. Podle Kajumovova odhadu, mohlo být
Paršině v roce 2002 kolem 85 let. Kajumov dodal, že Bělkin měl dva
syny. Také Bondarenko měl rodinu. Kajumov se domníval (v roce
2002), že Paršina by mohla, když nic jiného, alespoň jmenovat další
rozvědčíky-nelegály, kteří v Československu pracovali.20
Generálmajor Michail Bělkin sehrál v historii Československa
důležitou úlohu. Jeho úkolem bylo odstraňování nepohodlných
politických činitelů i v jiných státech. Měl také dohled nad sovětizací Balkánu. Vykonával jakékoliv Stalinovy příkazy. Neznal míru
své služební horlivosti.

Forenzní biomechanika a psychiatrie vylučují sebevraždu
V posledních letech se otázkou vraždy či sebevraždy Jana Masaryka začali zabývat odborníci z oboru kriminalistiky, specializovaní ve
forenzní biomechanice. Hned v úvodu hodnocení celého případu vyslovili údiv nad tím, že v žádném z materiálů, které jim byly předloženy, není zaznamenána výška pádu Masarykova těla. Žádného z členů
StB, kteří převzali 10. března 1948 na rozkaz vyšších míst vyšetřování
z rukou zkušených kriminalistů, ani nenapadlo, aby změřil výšku pádu.
Odborníci ve forenzní biomechanice mohli tento nedostatek po
mnoha letech napravit. Hodnocením všech dostupných informací,
především topografické dokumentace místa nálezu, stanovil prof. dr.
Jiří Straus, CSc., vzdálenost dopadu těla J. Masaryka na 2,20 m od budovy. Tato hodnota se nijak neliší od výpovědí svědků. Všichni
uvádějí vzdálenost těla od stěny budovy v rozmezí 3–4 metry. Údaje o
kratší či delší vzdálenosti se neobjevily.

20

Vlastní archiv.
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Při primárním dopadu těla na paty do vzdálenosti 2,20 m dojde,
podle odborníků ve forenzní biomechanice, k sekundárnímu dopadu
těla. Při tělesné výšce 1,78 m by mělo být ležící tělo vzdáleno od
budovy od 2,20 m do 3,98 m.21
Za těchto okolností je vzdálenost hodnocena laikem na 3–4 m, jak
je zřejmé z výpovědí svědků při nálezu mrtvého Jana Masaryka.
Náčrtek polohy dopadu na místo, kde se tělo nacházelo, kreslil profesionální technik. Podle provedení šlo o velmi zkušeného kriminalistu.
Na náčrtku byla poloha těla velmi přesně zachycena. Výška pádu změřená olovnicí z parapetu okna na zem je 14,64 m.
Pitva ukázala, že v krajině pupku na ploše cca 10 x 6 cm byla skupina
červenohnědých, souběžných, těsně vedle sebe kolmo dolů probíhajících
oděrek, dlouhých asi 9 cm. Toto zranění odpovídá sesouvání těla z okna
ven na spodní římsu, vzdálenou pod oknem 1,08 m.
Aby mohl Jan Masaryk na římsu dosáhnout, musel by změnit polohu, otočit se břichem na parapet nohama ven z místnosti, a postupně se
vysunout tak daleko, až by dosáhl na spodní římsu pod oknem. V této
fázi by pak mohlo dojít k odřeninám na břiše. Kdyby býval stál na
římse pod oknem, pak by těžiště jeho těla bylo těsně nad parapetem
okna. Římsa je od země vzdálená 13,56 m, zatímco výška pádu z druhého patra je 14,64 m.
Okno je od podlahy místnosti ve výšce 1,07 m. Od tragické smrti
Jana Masaryka nebylo opravováno. Šířka vnitřního rámu venkovního
parapetu je 41 cm, včetně rámu okna 9 cm, vnitřní parapet měří 30 cm.
Celková šíře je 71 cm. Uvnitř místnosti je před oknem navíc kryt topení v šířce přes celé okno, hloubka 18 cm. Varianta spontánního pádu
by přicházela v úvahu pouze tehdy, kdyby se při vyklonění vysunulo
těžiště těla až na samotnou hranu.

21

Zpráva prof. PhDr. Jiřího Strause vypracovaná pro ÚDV.
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Tato varianta pádu nepřichází v žádném případě v úvahu, jak
konstatoval prof. dr. Jiří Straus, a jednoznačně ji také vyloučil.
Důležité pro biomechaniku pádu je znalost rotace těla kolem pravolevé osy při pádu z výšky. Vzhledem k pitevnímu protokolu konstatoval prof. dr. Jiří Straus jednoznačně, že tělo padalo délkovou osou kolmo k zemi. Jan Masaryk měl rozdrcené paty, zlámanou páteř a žebra,
roztříštěnou pánev. Klenba lebky však zůstala neporušena. Z toho lze
odvodit, že při pádu nedošlo k rotaci kolem pravolevé osy těla. Tělo
padalo kolmo k dlažbě.22
Vypočtené hodnoty pro pád z parapetu nebo i z římsy pod oknem,
svědčí jednoznačně o tom, jak prohlásil prof. dr. Jiří Straus, že k pádu
těla došlo vystrčením druhé osoby. Tělo padalo ve vertikální poloze s
dopadem na nohy. Při pádu musela síla vystrčení směřovat do těžiště
těla. Z toho vyplývají závěry: k pádu Jana Masaryka došlo z parapetu
okna, nikoliv tedy ze spodní římsy. Síla vystrčení směřovala do těžiště
těla, tedy do úrovně pasu.
Prof. dr. Jiří Straus vzhledem k biomechanickému hodnocení a zjištěným parametrům spontánní pád Jana Masaryka z okna vyloučil.
Konstatoval rozhodně, že vzhledem ke zjištěným geometrickým a kinematickým znakům biomechaniky pádu nepřichází sebevražedný
skok v úvahu:
„Variantu sebevražedného skoku Jana Masaryka vylučuji. Biomechanickým zkoumáním jsem zjistil, že k pádu Jana Masaryka došlo
působením vnější síly. Na pádu se minimálně podílela druhá osoba.
Mohlo se jednat o dvě osoby.“
Na tomto místě si připomeňme slova generálmajora Bělkina, jeho
partnera kpt. Bondarenka a agentky NKVD kpt. Paršiny: „Byl jsem to
já, spolu s kapitánem Bondarenkem. To my jsme vyhodili Masaryka z
okna. Sotva jsme ho zvládli, takový to byl udělaný strejda…“
22

Zpráva prof. PhDr. Jiřího Strause vypracovaná pro ÚDV.
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Znalecký posudek podal prof. dr. Jiří Straus, jako znalec jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 21. 6. 1999, pod
č. sp. Zn. Spr. 1763/98 pro základní obor kriminalistiky se specializací
forenzní biomechaniky. Znalecký posudek byl sepsán pod pořadovým
číslem 47-3/2002.
Další rozbor vypracovali prof. Viktor Porada a ing. Aleš Vémola
z Brna. Jejich základním oborem je doprava, odvětví městské dopravy
silniční, se specializací na technické posudky o příčinách silničních
nehod. I tito znalci v oboru dopravy s jistou dávkou pochybností připustili,
že z technického hlediska nelze možnost působení vnější síly vyloučit.
Prof. MUDr. Cyril Höschl, ředitel psychiatrického centra Uni–
versity Karlovy, vysvětloval 6. dubna 2004 na ÚDV psychologické
aspekty smrti Jana Masaryka. Vycházel přitom z obecně známých
údajů a zkušeností s depresivními pacienty, včetně těch, kteří skončili
život dokonanou sebevraždou:
„Pokud bychom připustili verzi, že šlo o sebevraždu, lze si mechanismem projekce, to znamená mechanismem ¸vcítění se´ do situace
sebevraha, jen těžko představit, že by v případě plánované sebevraždy,
ať již dlouhodoběji či z momentálního rozhodnutí, postupoval [J. M.]
tak, jak je ze záznamů známo.
To znamená, že po ukončení normálního pracovního dne a rozloučení s personálem, by se z civilního oděvu, při plném vědomí toho, že
bude po seskoku nalezen, a že tento obraz bude všeobecně známý,
převlékl do pyžama.
Je velmi nepravděpodobné, že by k silnému emočnímu impulzu, který vedl k pokálení, došlo ještě před vlastním dilematem skoku, jehož
stopy byly nalezeny na parapetu okna.
Argument, že skok provedl čelem ke zdi, je v mých očích, na rozdíl
od některých odborníků, spíše argumentem pro to, že ke skoku nedošlo
z vlastního rozhodnutí. Navíc je málo pravděpodobné, že by rozhodnu287

tí k sebevraždě bylo slučitelné s pokračováním běžných povinností, jako slib setkání s personálem na druhý den či příprava projevu.
Také je málo pravděpodobné, že by ve svém postavení a ve své situaci, kdyby se dobrovolně rozhodl sprovodit ze světa, nezanechal
vysvětlující dopis.
Všechny tyto okolnosti, působí při objasňování případu jedním
směrem, a podle mého soudu činí variantu sebevraždy velmi nepravděpodobnou.
Tyto argumenty by ztrácely na významu jedině tehdy, kdyby ke
skoku došlo v náhlém impulzivním hnutí mysli nebo pod vlivem akutní
psychotické události např. deliria. V pitevním nálezu se nezjistilo
žádné množství psychotropních látek ani známek intoxikace. Zároveň
nebyl zjištěn žádný organický nález mozku, který by takový stav
vysvětloval.“
(K této úvaze připojme ještě jednu podrobnost. Kalhoty od pyžama,
které měl Masaryk na sobě, byly oblečeny naruby.)

Z výpovědí mnoha svědků je zcela jasné, že Státní bezpečnost neměla od 10. března 1948 vůbec žádný zájem na vyšetření smrti posledního ministra zahraničních věcí svobodného Československa Jana Masaryka. Šlo jí vždy a jen o zdůvodnění sebevraždy, na kterou vedle ministerstva vnitra, KSČ a StB poukazovalo několik dalších osob. K tomuto
názoru vedly jednu skupinu vyšší zájmy nastoleného režimu, strany a
vlády, druhá skupina vycházela pak ze svých úvah – nikoliv důkazů.
V souvislosti s vraždou zde byly naopak nejen domněnky, ale také
vážná svědecká prohlášení.
Nezapomeňme, že existují tajné záznamy policejního lékaře a
vrchního zdravotního rady MUDr. Josefa Teplého, které byly
v roce 1951 tajně vyvezeny z Prahy a uveřejněny 29. prosince téhož
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roku ve známém americkém listu New York Times. Tyto záznamy hluboce věřícího muže, který pro svou pravdu zemřel i se svojí ženou, si
zaslouží ten nejvyšší respekt.
Zabýváme-li se vlivem sovětských tajných služeb na vývoj v poválečném Československu, nemůžeme bez povšimnutí přejít skutečnost, že
se jejich příslušníci jako generálmajor Bělkin nebo kpt. Bondarenko či
agentka NKVD kpt. Paršina přiznávají, i když jen v kruhu svých známých, k účasti na jedné z nejtragičtějších záhad československých
moderních dějin – na likvidaci Jana Masaryka.

Závěrem a souhrnně
Sametová revoluce v listopadu 1989 odstranila komunistický režim
instalovaný únorovým pučem v roce 1948. Nastolila však stínovou spravedlnost. Amnestovala i všechny komunistické zločiny. Sem patří i smrt
bývalého československého ministra zahraničních věcí Jana Masaryka.
Od chvíle, kdy byl nalezen 10. března 1948 mrtev na druhém
nádvoří Černínského paláce, sledovalo vyšetřování jediný účel: zdůvodnit, že Jan Masaryk spáchal sebevraždu. Oficiální zpráva ministerstva vnitra vydaná v několika neuvěřitelných hodinách konstatovala
sebevraždu. Národ tomuto tvrzení nikdy neuvěřil.
Smrt Jana Masaryka se stala znovu středem pozornosti v roce 1968,
v období „pražského jara“. Vyšetřování bylo však po zásahu Moskvy
zastaveno.
V roce 1989 úřední místa vyšetřování z roku 1968 považovala za
konečné. Až roku 1993, tedy čtyři roky po „sametové revoluci“, byl
případ na krátkou dobu opět otevřen, aby nedlouho nato byl znovu
odložen. Teprve druhý sjezd Masarykova demokratického hnutí
v říjnu 2000, přišel s požadavkem, aby smrt Jana Masaryka byla
konečně řádně vyšetřena. Krátce nato byl Úřad dokumentace a
vyšetřování zločinů komunismu tímto úkolem pověřen.
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Komunistický režim měl v případě J. Masaryka na mysli vždy jen
zdůvodnění sebevraždy. Vraždu vůbec nepřipouštěl. A tento zájem přetrvává. Ministerstvo vnitra spolu se Státní bezpečností vždy pouze tvrdilo,
že šlo o sebevraždu. Důkazy však veřejnosti předloženy nebyly.
Ovšem nebyla prokázána ani vražda, i když mnohé okolnosti
svědčí o tom, že československý ministr zahraničních věcí Jan Masaryk b y l zl i k v i d o v á n .
Výpovědi mnoha osob, většinou nepodepsaných, protokoly či jiné
záznamy, které jsme shromáždili, však zdůvodnění sebevraždy nejen
zpochybňují, ale i vylučují.
Je čas poukázat na skutečnost, že průběh vyšetřování a jeho výsledky se opírají téměř výlučně o úvahy lékařů a jiných vědeckých pracovníků. Jsou mezi nimi ti, kteří jsou přesvědčeni o Masarykově sebevraždě, ale také tací, kteří jsou přesvědčeni o jeho vraždě.
Kde jsou výsledky šetření Státní bezpečnosti? Dnes nám musí být
jasno, a to je také hlavním účelem této mé úvahy, poukázat, že StB
sledovala vždy jediný cíl: zdůvodnit sebevraždu. V Masarykově
kanceláři nebyl nalezen žádný kompromitující materiál, který by svědčil o přípravách k útěku za hranice. Nebylo však, a to je důležité,
nalezeno vůbec nic, co by nasvědčovalo tomu, že se Jan Masaryk
chystal spáchat sebevraždu.
Hlavní příčinou všech dohadů, spekulací či pochybností byl postup
ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti bezprostředně po Masarykově
smrti. Vyšetřování bylo z příkazu ministra vnitra Václava Noska a vrchního rady tohoto ministerstva dr. Jana Hory vzato z rukou zkušených kriminalistů a dalším postupem byli pověřeni diletanti z StB.
Právě v tomto rozhodnutí diktovanému vyššími zájmy je
ukryta odpověď na otázky, jak vlastně Jan Masaryk v březnu
1948 zemřel a kdo jsou jeho likvidátoři…
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Byl večer 9. března
Na tlapkách hyeny přicházela noc
ulicemi Prahy se valila třídní moc –
s kvéry na ramenou
a nevěděla, co s tou změnou.
Stranickým právem
stali se nyní davem.
Ti nositelé zrady
to mysleli doopravdy.
Osvobozený lid se potácel Prahou
a nic jiného neznaje
před branami koncentráků
hledal cestu do ráje.
Byl večer 9. března 1948
na tlapkách hyeny přicházela noc…
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Směna, 6. dubna, 7. května, 8. května, 12. května 1948.
Mladá fronta, 7. dubna 1948.
Večerní Praha, 8. května 1948.
Svobodné slovo, 11. dubna, 18. dubna 1948.
Práce, 24. května 1948.
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Saturday Evening Post, 21. srpna 1948.
New York Times, 29. prosince 1951.
Der Spiegel, 7. dubna 1965.
Publikace
Kaplan Karel, Nekrvavá revoluce, Praha 1995.
Vlastní archiv
Zdeněk F. Šedivý se narodil 12. března v Řevnicích. Po válce založil v Teplicích týdeník Nová doba, od jara 1946 redaktorem Práva lidu. Po puči vyloučen ze Svazu novinářů, odešel za hranice.
Od července 1948 pracoval jako dělník na střelný prach v Lucembursku, od února 1951 redaktorem rozhlasové stanice Svobodná Evropa. V květnu 1956 odešel natrvalo do Spojených států. Pracoval jako
komorník, číšník a redaktor krajanského časopisu. V srpnu 1958 nastoupil jako překladatel a hlasatel Hlasu Ameriky ve Washingtonu. Od
počátku 80. let šéfem československého vysílání, od března 1985 ředitelem československého vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa
v Mnichově. Od dubna 1990 pak šéfredaktorem Lidové demokracie. Je
členem PEN klubu německy mluvící oblasti a České obce spisovatelů.
Publikace: Velká operace (1996), Světlana (1997), Jan Masaryk
(1998), Jen jednou se vrátit… (2002), Uranový Gulag (2003), Domeček (2004).
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Oběť Jana Masaryka
Antonín Sum

ÚVODNÍ ČÁST A ZÁKLADNÍ POZNÁMKY
1) V krátké době po 10. březnu 1948, kdy pan ministr Jan Masaryk
obětoval svůj život, aby upozornil Evropu a svět – ale i obyvatele své
vlasti – Československa – na násilný postup komunismu v Československu i na nebezpečí obdobného vývoje pro další země světa, se
začaly objevovat spekulace o způsobu jeho smrti. A to jak na Západě,
tak i v naší zemi, kde v pozdějších desetiletích zavládl krutý komunistický teror, podobný nacistickému teroru za války.
Na Západě většinou tuto oběť a gesto Jana Masaryka pochopili,
zvláště jeho přátelé z války – Winston Churchill a George Marshall,
spojili je s upozorněními na tehdy již padající „železnou oponu“ mezi
Sovětským svazem a Západem. Prohloubili i urychlili kroky k obraně
demokracie a svobody prostřednictvím nové organizace – Atlantického
paktu, která byla založena již rok po Masarykově smrti – 9. dubna
1949 – a během dalších desetiletí ochránila svobodné a demokratické
země od osudu Československa a jiných porobených států, až přivodila
během roku 1989 pád komunismu a umožnila mnoha zemím, i Československu, opětný návrat ke svobodě a demokracii.
V tomto směru sehrála tehdy oběť Jana Masaryka, jako významného a známého politika, svoji úlohu. Doma však byl viděn
jako jedna z prvních obětí komunismu, o němž si lidé postupně, a
po vlastních zlých zkušenostech se stovkami popravených, tisíci zabitých a statisíci vězněných a bezpočtu perzekvovaných, mohli udělat
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vlastní obraz jako o režimu krutém, nelítostném, až teroristickém. A
také řízeném z Moskvy. Proto není divné, že smrt Jana Masaryka 10.
března 1948 začala být již tehdy považována za „vraždu komunistů“ ať
přímo fyzickou, nebo alespoň morální.
2) V naší československé – nyní jen české – historii je po více než
tisíci letech národního dění a povědomí celá řada významných osobností, které ovlivňovaly ve své době vývoj, a jež by si plně zasloužily
pozornosti a i vděčnosti národa. Někteří z nich nám jsou známi z historických knih nebo jiné odborné literatury, někteří i svým vlastním
přínosem a dílem. Jsou však také osobnosti, které od své vlastní doby
procházejí dějinami dále – zůstávají v našich myslích a jejich jména
tvoří pevnou součást „zlatého pokladu“ našeho národa! Mnohá taková
jména jsou známa i v zahraničí.
Jan Masaryk do tohoto „zlatého pokladu“ nesporně patří, tak jak
jeho otec T. G. Masaryk, abych navázal alespoň na rodinu pro nás tak
vzácnou.
A právě zde je ten zajímavý okamžik uvědomění – p r o č ?
Pro některé lidi je to právě „oběť nebo vražda“ a „záhady“ s ní
spojené; i tento důvod je v dnešní mediální době vysvětlitelný.
Pro naše přátele v zahraničí, zvláště na tzv. Západě – tedy v Ame–
rice, v Anglii, ve Francii a v evropských zemích, a zvláště pro naši
starší generaci, která prožívala válku, ať doma pod nacistickou okupací, nebo v zahraničí se Spojenci v boji za obnovení svobodné Evropy i
Československa, je Jan Masaryk s t á l e určitým významným a sympatickým symbolem.
Za války, z Londýna i z Ameriky, vléval od samých počátků (již po
neslavném „Mnichově“, pak po nacistické okupaci země a zahájení
teroru, popravách, koncentrácích a perzekuci) ve svých rozhlasových
projevech naději v dobrý a vítězný konec války a obnovení Československa. Dokázal spojovat seriózní informace a hodnocení s vtipem a
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lidským přístupem. Dovedl ocenit oběti našich československých legionářů v řadách Spojenců na všech válečných bojištích, a mezi našimi
Spojenci uměl potvrdit přesvědčení, že i my – Čechoslováci – jsme
spojenci poctivými, čestnými a připravenými k obětem i boji! Tak
vystupoval i jako náš zástupce v mezinárodních organizacích a svým
šarmem, styky i znalostmi otevíral mnohé dveře.
Tak působil v zahraničí i v mezinárodních organizacích, jejichž pomoc po válce pro nás byla nepřehlédnutelná. Doma pak dovedl svojí
upřímností, lidskostí, pochopením i vtipem získávat lidi, kteří ho znali
z rozhlasu za války, i mnohé další.
Osobní a lidská – ale i politická – stránka Jana Masaryka
zůstává proto i dnes p o k l a d e m národa.
3) Na tyto vlastnosti a dění ovšem navazovala, a to již tehdy po
válce, nevraživost některých osob-politiků vůči Masarykovi. Zvláště
pak při vývoji situace v únoru/březnu 1948.
K tomu musím uvést několik příkladů:
Mezinárodní, zvláště americká, pomoc po válce – U N R R A –
oživila naše hospodářství a přímo pomáhala téměř každému. To mělo
tehdy (1946) přímo opačný vliv na značné poválečné prokomunistické
a prosovětské sympatie (tj. dík za osovobození), které se rychle ztrácely.
Po skončení této akce byla v létě 1947 svolána do Paříže mezinárodní konference, kde se mělo projednat její následné pokračování,
později nazývané „Marshallův plán“, (kterým se většina evropských
zemí po válce, včetně Německa, teprve hospodářsky plně rozvinula).
To se ovšem nelíbilo Stalinovi a účast „socialistických“ zemí zakázal.
V červenci 1947, po rychlém pozvání do Moskvy, Jan Masaryk
jako jediný z naší delegace Stalinovi oponoval, což mu samozřejmě
nebylo nikdy zapomenuto.
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Ze září 1947 jsou známy tzv. „krčmaňské balíčky“ s výbušninou,
zaslané komunisty Masarykovi, Zenklovi a Drtinovi.
4) Je také známo, a pan ministr Masaryk to od svých přátel v Americe při podzimním zasedání OSN v roce 1947 slyšel, že by u nás mělo
brzy dojít ke komunistickému převratu, a že je Masarykův život ohrožen. Přesto se však před Vánocemi 1947 vrátil domů, aby – pokud bude moci – pomáhal prezidentu Benešovi a zachraňoval, co půjde ještě
snad zachránit.
5) Vývoj myšlení a stanovisek Jana Masaryka – až k jeho sebeoběti
– v kritických únorových dnech a v březnu 1948, byl po jeho smrti
poctivým předmětem rekapitulací a srovnávání u nás všech, kteří jsme
byli v jeho nejbližším okolí. Mnohé je i přesně popsáno v publikacích
velvyslance dr. Arnošta Heidricha a mého kolegy – tajemníka, prof.
Lumíra Soukupa, či v dalších příspěvcích, jež zde, jako seriózní dokumenty, dále uvedu. Chci uvést i to, že v poúnorové situaci pana ministra nejvíc bolelo to, že dění a převratu u nás byla tehdy v zahraničních
médiích a politických kruzích věnována jen minimální pozornost. To
považoval za obrovské nebezpečí pro Západ – a chtěl varovat, i přímo
protestovat, byť tak bolestným osobním rozhodnutím. Jinou možnost
tehdy již neměl.
6) Potřebné je, myslím, prostudovat a hodnotit širokou škálu literatury věnované případu Jana Masaryka. Ať je to několik větších prací –
knížek, či příspěvků v různých médiích v z a h r a n i č í (televize
mnohem později, ale noviny, časopisy a rozhlas již po roce 1948),
zvláště od osob ministru Masarykovi blízkých, jimž se podařilo po
únoru 1948 odejít do zahraničí a tam pak žít, eventuálně publikovat
(např. právě velvyslanec Heidrich, prof. dr. Soukup, ministr Feierabend – jejichž příspěvky zkráceně uvedu – ale i další).
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Zde musím konstatovat, že sám znám jen zlomek této literatury,
která pro mne ve vězení a za totality byla nepřístupná a později, po
roce 1990, zapomenutá.
7) Pokud se týká vyšetřování „případu“ Jana Masaryka od března
1948, bylo moje stanovisko nebo svědectví vyžadováno asi ve všech
následujících obdobích. Konstatuji ovšem, že v době po mém zatčení
(8. listopadu 1949) a při vyšetřování, jsem nebyl na Jana Masaryka
nikdy dotazován. Nebyl jsem dotazován ani v pozdějších letech po
svém propuštění v roce 1962, i když v té době nebyly mé zkušenosti
s StB zrovna dobré.
První „vyšetřování“ mé osoby, a tehdy ještě žijících kolegů z MZV,
bylo až v době „pražského jara“ tedy v letech 1968–1969, kdy impuls
k široce medializovanému šetření dal článek prof. Svitáka, a ten byl
zase inspirován článkem Michaela Randa v časopisu Der Spiegel
z roku 1964. „Michael Rand“ byl pseudonym Benno Weigla z Brna,
s nímž jsem byl také ve vězení. Propuštěn byl někdy v roce 1959 a
jako britský občan mohl odjet do Anglie. V letech 1968–1969 jsme
byli v telefonickém styku, ale slibované doklady mi neposlal. S panem
prof. Svitákem jsme si i toto podrobně vysvětlili při jedné přednášce
na VŠE v Praze v té době.
Jinak musím konstatovat, že při všech dalších šetřeních – až do této
doby – byla vždy vyžadována jen odpověď na danou konkrétní otázku
(ve formě protokolu). Nikdy jsem nebyl seznámen třeba s obrázky
z roku 1948 či s rekonstrukcí (jež naopak tehdy byla schopna získat
média). A moje mnohokrát opakované návrhy vysvětlit souvislosti a
to, co jsem znal, nikoho z vyšetřujících nezajímaly. Vždy měla přednost medializace různých hypotéz a teorií – na úkor pravdy, podle
mého soudu.
8) Shrnuji zde proto mně známé výsledky „vyšetřování“ nebo medializace z různých období:
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1948 – „sebevražda“, později: „zabit při útěku u letadla“ (Ruzyně,
Panenské Břežany)
1968–1969 – „pochyby o sebevraždě“, spíše „vražda“ – varianty:
 cizí rozvědka (míněno podle Weigla sovětská);
 skupina partyzánů vedená mjr. Schrammem, aby Masarykovi zabránili v odchodu do zahraničí nebo „chtěli ho jen
kompromitovat, získat nějaký materiál a inzultovali ho“
(stejný názor i při vyšetřování po roce 1990);
 jiné rozvědky (míněno anglická nebo americká) chtěly zabránit Masarykovi, aby kolaboroval v komunistické vládě;
 „náhoda“, Masaryk odpočíval v okně koupelny, tam usnul a
spadl na dvůr.
2003 – poslední výsledek, před ukončením vyšetřování: „J. M. byl
vyhozen z okna (jinou) skupinou partyzánů, aby neutekl na Západ do
čela protikomunistického odboje.“ Současně bylo zjištěno, že po
padesáti a více letech „případ“ dále vyšetřovat nelze, a „byl odložen“.
(Ne tak v médiích.)
9) Z důvodů, které jsem uvedl výše, nechci tyto výsledky vyšetřování
komentovat. Jen bych rád upozornil alespoň na to, že v letech 1968/1969
byla provedena rekonstrukce této tragické události (a také několik opakování pro různé televize), ovšem už za jiné situace – např. celé nádvoří
bylo v té době již předlážděné. Výsledky těchto rekonstrukcí byly přesto
nesprávně brány jako „stav 10. března 1948“ (např. poloha těla, vyměření apod.). Existuje také několik (dříve mně neznámých) originálních
fotografií z 10. března 1948, které nikdy nebyly vzaty v úvahu.
10) Své vlastní poznatky z oné doby, v příslušných souvislostech a
s potřebnými originálními doklady, jsem uváděl při všech svých veřejných vystoupeních v období 1968/1969 a po roce 1990 dodnes, stejně
tak i letech 1950–1962 při diskusích se spoluvězni. Obsahově po ce-
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lých více než 55 let neměním stanovisko a předkládané informace.
(Leckdy ovšem publikované údaje nebo souvislosti neodpovídají tomu, co jsem oficiálně uvedl.)
Za zájem jsem však – pro historickou pravdu – vždy vděčný. Ať
televizi, rozhlasu, médiím či spoluobčanům, zvláště mladým.
Proto také i zde děkuji řediteli ÚDV plk. Mgr. Kratochvílovi a náměstku ředitele plk. JUDr. Bretovi za jejich zájem, pomoc a především
za myšlenku vydat tuto dokumentární knížku. Jsem vděčný i za dobrou
vůli projevenou těmi, jejichž názor na události roku 1948 a na smrt Jana
Masaryka je od mého odlišný. Budu vděčný i ruské straně, odpoví-li na
můj dopis, ve kterém prosím o pomoc při osvětlení případu.1
11) Znalosti a vzpomínky z oné doby – své i mnoha přátel a pamětníků – jsem shrnul již v několika pracích:
 „Osudové kroky Jana Masaryka“, vydal Státní ústřední archiv
v roce 1996 (převážně materiály z mnichovské krize),
 „Osudný krok Jana Masaryka“, vydáno v Příbrami v roce
1996,
 kniha vzpomínek „Otec a syn“, vydaná v roce 1999,
 kniha „Otec a syn (2. díl) – Syn Jan“, vydána v roce 2003 –
obě v nakl. Pragma, Praha,
 a vlastním nákladem knížku se shrnutím dokumentů a svědectví „Jan Masaryk stále s námi“ v nakl. EVA – Milan Nevole,
Praha 2004. Z této poslední knížky uvádím zde originální
podklady a příspěvky pamětníků. Jsou, myslím, k osvětlení
doby i případu důležité.
Všem, kteří toto budou číst, děkuji za pozornost.
1

V květnu 1945 v Pražském povstání jsem jako spolupracovník České národní rady také
tlumočil a pomáhal sovětským generálům (Rybalko, Ziberov), kteří nám tehdy přišli
první na pomoc, a dostal jsem vyznamenání čestného tankisty 3. gardové tankové brigády. Jako tlumočník jsem tak později pomáhal i na Úřadu předsednictva vlády ČSR.
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OSOBNÍ SVĚDECTVÍ PŘÁTEL A PAMĚTNÍKŮ
Svědectví dr. Milady Horákové z února 1948
(Z knihy „O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě“, Zora
Dvořáková, Jiří Doležal, nakl. Eva – Milan Nevole, Praha 2002, str. 64.)
Její poslední vystoupení na veřejnosti se uskutečnilo v neděli 22. února
1948 v Sadské u Nymburka. Charakterizovala tu diktaturu jedné strany
jako počátek hospodářské a mravní devastace. Současně vyjádřila
věrnost ideálům humanity a prezidentu Benešovi.
V Černínském paláci navštívila ministra Jana Masaryka. Rozhovor
s ním v ní vyvolal tísnivý dojem. Marně si kladla otázku, co měl na
mysli, když důrazně řekl: „Já udělám“ – Myslel na odchod do exilu a
zahájení odbojové činnosti, jako tomu bylo za druhé světové války?
Nebo se to týkalo jen jeho samého? Snad rezignoval? Snad chtěl se životem skončit? Nebo mu komunisté učinili lákavé nabídky, dali mu sliby, které zvažoval? To, že nepodal demisi a zůstal v jejich rekonstruované vládě, mělo pro ně obrovskou cenu. Věděla, že stál při Benešovi, že už před lety svému otci slíbil, že Beneše nikdy neopustí. Ale tato
nová situace byla pro něho nesmírně traumatizující. Znala ho jako
vitálního a vtipem sršícího člověka, ale také věděla o jeho stavech hluboké deprese a melancholie. Odešla od něho s rozpornými pocity. Neměla zdání, „co udělá“… Tohle setkání v ní vyvolalo úzkost…
Nemenší pochybnosti se vynořily kolem sebevraždy Jana Masaryka, k níž došlo 10. března. Den předtím byl u Beneše v Sezimově
Ústí. Předpokládalo se, že spolu jednali o Masarykově odjezdu do zahraničí. Druhého dne ráno však byl Jan Masaryk nalezen pod okny
Černínského paláce mrtev. Ještě den předtím hovořila Milada Horáková se svým mužem o svém rozhodnutí, že se poslaneckého mandátu
vzdá a že svůj krok zdůvodní odmítnutím komunistického násilí […]
Pod dojmem tragické smrti Jana Masaryka tak učinila 10. března ve
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2 hodiny odpoledne2 […] Pokud připouštěla, že Masaryk odešel ze
světa dobrovolně, pak v tom spatřovala mnohem údernější a mnohem
mocnější protest, než jakým mohl být její projev v parlamentě.
Několik vzpomínek z publikace „Tajné dopisy z Prahy 1948”
Vzpomínky Amelie Posse-Brázdové3 vydané v roce 1994 jako
6. svazek knižnice Společnosti Edvarda Beneše. Jsou zde zachyceny v dopisech týkajících se smrti ministra Jana Masaryka, které si
vyměňovala autorka s dr. Eduardem Táborským (za války tajemníkem prezidenta Beneše v Londýně, po válce – až do roku 1948 – československým vyslancem ve Švédsku, později profesorem v USA).
[Str. 12:] Kromě toho byl Beneš přesvědčen, že Honza [Jan Masaryk] si v zoufalství sám vzal život. Kučera byl nahoře v jeho bytě hodinu poté, co bylo nalezeno jeho tělo, ještě než přišel Clementis a ostatní
pánové z ministerstva vnitra. Mluvil se svými starými přáteli, s Honzovým soukromým tajemníkem a se sluhou, který od něho odešel v 9.30
večer, a říkal, že vyběhl nahoru v okamžiku, kdy bylo tělo nalezeno.
Přísahali, že nic nenasvědčovalo nějakému zápasu, jak nám to líčil

2

Na 10. března 1948 ve 14.00 hod. byla svolána první schůze Ústavodárného národního shromáždění po „únoru“, tzv. shromáždění „obrozené Národní fronty“. Řada poslanců byla „vyakčněna“ – tj. vyhozena.

3

Paní Amelie Posse-Brázdová (1884–1957), členka švédské aristokratické rodiny, s uměleckými a literárními sklony, sama spisovatelka, se v roce 1915 provdala v Římě za
českého malíře Oskara Brázdu. V roce 1917 se také v Římě seznámila s dr. Edvardem
Benešem. Od roku 1925 žila na zámečku Ličkově, znala se s rodinou Masarykovou, a
stýkala se s dr. Benešem a Janem Masarykem i po válce. Měla úzké vztahy i k dr. Miladě Horákové a mnoha demokratickým politikům před- a poúnorové doby.
Koncem roku l948 uprchla před zatčením z Československa, předtím však tajně dopravila do zahraničí řadu dokumentů, mezi nimi i paměti dr. Edvarda Beneše, které
byly později v exilu vydány.
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Vilím,4 a jak věřili téměř všichni. Z takzvaných spolehlivých zdrojů se
objevují stále nové a stále senzačnější podrobnosti.
Po své návštěvě u Kučery jsem odjela na Ličkov [panství A. PosseBrázdové] a odpočívala jsem tam přes neděli a pondělí. V úterý ráno
jsem se vrátila do Prahy. Navštívila jsem pak mezi jinými i Alici Masarykovou. Ta mi dala své čestné slovo při památce otcově a jménem
své rodiny, že po nejpodrobnějším a objektivním šetření dospěla k přesvědčení, že si Jan vzal život sám. „Přála bych si, aby to byla vražda,
pro něj by to bylo kratší utrpení. Je hrozné pomyslet na to hluboké
zoufalství, které ho k tomu dovedlo, ale nemohl nebýt hoden našeho
otce a jména, které nosíme. Teď se mu konečně podařilo otevřít oči
světu i svému národu, ukázat, co se událo.“
Když jsem vyprávěla, co nám Vilím říkal po rozhovoru s dr. Klingerem5 a jinými v Londýně, vykřikla: „To není možné! Pan Klinger by
takové věci neměl říkat. On neví, jak to bylo, nesmí se nechat přemluvit a propůjčovat svou autoritu propagandistickým lžím, i kdyby je šířil v dobrém úmyslu. Naším heslem musí zůstat ,Pravda vítězí´. Musíme se držet pravdy, ať to stojí cokoliv.“
[Str. 16:] Sýkora [Benešův tajemník] je také přesvědčen, že si
Honza vzal život. Tři dny předtím odeslal do Anglie svoji lásku [spisovatelku] Marcii Davenportovou, s níž žil. Letěla jako diplomatický kurýr a zdá se, že to byla právě ona, která s sebou vezla dopis Lockhartovi a Hammerovi, o němž se kdosi zmínil v rozhlasovém vysílání po

4

Blažej Vilím byl do roku 1948 generálním tajemníkem sociálně demokratické strany.

5

MUDr. Oskar Klinger byl osobním lékařem dr. Edvarda Beneše i Jana Masaryka.
V létě 1948 uprchl do Anglie, kde rozšiřoval zprávu, že měli s JM 10. března 1948
ráno odletět z Ruzyně letadlem, a že tam byl JM zastřelen. (Viz slova prezidenta Beneše a paní Hany odsuzující Klingera.) v knize Amelie Posse-Brázdové
Obdobné tvrzení – zastřelen při útěku letadlem z Panenských Břežan – byl asi omyl. Týkalo se spíše nezdařeného útěku Mons. Šrámka a ministra Hály, kteří tam byli zatčeni.
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Honzově smrti. Byla zřejmě jediným člověkem, jemuž Masaryk v posledních dnech skutečně plně důvěřoval.
Alice to také potvrdila. Říkala: „Když byl u mne, děkoval mi a vypadal zoufalý. Vůbec však nemluvil o situaci, nýbrž většinou o nás a
našem otci, a také o tom, co by si přál. Když ode mne naposled odcházel, otočil se ve dveřích a podíval se na mne s takovým výrazem, že
jsem se zachvěla. Potom řekl: Všechno bude v pořádku.“
Týž večer, kdy odjela Marcia, řekl Honza Sýkorovi [6. března]:
„Teď jsem vyrovnán se životem, už si nic víc nepřeju a jsem připraven
na všechno.“ Již v tom okamžiku napadlo Sýkoru, že Honza myslí na
sebevraždu, ale potom to pustil z hlavy jako absurdní věc.
[Str. 24:] Winter [švédský velvyslanec] říkal, že Steinhardt, který
jako politik není nikterak pozoruhodný, tu má nicméně nejlepší zpravodajskou jednotku a po tři měsíce sledoval každou stopu z toho, co se
šušká s takzvanou Honzovou vraždou. Ale nic z toho nebylo prokázáno, třebaže by byli rádi, kdyby tomu tak bylo.
[Str. 59:] Myslím, že jsem ve svých dopisech uvedla, co mi o tom on
sám řekl [tj. Beneš o svém léčení]: „Byli by to oni [komunisté], kteří
mne uštvali svým krutým, nelidským jednáním a nátlakem – jako to
udělali s Honzou.“
Toto obvinění určitě stačí.
[Str. 68:] Když jsme však později mluvili o tom, co řekl [Klinger] o
Honzově smrti, u čehož byl dokonce i Smutný, Beneš se rozčilil a řekl:
„On lže…“ Klinger nestoudně a záměrně vykládá věci, o nichž ví, že
nejsou pravdivé […] Upoutalo mne jedno. Když mi totiž Vilím říkal,
co Klinger vykládá, nezmínil se o žádné ráně v hlavě od kulky – to
bylo doplněno až v rozhlasovém vysílání. Smutný mi dal čestné slovo,
že Honzovu hlavu pečlivě prohlédl a obracel, a že byla naprosto bez
zranění. […]
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Smutný bezprostředně poté vyběhl do Honzova pokoje ještě před
ostatními a shledal, že je tam všechno v naprostém pořádku a že tam
leží Bible, otevřená v pasáži „Kdo se jednou zbavil břemene, bude
dbát, aby si je znovu nevzal na svá bedra“. Slíbila jsem Smutnému, že
Vás požádám, abyste jim v Londýně řekl, že on na svou čest prohlašuje, že je to pravda. […] Říkal totéž, co Beneš. Proč má někdo snižovat
význam toho, co chtěl svým činem Honza ukázat světu a svým vlastním
lidem, jen proto, aby přispěl další senzací v boji proti bolševikům?
Mají toho ostatně na svědomí dost. Každý tady ví, že kdyby bylo třeba,
neváhali by takové metody použít.
Během mé návštěvy Beneš dodal, že tomu věřil zejména na základě
rozhovoru s ním [Masarykem] v sobotu předtím, než se to stalo. Dodal
však (o tom jsem již psala), že nedávno měl přesto tu a tam pochybnosti,
když viděl, čeho všeho jsou schopni: „U nich je všechno možné […].“
Hubert Ripka6 – Únorová tragédie
(nakl. Atlantis, Brno 1995)
[str. 266, 267:] Dva týdny po Drtinově pokusu o sebevraždu přišla
zpráva, že si sáhl na život i Jan Masaryk. Oficiální komuniké oznamovalo, že byl ráno 10. března nalezen mrtev na dlažbě dvora: vyskočil
z okna v druhém patře Černínského paláce […]
Těžko popsat ohlas této tragické události. Obyvatelstvo bylo zdrceno a zmocnila se ho panika. Zdálo se, že teprve při Masarykově smrti
lidé pochopili celý rozsah katastrofy.
Ale Masarykova smrt nevzbudila hluboký dojem jen v Československu. Ve všech vrstvách všech demokratických zemí považovali syna
velkého prezidenta za nositele obdivuhodné tradice. I poslední pochy6

Dr. Hubert Ripka byl do února 1948 ministrem zahraničního obchodu; podařilo se
mu odejít do exilu.
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bovači si museli uvědomit a přiznat, že to, co se stalo v Praze, byl zločin. Masarykova smrt byla hmatatelným důkazem, že byla zavražděna
další demokracie. […]
Osobně se domnívám, aniž to mohu jakkoliv dokázat, že Masaryk
spáchal sebevraždu. Moje domněnka je založena na psychologickém
rozboru. Nebyl jsem s ním ve styku ode dne naší demise, kdy jsem
s ním telefonicky hovořil a on mi oznámil, že má v úmyslu se k nám nazítří připojit. Zdá se mi však, že jeho sebevraždu je možno vysvětlit,
jestliže jsme dobře znali jeho povahu. Masaryk byl příliš citlivý a
příliš čestný, než aby mohl sdílet odpovědnost za režim, který násilím
uchvátil moc, vládl lží, nespravedlností a terorem a zahrnoval demokraty obviněními, o nichž dobře věděl, že jsou pustými pomluvami. Byl
příliš humánní, než aby snesl spoluvinu za nespravedlnosti, jejichž
obětí se denně stávaly stovky jeho spoluobčanů, a jsem přesvědčen, že
nemohl připustit, aby bylo jeho jméno spojováno s totalitní vládou.
[…]
A konečně, Masaryk věděl, že je v cizině do té míry znám, aby jeho
hrdinská oběť vzbudila po celém světě sympatie k jeho nešťastné zemi.
[…]
[Str. 269:] Zdálo se, že se celý rozdává, a přece byl uzavřený a nesmělý i vůči svým přátelům. Měl nepopiratelné a neodolatelné osobní kouzlo, které bylo možná částečně výsledkem jeho složité povahy.
Ti, kteří ho dobře znali, si dovedou představit jeho nevyslovitelné utrpení, kterým musel projít, než si vzal život.
Jsem si však jist, že dějiny ukáží, že Drtinova a Masarykova oběť
nebyly marné.
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Svědectví a ohlasy v zahraničí
a) České slovo, 3. 3. 1968, USA – Arnošt Heidrich7
Jestliže po Zorinově příjezdu do Prahy dne 20. 2. 1948 někteří činitelé měli dojem, že přítomnost oficiálního představitele Sovětského
svazu je možná zárukou, že nic převratného se nemůže stát, Jan Masaryk mi naopak po Zorinově návštěvě u něho řekl, že má z jeho příjezdu
a rozhovoru s ním nejhorší dojem, že jeho přítomnost má pro naše
komunisty být jakýmsi zajištěním, že pokus o převrat se musí zdařit, i
kdyby nakonec musely zasáhnout sovětské síly.
Zpráva o smrti Masarykově mě ohromila, ale nepřekvapila. Hned
druhý den po utvoření Gottwaldovy vlády, 25. února 1948, prohlásil
vůči mně, že svět nikdy nezažije, aby syn T. G. M. byl československému parlamentu představen jako člen komunistické vlády. Dodal později, že musí učinit totéž, co udělal Prokop Drtina, protože za situace,
v níž se octl, není pro něho jiného východiska. Řekl jsem mu, že nemůže působit v komunistické vládě, ale že jeho místo je nikoliv mezi
mrtvými, nýbrž v zahraničním odboji protikomunistickém.
Počínaje 26. únorem 1948 trávil jsem denně několik hodin s Masarykem v jeho soukromí. Někdy se mi zdálo, že se Masaryk spřátelil
s myšlenkou, že by měl tajně odejít do ciziny. Věděl, že těžce nemocný
dr. E. Beneš nemůže již pomýšlet na třetí odboj v zahraničí, a nemohl
popřít, že jeho jedinečné styky, zejména ve světě anglosaském, ho
nejen předurčují pro účast v zahraničním odboji, nýbrž činí tuto účast
přímo národní povinností. Avšak v zápětí vždy znovu propadl pochybnostem. Nepřestával opakovati, že se mýlím, jestliže si myslím, že by
mohl vykonati tak platné služby v zahraničním odboji. Říkal, že to byl
7

Arnošt Heidrich (1889–1968), velvyslanec, bývalý generální sekretář MZV, v exilu
generální tajemník Rady Svobodného Československa. Arnošt Heidrich byl osobním
přítelem i poradcem Jana Masaryka. Po jeho smrti se mu podařil útěk na Západ i
s rodinou; (v dodávkovém voze, zabaleni v kobercích).
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sice Západ, který nás přímo i nepřímo dostal do tohoto druhu spolupráce s komunisty a Sovětským svazem, ale přesto se obává, že někteří
z jeho anglických a amerických přátel možná nerozuměli některým
z jeho kroků. Dodával, že Západ pořád ještě nepochopil smrtelné nebezpečí, které mu hrozí z komunismu a sovětského imperialismu, a že
chce, aby jeho dobrovolná smrt jej konečně vyburcovala k plnému poznání. Končíval poznámkou, že je to ta nejlepší služba, kterou svému
lidu v republice může ještě prokázat.
b) Kniha vzpomínek dr. Ladislava Feierabenda, kde je citován dopis
Arnošta Heidricha, psaný ve Washingtonu D. C. v červenci 1967.8
„Poslední dny Jana Masaryka“ – z dopisu Arnošta Heidricha
Dne 19. února 1948, kdy Zorin, tehdy jeden ze zástupců sovětského
zahraničního ministra, náhle přiletěl do Prahy, obědval jsem u Karla
Schwarzenberga ve Voršilské ulici spolu s francouzským velvyslancem
Déjeanem. Popud k tomuto obědu dal Déjean, který chtěl vědět, kam
podle mého názoru spěje situace, jak se začala vyvíjet nedlouho
předtím. Řekl jsem mu, že se obávám, že v Československu dojde v nejbližší době ke komunistickému převratu, jak to naznačil již 10. července 1947 Stalin ve výkladu, který učinil pro československou vládní
delegaci.9
8

Kniha vzpomínek dr. Ladislava Feierabenda, kde je citován dopis Arnošta Heidricha
– bývalého generálního sekretáře ministerstva zahraničních věcí, později v exilu generálního sekretáře Rady svobodného Československa, psaný ve Washingtonu, D. C.,
v červenci 1967. Dr. Feierabend byl předválečným ministrem. Jeho útěk z již obsazeného protektorátu (společně s bývalým ministrem Nečasem) organizoval architekt
Vladimír Grégr, který byl později nacisty popraven. Feierabend i Nečas byli v Londýně členy čs. exilové vlády (od 8. 7. 1940).

9

Francouzský velvyslanec Maurice Déjean (za války blízký spolupracovník generála de
Gaulle) a americký chargé d' affaires John Bruins velice ochotně a účinně pomáhali Janu Masarykovi i nám, tajemníkům, i po únoru 1948, dokud to bylo možné. Dík jim!
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O obědě věděl jen můj tajemník, kterého jsem žádal, aby nikomu
nedával telefonní číslo, ba ani sám netelefonoval, ledaže by se „bořil
svět“. Byl jsem proto zneklidněn, když asi deset minut před druhou hodinou mi bylo oznámeno, že mě volá zahraniční ministerstvo. Když jsem
vzal sluchátko, ozval se tajemník s tím, že má pro mne naléhavý vzkaz od
pana prezidenta. Dr. Beneš mi dával vzkazovat, že podle sdělení sovětského velvyslanectví má ve tři hodiny odpoledne do Prahy přiletět Zorin.
K tomu bylo připojeno přání, abych se vydal na letiště tak, abych dr.
Beneše mohl informovat, jaký je důvod jeho návštěvy zde.
Když jsem ve dvě hodiny třicet minut vkročil do salonku na letišti,
byl Zorin už tam. Prý letadlo přistálo o půl hodiny dříve, řekl mi přítomný představitel sovětského velvyslanectví. Dr. Clementis přišel až
po mně. Když jsme se ptali Zorina, čemu vděčíme za jeho návštěvu,
řekl nám, že se chce podívat, jak dochází do Československa sovětské
obilí. Arciť z toho, co se zdálo vyplývat z rozhovoru, který Zorin opodál mne měl s dr. Clementisem a dopisovatelem ČTK pološeptem a ve
zkratkách, vyplývalo něco jiného, mnohem závažnějšího.
Po návratu do Černínského paláce jsem se ihned hlásil telefonicky
u prezidenta a přesně ho o všem informoval, načež dr. Beneš poznamenal, že dokud je Zorin v Praze, netřeba se ničeho obávat. Bohužel,
teprve 25. února večer musel dr. Beneš poznat, že komunistické státy
mají zcela jinou morálku než státy demokratické.
Zorin přiletěl a působil zde nikoliv jako zahraničněpolitický činitel, jímž tehdy formálně byl, nýbrž jako komunistický organizátor:
v Československu organizoval komunistický převrat.
Potom jsem se přihlásil u Jana Masaryka. Když slyšel můj referát,
připomněl mi výklad, který Stalin dne 10. července 1947 učinil československé vládní delegaci. Neopominul jsem Jana Masaryka informovat, že
na příslušný dotaz jsem Zorinovi řekl, že pan ministr má chřipku a leží,
načež Zorin vzkázal, že okolo páté hodiny ho přijde navštívit. Jan Masaryk zakončil hovor poznámkou, že po Zorinově návštěvě mě zavolá.
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Učinil tak v pět třicet. Řekl, že má zrovna tak špatný dojem ze Zorinovy návštěvy jako já. Zorin mu sice vyřizoval pozdravy od Stalina i
to, jak si ho Stalin váží, ale současně prý neopomněl poznamenat, že
se mnozí českoslovenští politikové chovají vůči Sovětům tak, jak by si
to žádný spojenec nemohl dát líbit, což podle Jana Masaryka znamenalo komunizaci vlády.
To se stalo 25. února. Jan Masaryk byl tentokráte ještě ušetřen výměny, ale to byla právě ta věc, která ho tak neskonale rmoutila. Komunisté zřejmě chtěli zneužít Masarykovy velké popularity k tomu,
aby se nová vláda uchytila.
Asi v osm hodin večer toho dne mi Jan Masaryk telefonoval, abych
příští den ráno přišel na letiště k odletu Zorinově tak, aby nebyl mezi
komunisty sám.
Učinil jsem to. Když jsem asi v šest hodin ráno vcházel do salonku
na letišti, Jan Masaryk již tam byl uprostřed větší skupiny, s níž živě
rozprávěl. Jen jsem vkročil, vcházel Zdeněk Fierlinger. Dříve ještě,
než zavřel za sebou dveře, volal na nás, zda víme, co se v noci stalo:
že dr. Drtina spáchal sebevraždu. Jan Masaryk smrtelně zbledl, šel si
ihned sednout na pohovku a už nepromluvil. Když jsme se pak v šest
třicet vraceli od letadla, řekl mi, abych po příjezdu do Černínského
paláce ihned přišel za ním do bytu, ale abych předtím zjistil, jak to
bylo s Drtinou. Podjal jsem se tohoto úkolu, a tu jsem zjistil, že Drtina
skočil z okna svého bytu, ale nezabil se. Lékaři mi dokonce řekli, že je
dobrá naděje, že pád přežije, jen se prozatím nedá říci, do jaké míry se
dají spravit kosti, které si polámal.
Po příjezdu do Černínského paláce šel jsem ihned do bytu Jana
Masaryka. Ležel v posteli; byl stále smrtelně bledý a nepromluvil, ani
když jsem si k němu sedl. Teprve po několika minutách vyrazil ze sebe,
že to musí udělat jako Drtina. Pověděl jsem mu, co jsem se dověděl o
Drtinovi, a dodal, že jeho místo ještě po dlouhou dobu, a zejména v této době, je na tomto, a nikoliv na onom světě. Masaryk se posadil a
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řekl: „Cožpak mohu zůstat v této vládě? Cožpak mohu s komunistickým programem předstoupit před parlament? Vždyť bych zneuctil
památku svého otce.“
Odpověděl jsem, že chápu a sdílím jeho stanovisko, že však je ještě
jiné východisko z této situace než sebevražda.
Řekl jsem mu, že je třeba ihned zahájit odboj v zahraničí, a že ani
v Československu, ani venku není vhodnějšího činitele, který by se mohl
postavit v čelo tohoto odboje, než je nositel jména Masarykova. Masaryk
odvětil, že na tento úkol již nestačí, že se cítí příliš unaven a že má také
pochybnosti o tom, zda všichni naši přátelé na Západě pochopili, že jediná zbraň proti komunismu a Moskvě, která demokratům v Československu a v jiných východoevropských a středoevropských státech po
osvobození zůstala, bylo pokusit se o spolupráci s komunisty.
„To jediné, čím mohu ještě prospět svému národu, je zemřít,“ řekl
tichým hlasem. A pokračoval s větším důrazem: „Musím svou smrtí
vyburcovat svědomí světa, především svědomí Západu. Západ musí konečně jasně vidět, co se zde v Evropě děje; musí vědět, že Moskva znásilňuje naši svobodu, znásilňuje vše, čím civilizované demokratické
národy žijí. Jestliže to Západ včas nepozná, přijde brzy řada i na ně.“
Zůstal jsem s Masarykem až do patnácti hodin, avšak veškerá moje
snaha odvést ho od myšlenky na sebevraždu, byla marná.
Příští den v jedenáct hodin zazněl v mé úřadovně telefon. Jan Masaryk se mě ptal, zda bych pro něho měl čas; šel jsem k němu. Byl stále v posteli, smrtelně bledý. Byl velmi neklidný. Nepřetržitě kouřil. Jen
zapálil jednu cigaretu, už ji po několika málo tazích uhasil; neprošlo
ani půl minuty a už si zapaloval další, a tak to šlo bez ustání. Když
jsem vkročil do jeho ložnice, ptal se mě, zda mě sledovali, kam jdu, a
zda stráže v Černínském paláci jsou vyměněny. Ujistil jsem ho podle
pravdy, že stráže zůstaly vcelku nezměněné a že mě na cestě k němu
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nikdo nesledoval. Připomněl jsem mu ovšem, že naše telefony jsou
odpouslouchávány.
Po chvíli mě Masaryk vyzval, abych otevřel okno. Zdráhal jsem se
to učinit, poněvadž jsem věděl, že Masaryk trpí silným bronchiálním
katarem a že má zvýšenou teplotu. Masaryk však trval na svém přání.
Vyhověl jsem mu tedy, a tu mě Masaryk vyzval, abych se podíval
z okna na dvorek. Učinil jsem to. Pohled na úzký dvorek z třetího patra paláce nebyl příjemný. Masaryk na mne zvolal: „To je hrozný pohled, co? A zanedlouho na tomto dvorku bude ležet Jan Masaryk s roztříštěnou lebkou.“ Zavřel jsem ihned okno a sedl si k Masarykově posteli. Masaryk dlouho mlčel. Pak následoval až do patnácti hodin rozhovor, v němž Masaryk setrvával při myšlence sebevraždy, a já při
myšlence úniku do ciziny.
Když jsem na zpáteční cestě do své úřadovny procházel kabinetem
ministra zahraničních věcí, upozornil jsem jednoho z Masarykových
tajemníků, který mu byl zvláště oddán, na to, že Masaryk se mnou
mluví o úmyslu skončit své členství v komunistické vládě sebevraždou.
Přitom jsem nadhodil myšlenku, zda by nebylo dobré, aby se někdo
z Masarykovy rodiny přestěhoval aspoň na přechodnou dobu do Černínského paláce a zůstal tam i v noci v Masarykově blízkosti.
Dne 28. února přesně v jedenáct hodin se Jan Masaryk znovu ozval
z telefonu. Opět žádal, abych ho přišel navštívit. Šel jsem, Masaryk sice ležel v posteli, ale byl méně bledý a méně unavený. Hned sám začal
rozhovor o tom, jak si představuji organizaci našeho odboje venku,
zda bych s ním šel do Spojených států, a jak bychom před útěkem
zajistili své rodiny před pomstou komunistů. Zůstal jsem u něho opět
do patnácti hodin. Ani slůvkem se tento den nezmínil o sebevraždě.
Mluvil jen o útěku a odboji. Zdálo se, že u Masaryka zvítězila myšlenka odboje nad myšlenkou sebevraždy.
Příští den ovšem Masaryk nemluvil zas o ničem jiném než o sebevraždě, a tak to šlo denně, až do 6. března: jednou mluvil o útěku a
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druhý den opět zvítězila myšlenka na sebevraždu. Masarykův tajemník mě upozornil, že také už s ním začal o sebevraždě mluvit.
Dne 6. března telefonoval mi Masaryk do bytu již asi v sedm třicet
ráno. Žádal mě, abych hned k němu přišel. Zalekl jsem se a ihned jsem
se za ním vypravil. Vešel jsem do ložnice. Postel byla neustlaná, ale
Masaryk v ní nebyl. Šel jsem dál. Masaryka jsem zastihl v koupelně.
Holil se. Byl bledší než kdykoliv jindy a přímo zbrocen ledovým potem.
Ptal se mě, zda bych byl ochoten pro něho něco vykonat. Když jsem
přisvědčil, řekl, že v Londýně má bankovní účet na 5000 liber, které
odkázal svým tamějším pomocníkům. Zapomněl na tento účet, a proto
jej nepřihlásil, když se podával soupis zahraničních pohledávek. Masaryk mě žádal, abych ještě během téhož dne uvedl tuto věc do
pořádku tak, aby prý komunisté nemohli jednou o Janu Masarykovi
tvrdit, že zpronevěřil nějaké peníze. Masaryk dodal, že odjíždí do Sezimova Ústí k prezidentu dr. Benešovi, a že k večeru se mě telefonicky
zeptá, jak jsem pořídil.
Když jsem slyšel Masarykovo přání, velmi jsem se zalekl. Vycítil
jsem z něho, že myšlenka sebevraždy dozrála v Masarykovi v předchozí noci v pevné rozhodnutí. Pokusil jsem se začít o tom rozhovor. Masaryk na můj úmysl nepřistoupil. Stále odbočoval. Nezbývalo tedy, než
abych šel a zařídil, co si přál. Před odchodem z ministerstva upozornil
jsem ovšem na Masarykovo přání jeho tajemníka. Masaryk mi telefonoval po návratu ze Sezimova Ústí asi v devatenáct hodin. Byl zřejmě
v lepší náladě.
Dne 7. března jsem Masaryka neviděl. Sešel jsem se s ním až 8. března dopoledne. Masaryk byl ve své úřadovně. Stěžoval si, že při oslavě
7. března na Staroměstském náměstí komunističtí řečníci mluvili o
jeho otci až na třetím místě, a že ho líčili jako předbojovníka komunismu v Československu. Dodal, že k večeru strávil se sestrou téměř
hodinu u hrobu svého otce, a že přitom našel opět svůj bývalý klid. Je
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pravda, že byl zdánlivě klidný, ale z celého hovoru jsem měl neblahý
pocit, že návštěva u hrobu otcova ho jen utvrdila v jeho předsevzetí.
Dne 9. března jsem měl horečku. Nemohl jsem proto vyjít, takže
jsem Masaryka už více neviděl. Z telefonického rozhovoru s tajemníkem jsem se dozvěděl, že Jan Masaryk odjel do Sezimova Ústí, aby byl
přítomen audienci polského velvyslance u prezidenta Beneše. Když
jsem koncem března navštívil prezidenta dr. Beneše v Sezimově Ústí,
tázal jsem se ho mimo jiné, jak to bylo, když Jan Masaryk dne 9. března byl v Sezimově Ústí. Prezident mi řekl asi toto:
„Dokud zde byl polský velvyslanec, Jenda byl velmi veselý. Cítil
jsem ovšem, že toto veselí není přirozené, nýbrž nucené. Ptal jsem se
ho, zda by nezůstal na oběd. Odpověděl, že ano. Poté chodil asi deset
minut zde po salonku a ani slovem nereagoval na moje otázky. Pak
najednou řekl: ,Tak já už jdu,´ a odešel bez oběda. Tušil jsem, že jsem
ho viděl naposledy, a proto mě zpráva o jeho smrti nepřekvapila.“
Tolik prezident Beneš.
Dne 10. března v šest třicet pět ráno telefonické sdělení hlavního
vrátného z Černínského paláce potvrdilo mé hrozné obavy. Jel jsem
ihned do úřadu. Tam jsem se od Masarykova tajemníka dověděl ještě
toto: Dne 9. března v devatenáct hodin komorník podal Janu Masarykovi večeři skládající se z kousku studeného kuřete, krajíčku chleba
a láhve plzeňského piva. Ve dvacet hodin komorník podnos odnesl, a
od té doby Masaryka už nikdo nespatřil až do doby, kdy ho topič
ministerstva zahraničních věcí nalezl na dvorku Černínského paláce.
V jeho ložnici bylo jen málo oharků z cigaret. Na posteli ležela otevřená bible. V koupelně bylo okno otevřené. Z toho okna Masaryk
zřejmě seskočil. Sousedilo s oknem, které mi Masaryk dne 27. února
kázal otevřít a jím pohlédnout na dvorek.
Ministerstvo vnitra mě žádalo, abych až do dvanácti hodin byl
zdrženlivý, když se mě cizí vyslanci a velvyslanci budou tázat, co je
pravdy na tom, že Masaryk je mrtev. Řekl jsem, že by bylo zcela neslu313

čitelné s mým postavením, abych cizím zástupcům pravdu o smrti zahraničního ministra zatajoval. Měl jsem dojem, že komunisté na smrt
Masarykovu nebyli připraveni, a proto s obavami očekávali, jaká bude
reakce lidu. Z toho důvodu chtěli mít časovou možnost, aby se připravili na všechny eventuality.
Nedlouho po Masarykově pohřbu začaly se trousit zprávy, že příčinou jeho smrti byl nikoli skok, nýbrž svržení z okna Černínského paláce. Když jsem pak přijel do zahraničí, setkával jsem se s takovými
zprávami i venku. Ještě v roce 1965 referoval západoněmecký týdeník
Der Spiegel v tomto smyslu. Jeho článek byl dobře napsán, a proto byl
velmi působivý.
Znal jsem Jana Masaryka přespříliš dlouho, abych neznal jeho lásku
k životu. Arciť znal jsem také jeho velkou lásku k vlasti. Ale jen ten, kdo
s ním prožil těch několik málo dní mezi 26. únorem a 10. březnem 1948,
mohl vědět, jaké skutečnosti a úvahy způsobily, že Jan Masaryk byl přímo ovládnut myšlenkou, že jeho konečným posláním v životě je vlastní
dobrovolnou smrtí vyburcovat svět, a zejména Západ, k poznání hrozivého nebezpečí, kterým i pro ně je komunismus a Sovětský svaz. Již
26. února měl Jan Masaryk dostatek síly v sobě, aby provedl to,
k čemu se odhodlal. Já jsem s ním tuto dobu prožíval, a ani dnes, téměř po dvacetiletém časovém odstupu, nemám nejmenších pochybností
o způsobu Masarykovy smrti, ač jsem mezitím vyslechl tolik nejrůznějších historek o jeho skonu.
Jak lékaři při pitvě zjistili, Masarykovi se při skoku utrhlo srdce a
nohy byly poněkud vraženy do břišní dutiny. Po seskoku pak upadl
přirozeně na dlaždice, a tím si přivodil některá zranění na hlavě a
obličeji. Jak hlava, tak obličej byly ovšem snadno upraveny, takže Jan
Masaryk mohl před pohřbem být veřejně vystaven. Kdyby byl býval
z okna shozen na dlaždice, bylo by jeho tělo silně poškozeno, ba znetvořeno, že by se nebylo dalo upravit.
Jan Masaryk byl a zůstává velkým člověkem.
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c) Z dopisu Sira Anthony Williamse, KCMG,10 Lumíru Soukupovi,
4. října 1989
Vzpomínám si, že jsme tuto otázku probírali velmi pečlivě se sekretáři Jana Masaryka, které jsem všechny dobře znal a kteří tělo Jana Masaryka ukládali po jeho nálezu ráno po jeho smrti. Jako vždy jsem též
koordinoval své informace se svými americkými a francouzskými kolegy.
Závěr, k němuž jsem došel (a jak si vzpomínám, i oni) byl, že podle nejlepších možných důkazů to byl případ sebevraždy.
Toto také britské velvyslanectví hlásilo do Londýna, s komentářem,
že to odpovídalo politickému a psychologickému přesvědčení těch, kteří
znali Jana Masaryka, a okolnostem, v nichž se nacházel po komunistickém převratu.
d) Z dopisu Miss Anne Joyce, sekretářky Jana Masaryka za války
v Londýně, Lumíru Soukupovi, 21. května 1968
Naposledy jsem viděla ministra v prosinci 1947, když se vracel
z USA do Prahy. […] Jediní lidé, které jsem znala a kteří viděli tělo
ministra po jeho smrti (mimo Vás), byli Alice Masaryková a Max
Lobkowicz. Samozřejmě jsem je potom viděla v Londýně, ale po tak
dlouhé době si těžko mohu vzpomenout, co všechno říkali. Můj dojem
byl, že oba se domnívali, že to byla sebevražda, což byl názor nás
všech, kteří jsme znali ministra opravdu dobře.
10

Sir Anthony Williams, velvyslanec, vedoucí britské delegace na KBSE. A. Williams
byl tajemníkem britského velvyslance Sira Roberta Pierson-Dixona a naším osobním
přítelem, který pak zprostředkoval spojení s L. Soukupem a dalšími. V době „Falklandské války“ mezi Velkou Británií a Argentinou tam byl velvyslancem – již s titulem Sir. V roce 1969 jsme obnovili nakrátko přátelství – jen telefonem a dopisy, do
Prahy se již nepodíval. Zemřel v Dánsku na konferenci KBSE. (Jeho manželka byla
potomkem našeho „zimního krále“ Bedřicha Falckého.)
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e) Sir Robert Bruce Lockhart : „John Masaryk – a Personal Memoir“11
[Str. 130:] Z loyality k Benešovi zůstal Masaryk ve vládě ještě 14 dní.
Jeho počin byl kritizován i jeho československými obdivovateli i jeho
západními přáteli. Nečekal jsem, že na místě zůstane dlouho. Koncem
února jsem od něj dostal zprávu prostřednictvím důvěrníka. Říkal, že
ví, co dělá. […]
V pondělí ráno jsem dostal zprávu od Marcie Davenportové. Ta se
právě vrátila z Prahy s poselstvím pro mne a pro Sira Orme Sargenta.
Měla instrukce, aby nejdřív navštívila mne. […] Řekla mi, že situace
v ČSR je horší, než vnější pozorovatel by mohl soudit, a že utrpení
Beneše a Masaryka je hrozné. […] Rezignace 12 ministrů byla chybou
a jeho postavení ještě ztížila. Byl nyní špiclován vlastními lidmi, a to
nemohl vydržet. Za žádnou cenu nesmí přijet do Prahy [R. Lockhart] –
jeho život by byl ohrožen. […]
Když přišla krize, Jan zůstal na svém místě, částečně k podpoře
Beneše, částečně aby pomohl jiným, kteří byli v nebezpečí. V tom se
zklamal. […]
Je nepravděpodobné, že by tajemství smrti Jana bylo v blízké budoucnosti objasněno.
f) Z dopisu Lumíra Soukupa Olze Revilliodové, 18. září 1948
Bylo 1. března, když jsem odsoudil gesto Drtinovo, že člověk má do
důsledku nést odpovědnost a neutíkat. Vzpomenul jsem Sebevraždu
[spis TGM] a řekl jsem, byl přítomen Špaček, něco, co mne dodnes
mrzí: „Pane ministře, Vy nosíte jméno Masaryk a Vy nemůžete zůstat
v této vládě. Jméno Masaryk musí zůstat čisté.“
11

Publikoval Josef Josten v Londýně; též kniha „My Europe“, Londýn 1952.
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Pan ministr seděl v posteli a dlouze se na mne podíval: „Všechno
ovládám. Jsem vyrovnán s Pánem Bohem a s lidmi. Neudělám nic, za co
by se můj otec musel stydět.“ (Druhou větu opakoval několikráte, obzvláště v posledních dnech.) „Zůstanu, pokud můžu pomoci. Myslím, že ano.“
Já: „Neberte ohled na nikoho, ani na nás.“
Masaryk: „Nechci, aby někdo trpěl za to, že pracoval se mnou a
pro mne, to bych nesnes´.“
Definitivně se rozhodl 7. 3. v Lánech. Když přišel zpět, řekl: „Pán
Bůh a táta mi odpustí. Oni budou rozumět.
g) Z dopisu švýcarského vyslance Giradeta paní Olze Revilliodové,
1. dubna 1948
Pokud se týká smrti p. Masaryka, Vaše sestra (Alice) potvrdila
zprávu, že pan ministr večer propustil svého komorníka jako obvykle.
Zdá se, že v průběhu noci se asi natáhl na pohovce, která byla v koupelně, a z jejíhož okna vyskočil nohama napřed. Zdá se, že smrt byla
okamžitá, a podle lékařů nevydechl více než jednou mezi dopadem a
smrtí. Podle toho, co říkala sl. [Alice] Masaryková, tělo zevně neutrpělo pádem, ale vnitřní orgány, a zvláště srdce, byly těžce poškozeny
pádem. Sl. Alice Masaryková je naprosto přesvědčena, že vůbec nejde
o vnější zásah.
V této době je v Praze řada různých pověstí, avšak to, co slyším od
osob, které by více nebo méně měly být zasvěceny do událostí, tyto
[pověsti] popírají.
h) Dopis Marcie Davenportové (One East End Avenue, N. Y.) Olze
Revilliodové, 26. března 1948
Nemohla jsem Vám říci, že byl v pořádku, poněvadž byl v alarmujícím stavu, když jsem ho viděla naposled, v sobotu večer 6. března. Mě317

la jsem o něj hlubokou starost, ale nechtěla jsem mu dát znát, že chápu
jeho situaci, a tím ještě zvýšit jeho úzkost.
Ve svém hrdinství, loyalitě a ve způsobu, jak opravdu nesl své nesnesitelné zkoušky, byl absolutně nádherný. […]
Možná, že jednoho dne Vám řekne, Alice, jak srdceryvné ony dny
nás všechny spojovaly dohromady víc, než by jakékoliv jiné okolnosti
mohly dosáhnout – a já vím jistě, že Vy, která Jana znáte, víte, že jeho
oddanost národu a lidu byla tou nejšlechetnější obětí, kterou kterýkoliv muž vůbec kdy mohl přinést.
i) Dopis francouzský, Olze Revilliodové, asi z 12. března 1948
Včera ráno jsem navštívil paní dr. Alici. Byla tam také Anička. […]
Pak jsme vešli do jiného pokoje (v bytě Jana Masaryka). V černé rakvi
a zcela prostě ležel Jan. A zde bych Vám rád řekl to, čemu budete
dobře rozumět. Té chvíle jsem se bál, ale dobrý Pán Bůh vše obrátil,
aby mne uklidnil. Viděl jsem mnoho mrtvých, ale tentokrát to bylo naprosto jiné. To nebyl spánek. Jan měl úsměv, tak andělský, s dětskou
čistotou, že jsem okamžitě ztratil pocit smrti. Toto bylo poselství z věčnosti, bez přetvářky, klidný úsměv, šťastný, jakoby chtěl říci: Ty první
věci už jsou pryč – a teď přijdou jiné. […]
Dlouho jsme zůstali před rakví, potom Alice odešla do vedlejší
místnosti a my jsme si s Aničkou povídali. Má zlaté srdce. Měla tytéž
pocity – a její obličej byl ozářen úsměvem plným uklidnění a víry, když
jsem jí sděloval svůj dojem. […]
Paní Alice říkala, že Jan neměl na hlavě žádné zranění. Promiňte mi,
když budu opakovat její vlastní slova – vyřčená s určitou tvrdostí: „Skočil jako Sokol, naprosto přímo na zem – a na hlavě není ani rány!“
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j) C. L. Sulzberger, The New York Times, 11. března 1948
„Masarykova tragická smrt bude obdivuhodným protestem“
Nešťastný od dob Mnichova měl bývalý ministr na vybranou – kolaboraci nebo sebevraždu.
Ze Ženevy 10. března. (Obsah: Článek začíná srovnáváním se sebevraždou pistolí hraběte Pála Telekiho12 v Maďarsku 3. dubna 1941,
který v zanechaném dopisu konstatuje, že „neměl dosti sil, aby pokračoval ve své těžké a nešťastné úloze“.
Dále se ve zmíněném článku píše, že oznámená sebevražda Jana
Masaryka skýtá tak blízké srovnání, jaké jen historie může dovolit.
V každém století znamená okamžité morální hrdinství: jednotlivec,
který poznává, že nemůže být otrokem, a že nemůže vést vzpouru
otroků, si vybere střední cestu. V jiném století to mělo určitou
hodnotu jako morální protest. […]
Dále je popisována diplomatická a politická činnost Jana Masaryka
a jeho spolupráce s Benešem v různých obdobích, jeho činnost v Anglii jako diplomata a přátelství se Spojenými státy. […])
k) Dokument prof. F. L. Carstense (University of London), 1983
„Jan Masaryk – dvanáct dní před svou smrtí“
(Obsah: Uvádí, že v tajných soukromých dokumentech Sira Orme
Sargenta, který býval stálým státním podtajemníkem ve Foreign Office,
se nalezly dva dopisy popisující rozhovor tehdejšího britského velvyslance v Praze Sira Roberta Piersona-Dixona. [Ten nám byl velice přá12

Teleki byl ve válce předsedou kolaborantské maďarské vlády. Shodou okolností jsem
se s ním v roce 1938 setkal na mezinárodním táboře YMCA v Dunavecse, a pak po
Vídeňské arbitráži – odstoupení slovenského území Maďarsku – jsem mu dost kriticky
psal, a on velmi slušně odpověděl.
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telsky nakloněn a jeho tajemník Anthony Williams nám přímo pomáhal
– pozn. aut.]
Dixon popisuje situaci v únoru 1948 a svůj rozhovor s Janem Masarykem 27. února 1948 a říká, že se obává, že Jan Masaryk „nebude
s námi už dlouho“, předpokládaje buď jeho zatčení nebo smrt.
V dopisu Mr. Moleymu ze dne 27. února 1948, tedy přímo po rozhovoru s Masarykem, rozebírá naši tehdejší krizovou situaci a analyzuje postavení Masaryka a Beneše i přímou ingerenci Ruska při puči,
mluví o perzekucích.
Masaryk, podle slov Dixonových, doufal, že se mu podaří zachránit
některé lidi. Měl obavy o osobní bezpečnost a netoužil po mučednické
koruně po rezignaci. Mnozí přátelé mu za pobytu v USA (podzim
1947) radili, aby se nevracel – „ale bylo by špatné utíkat“, řekl Masaryk. „Odhaduji, že s námi už nebude dlouho,“ píše Dixon.)
V Poznámce č. 5 se píše o dopisu, který Dixon poslal 10. března, po
smrti Jana Masaryka, Bruce Lockhartovi13:
„Naposled jsem ho viděl 28. února, právě po Benešově kapitulaci –
byl absolutně nešťastný. Řekl jsem mu, že mám soucit s jeho postavením, a on mi otevřel své srdce, a to dokonce tak daleko, že řekl, že si
brzo z toho najde cestu ven. Myslím, že již tehdy uvažoval o sebevraždě,
poněvadž pro něj opravdu nebylo žádné jiné cesty – byl vězněm Černínského paláce.
Trpěl pod mukami prokletého, poněvadž věděl, že setrváním v nové vládě by zklamal důvěru, a přestože se utěšoval tím,
že by mohl udělat něco dobrého a zachránit nějaké životy, věděl, že by
prodal svou duši ďáblu.“

13

Deníky Sira Roberta Bruce Lockharta, Londýn 1980, svazek II, str. 653–654.
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l) PhDr. Alena Šubrtová, historička a bývalá archivářka Národního
muzea v Praze
(výňatek z knihy „Jan Masaryk stále mezi námi“)14
[Str. 22:] Tajemství obliby Jana Masaryka spočívalo v jeho lidovosti, která nikdy nebyla hraná. Byl upřímný, spontánní, inteligentní a
moudrý. Provždycky v něm zůstalo něco z temperamentního kluka, který míval i „zákonné mravy“ na vysvědčení a dělal reparáty z latiny.
Zato brzy poznal, že musí začít tvrdě pracovat sám na sobě, aby, jak
napsal, „rapidně nezblbnul.“ Ve dvaceti letech byl doslova vržený na
zkušenou do Ameriky, aby se dovedl postarat o živobytí. Ovšem, měl tu
příbuzné z matčiny strany, ale hrdost mu bránila v tom, aby byl na
komkoliv závislý. Výhodou bylo snad jen to, že angličtina byla pro něj
druhou mateřštinou. Nevýhodou, že srdcem zůstal doma.
To, že se od mládí pohyboval v diametrálně odlišných prostředích,
bylo druhou životní školou. Poznal svět drahého byznysu stejně jako
fyzickou práci ve slévárně, společnost pologramotných přistěhovalců
stejně jako parkety salonů. New York stejně jako americká provinční
města. Dost záhy si připomínal trpkou pravdu: „Směj se a celý svět se
bude smát s tebou, plač a plakat budeš sám.“
O tom, že musel přemáhat i fyzickou bolest, věděl málokdo. Pravé
rameno pro silnou artrózu ho už od mládí dokázalo trápit a ukrádat
mu spánek. I psaní někdy bolelo, o hře na klavír nemluvě.
Po šesti letech pobytu v Americe ho neminula vojna, protože vypukla
první světová válka. Vzepřít se nebo dezertovat bylo nemožné, jestliže
nechtěl přitížit rodině. Otec byl na seznamu velezrádců, sestra Alice vězněna ve Vídni, matka v Praze pod policejním dohledem. Několik lístků
14

Je uveden celý příspěvek PhDr. Aleny Šubrtové, bývalé archivářky Národního muzea v Praze, který přesně charakterizuje Jana Masaryka v dobovém kontextu. A. Šubrtová, Jan Masaryk stále mezi námi, nakl. Eva, Praha 2004.
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polní pošty vypovídá o tom, jak velkou oporou byl asi paní Charlottě
Masarykové syn Jan. Matce, která ztratila prvorozeného syna Herberta
– nakazil se v roce 1915 tyfem a zemřel ve svých 35 letech.
Jan Masaryk uvítal otce při jeho triumfálním návratu v prosinci
roku 1918. To už vítal hlavu státu a patrně sám netušil, že jen krátce
užije po letech odloučení domov a rodinu. Dne 22. prosince roku 1919
byl jmenován československým chargé d‘affaires ve Washingtonu. Na
tuto misi se vydal v době, kdy naše doslova vydrancovaná a válkou vyčerpaná země postrádala suroviny pro průmysl, nebyly ani základní
potraviny pro děti, hledalo se, kdo by podal pomocnou ruku.
Pozdější čtyři léta už v Praze jako legační rada vlastně zase jen
„zaskakoval“. Na ministerstvu zahraničí – k ruce Edvardu Benešovi,
na Hradě – k ruce Tomáši Masarykovi, v té době nemocnému.
V době, kdy byl Beneš plně zaměstnán mezinárodním jednáním, Jan
Masaryk přebíral část jeho povinností. V roce 1923 provázel otce na jeho cestě po západní Evropě, vítal a vyprovázel nespočetné delegace a
oficiální hosty. O jeho vlastních pocitech se dozvídáme něco málo z korespondence. Neměl rád servilnost a „tatíčkování“, které provázelo popularizaci jeho otce: „Tata se na mě kouká ze všech výkladních skříní!“
Ještě hůře snášel politikaření, korupci a zápas o koryta. Nebyl by
to on, aby k tomu mlčel. Potrefené husy čile oplácely. Nejdřív jim nevyhovoval diplomat neověnčený doktorátem, pak o něm vymýšlely pomluvy, v nichž se vtipkař a bonviván měnil málem ve zpustlíka.
Vyslancem v Londýně se stal ve svých 39 letech, v roce 1925.
Představovalo to i nekonečný mumraj intenzivního společenského života, různých konferencí i „loutkových divadel“ na evropském jevišti. To byl poprvé a také naposledy ženatý. S Frances CraneovouLeatherbee, v jejichž závodech v Bridgeportu kdysi pracoval. Po šesti letech se Janovo manželství rozpadlo a dost těžce se s tím faktem
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vyrovnal. Nebylo mu dopřáno ani vlastní rodinné zázemí, ani potomci, přestože děti měl velmi rád.
Zbývala „práce pro republiku“, a tu dělal zodpovědně. Spravedlivě při ní oceňoval Benešovo úsilí zajistit jí bezpečné postavení
v Evropě, aby nebyla jen „mostem, po kterém se šlape“, ani ostrůvkem
osamocené demokracie, s takovou námahou budované…
Období „Mnichova“, na něž se právem soustřeďuje pozornost historiků, teprve na Jana Masaryka čekalo. Nebylo jen bojem o republiku, přineslo i tragické finále krátkozrakého uvažování Západu, který
byl „ještě méně připraven než dítě přicházející na tento svět“. Tak
komentoval vývoj Jan Masaryk a smutně hodnotí: „Buď nechtěli
vidět, jak Hitler zbrojí, nebo spíše žili v iluzích, že ho nějak přesvědčí
o zbytečnosti války. Nabídli mu mísu čočovice, která jim nepatřila, a
tak si mysleli, že je to nebude nic stát.“
Jan Masaryk tehdy podstoupil vyčerpávající zápas „s ignorací a
nechutí poznat spletitost středoevropských otázek“. Pražskou vládu informoval s pronikavou znalostí poměrů, musel čelit dezinformační
kampani Konráda Henleina, který přijel do Londýna přesvědčit Angličany o údajném utrpení sudetských Němců. Později přesně vystihl úlohu pochybného vyjednavače lorda Runcimana.
24. září roku 1938 si zapsal Hitlerův ministr propagandy Josef Goebbels do svého deníku: „Praha žije v naprosté iluzi. Věří tam na francouzskou, ruskou a dokonce anglickou pomoc! Ubozí idioti!“
Tentýž Goebbels – o tři dny později: „Nelze pochybovat o tom, že
v Paříži a Londýně pokračuje vyvolávání nálad proti nám. Tam nepochybně dobře zapracoval Masaryk. Kéž bychom tam měli tak schopného a houževnatého diplomata!“
Závistivý povzdech fanatického nacisty, stejně jako dokumenty německé špionáže o stycích Masaryka a Beneše, jsou v tomto případě víc
než výmluvné hodnocení.
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Doba po Mnichovu a celé období války znamenaly pro Jana Masaryka nepřetržité další vypětí: přesvědčit Anglii, přesvědčit Ameriku, že
nejde jen o tragédii a krvavé oběti vlastního nacisty okupovaného národa, ale že je v sázce bytí či nebytí světové demokracie.
Československá národní rada vydala v Chicagu v roce 1939 publikaci „Věrni zůstaneme“. Reprodukuje první veřejné prohlášení Edvarda Beneše a Jana Masaryka k americkým krajanům, projev Jana před
patnácti tisíci posluchači v Kalifornii a Benešův proslov v rozhlasu
chicagské univerzity. Zachycuje zde počátky zápasu za osvobození,
vedeného na mnoha frontách.
Série Masarykových projevů v rozhlasu a tisku jsou historickými
dokumenty o tom, s jakým nasazením dirigoval „odbojový orchestr,
řízený neskonalou, odhodlanou láskou k Československu, ke drahým
doma“. Když byla v červenci roku 1941 konečně oficiálně Spojenci
uznána československá vláda v exilu, obrovský podíl na tomto úspěchu měl i Jan Masaryk.
Jen třeba od poloviny října 1941 do konce března 1942 veřejně
vystoupil při 180 nejrůznějších příležitostech. Byly dny, kdy hovořil
dvakrát i třikrát. Všude, kde se dalo: ve vojenských táborech, v továrnách, ve školách a jednou dokonce z kazatelny na londýnském předměstí. K horníkům ve Walesu, kde byl natočen film „The Silent Village“ o vyvražděných Lidicích. V Manchestru ve spolku pro židovské děti. Antisemitismus, stejně jako etnické a rasové „čištění“, byly pro
demokrata Masaryka něčím naprosto zrůdným.
Jeho pohled se upíral dál než jen ke konci války. „Malé země byly
tahány sem tam jako koťata, protichůdné zájmy velkých mocností je
přetahovaly z místa na místo,“ napsal v roce 1943. A významný postřeh i pro náš vstup do Evropy:
„Nebude-li zajištěna bezpečnost malých, leč velmi důležitých členů evropské rodiny, nebude trvalé bezpečnosti pro mocnosti velké.“
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Tehdy ve válce pomáhaly jeho projevy v rozhlasu „Volá Londýn“
udržovat naděje.
Doma montovali lidé do rozhlasových přijímačů „čerčilky“ a hltali
každé slovo svého „Honzy“. Bylo posilou v dusné atmosféře násilí,
které výstižně nazval „furor teutonicus“ [germánská-teutonská hrozba]. V lednu 1945 ještě stačil pro naši zemi zařídit první poválečnou
rozsáhlou pomoc UNRRA. V březnu roku 1945 odjel s Benešem a vládou do Moskvy, odtud přímo do San Francisca na konferenci o zřízení
a Chartě Spojených národů.
Teprve 30. července přistál na ruzyňském letišti, konečně doma.
S nadějí, ale velmi střízlivou představou o budoucím vývoji. Mocní tohoto světa si už zájmové sféry rozdělili.
„Ani opona, ani most,“ přál si pro Československo ve stejnojmenné
knížce, když uvažoval o budoucím uspořádání Evropy – aby bylo jako
„článek řetězu demokratických zemí, jenž obepíná svět a drží tuto zeměkouli pohromadě“.Oponu spustili nepoučitelní Spojenci z války velmi záhy, mluvil o ní Churchill již na univerzitě ve Fultonu v roce 1946.
Příliš kratičká byla epizoda, kdy jako ministr zahraniční poválečné
vlády měl Jan Masaryk ještě možnost něco ovlivnit. Kleště se svíraly
rychle. Jan Masaryk splnil závazek daný otci, že neopustí Edvarda Beneše. Jako jediný se v červenci 1947 vzepřel v Moskvě Stalinovu ultimatu československé vládě s kategorickým požadavkem nepřijmout
hospodářskou pomoc válkou postiženým zemím – tzv. Marshallův plán
„Šel jsem do Moskvy jako ministr zahraničí a vracím se jako Stalinův pacholek. Bohemia finita,“ je jeho známý výrok z té doby na letišti
v Praze po návratu.
Co bylo dál, neunesl by ani člověk se železným zdravím a nervy.
Schopnosti, inteligence a cit tu stály proti cynické zvůli řízené s východní despocií. Epilog života Jana Masaryka výstižně zachytili přátelé Jana Masaryka, a jejich výpověď je cennější než všechny dohady o způsobu jeho smrti.
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Jedno zvlášť závažné svědectví připojuji proto, že bylo zasuté a neznámé. Dne 5. března 1948 telefonoval Jan Masaryk do Benešova své
advokátce paní JUDr. Ludmile Kloudové, aby za ním týž den přijela
do Prahy. Té L. Kloudové, která po smrti svého otce, JUDr. Františka
Veselého, převzala právní zastupování celé širší rodiny T. G. Masaryka. Jan pro ni poslal auto na nádraží. Hodinu s ní probíral své víc
než skromné majetkové záležitosti, dal jí instrukce, co a jak zařídit,
potvrdil platnost své londýnské závěti a zplnomocnil ji k jejímu
vykonání.
Záznam o této poslední návštěvě u člověka, který dal do pořádku
vše, co zařídit musel, je uložený v Archivu Národního muzea ve fondu
„VESELÝ“. Spolu s korespondencí obou Janových sester, Alice a Olgy, kde nepřipouštějí pochybnosti o posledním činu Jana Masaryka,
který za necelý týden následoval.
Špatné věci sloužit nemohl a nechtěl. Jinak jeho oběť proto nelze
nazvat než „politickou duchovní vraždou“.
OKOLNOSTI SMRTI JANA MASARYKA
Již jsem se zmínil, že jsme si (tajemníci i další) mezi sebou vždy
vyměňovali informace – tehdy i později, pokud to šlo. I přes nečekaný
šok oněch dnů a jejich tísnivé souvislosti se všeobecným děním, jsme
se snažili vyjasnit si, proč k oné tragické noci došlo. O tom jsme, jak
jsem také uvedl, hovořili i s velvyslancem Heidrichem, členy rodiny a
mnoha dalšími – a snažili jsme se dát dohromady střípky, abychom se
dopátrali nějakého závěru.
Hledali jsme každého, kdo by nám mohl pomoci. Tak pro ilustraci
– sám jsem třeba mluvil s panem arcibiskupem Beranem a jeho tajemníkem Msgre Bouchalem, s. K. Gottwaldem, Z. Fierlingerem, Msgre
J. Šrámkem a dalšími členy vlády, s odstoupivšími ministry, s tajemníky ministrů, s řadou diplomatů apod., tedy s lidmi, kteří mne většinou
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znali z práce v ÚPV a obraceli se proto na mne. Stejně tak i na L. Soukupa a J. Špačka. To v podstatě skončilo, když jsem v květnu a červnu
odešel na vojnu (prezenční službu), jejíž větší část jsem však odsloužil
v Praze a měl přitom možnost (po zprostředkování státním tajemníkem
MNO gen. Ferjenčíkem) pokračovat vždy odpoledne v práci na Masarykově pozůstalosti.
Při vzájemné konfrontaci informací a znalostí jsme si tehdy, po
smrti JM, především my tajemníci, velmi vyčítali, že jsme nechávali JM v noci samotného v bytě. On by byl sice určitě nechtěl,
abychom drželi i noční služby, ale to jsme si mohli zařídit.
Dále – již od února – každému z nás, v různých dobách a při různých příležitostech něco řekl, co jsme tehdy „neslyšeli“ nebo si jinak
vykládali. To, že by chtěl skončit svůj život dobrovolně jako protest
proti postupu událostí od Marshallova plánu až po Únor, totiž sám několikrát naznačil (např. přímo Heidrichovi a Špačkovi již počátkem
března), nebo jsme to mohli při větší prozíravosti z naší strany odvodit
(např. z jeho reakce na Drtinův sebevražedný pokus, ze sdělení Soukupovi, že na schůzi vlády 10. března již nepůjde, z rozhovoru se mnou
po příjezdu ze Sezimova Ústí 9. března, z likvidace některých dokumentů, jak o ní mnohem později promluvil pan Bohumil Příhoda – tehdy o tom neřekli nic ani ministr, ani Příhoda, atd.). A snad také způsob,
jakým donutil Marcii Davenportovou, aby narychlo odjela 6. března z Prahy, reakce na „slavnost“ na Staroměstském náměstí 7. března (kde byl se
Špačkem), i návštěva hrobu rodičů v Lánech týž den. Možná, že určitou
roli sehrála i náhle ukončená rozmluva s prezidentem Benešem 9. března a
odjezd před obědem, na který slíbil i paní Benešové svou účast.
Tehdy jsme – my tajemníci, stejně jako velvyslanec Heidrich a další – dospěli k názoru, že Masarykovo rozhodnutí, které zrálo asi již
delší dobu a mohlo být alternováno myšlenkou na odchod do emigrace
(jak o ní s mnohými mluvil a jíž se do určité míry obával kvůli mož-
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ným důsledkům pro řadu lidí, kteří zůstanou), se začalo utvrzovat kolem 7. března a v dalších dvou dnech dozrálo.
Odmítl rovněž tajnou cestou zaslaný vzkaz belgického státníka
Paul-Henri Spaaka, že ho oficiálně pozve k nutnému jednání do Belgie. Proto jsme sami nikdy nepochybovali o tom, že šlo o smrt dobrovolnou, kterou Jan Masaryk zvolil především proto, že neviděl v té
chvíli jinou možnost, jak by pomohl svému národu a ukázal celému
světu, co se stalo v Československu.
Byli jsme si jisti tím, že toto rozhodnutí bylo pro něj osobně nesmírně těžké z důvodů vyplývajících z jeho povahy, křesťanské víry i
z filosofických zásad TGM.
Proto nás tehdy ani nepřekvapilo to, co se obecně označuje za nepořádek v jeho ložnici, v koupelně apod. Byl v oné smutné a tragické
noci nesporně v těžkém psychickém rozpoložení, protože nad ním visel Damoklův meč schůze vlády 10. března dopoledne. (Nadto ani není
vyloučeno, jak jsme si hned ráno 10. března s Jiřím Špačkem (JŠ) nahoře v bytě říkali, že kolem pobíhající neznámí lidé mohli k již existujícímu nepořádku svou necitelností značně přispět.)
Jeho rozhodování, až ke konečnému kroku, asi také trvalo delší dobu,
a naše úvaha umístila tehdy tragédii na dobu mezi 4–5 hodinu ráno. Průběh dění jsme tehdy konzultovali i se známými slušnými kriminalisty.
Podotýkám ještě, že neznámí přítomní lidé a vedoucí policie z MV
po odnesení rakve s tělem k pitvě sami odešli a později již nepřišli,
takže jsme mohli podrobně a v klidu vše v následujících dnech prohlédnout a pro sebe hodnotit.
V našich úvahách hrálo významnou roli i to, co jsme již tehdy považovali za určité poselství na rozloučenou s národem. Byly to dvě
knihy, které jsme s JŠ hned ráno nalezli na posteli a nočním stolku napravo u hlavy postele. Nezdálo se, že by s nimi byl kdokoliv jiný hýbal
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– hlavní nápor vyšetřovatelů byl asi na koupelnu, jejíž dveře byly
vedle stolku.
Ve chvíli, kdy jsme vstoupili do ložnice k posteli, tj. asi těsně po
9. hodině ráno (a nevím, všimnul-li si toho JŠ již dříve), ležel na
posteli zavřený Haškův Švejk a otevřená stará bible TGM. Vzal jsem
Bibli do ruky a viděl, že jsou to právě ty stránky, které jsem JM
vyhledal v Přerově o tři týdny dříve. Byl zde ovšem rozdíl v tom, že
tehdy hledaný verš z listu sv. Pavla Galatským o darech Ducha byl
nyní čerstvě podtržen a okroužkován (modrým perem, které obvykle
bylo na stolku u postele pro poznámky a podpisy); a mimo to bylo
ještě několik veršů nebo slov na obou stranách Bible podtrženo. Tedy
stránky, které byly ještě před třemi týdny bez jakýchkoliv poznámek.
(V textu Bible byla již řada věcí podtržena nebo glosována tužkou
TGM.) Upozornil jsem na to JŠ i s tím, co pan ministr okolo toho říkal
v Přerově, s odvoláním na projev k partyzánům (pronesený asi před
půl rokem), a na výrok o nutnosti obětovat se pro vyšší dobro Ducha.
Myslím, že tehdy z okolí ani z rodiny JM nebylo nikoho, kdo by
byl ducha tohoto poselství nechápal.

Snad ještě dvě poznámky: To, že p. ministr zcela klidně přijal 9. března
odpoledne dr. Pavla Kavana, vracejícího se do Londýna, a s tajemníkem Špačkem pracoval na projevu pro Poláky příštího dne, jsme tehdy
nikdo nepovažoval za nic divného, znajíce poctivost p. ministra v práci, jeho zájem o vše, co se dělo v Británii, a lásku k Britům, Američanům i Polákům. Věnoval jim proto, ač asi již rozhodnut, své poslední
chvíle života.
Druhá poznámka o tom, jak jsme tehdy uvažovali, proč nezanechal
ani svým nejbližším žádný dopis, ani politický testament. Nevěděli
jsme, jak se mnohem později říkalo, že by něco takového mělo existovat – tedy jsme se touto myšlenkou vůbec nezabývali.
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Stejně tak nám z nejbližšího okolí p. ministra tehdy v onu chvíli vůbec nepřišla na mysl možnost násilné smrti. Jednak jsme sami nikde
neviděli jakékoliv náznaky takového hrozného činu, jednak tato alternativa byla prezentována až později, kdy jsme již dávno neměli možnost posoudit nebo kontrolovat to, co bylo uváděno jako indicie.
Ex post je však objektivně nutno tuto možnost násilné smrti
teoreticky připustit, poněvadž žádný z nás, ani žádná z osob, o nichž
jsem se zmínil nebo s nimiž jsme se znali, oné tragické noci s panem
ministrem nebyla, a jsou dobře známy některé dřívější výroky JM o takových výhrůžkách, i osobní nenávist Stalina k člověku, který se mu
jako jediný z československých politiků dovedl postavit na odpor z očí
do očí (viz např. moskevské jednání v červenci 1947 o odřeknutí účasti
na Marshallově plánu).

Omlouvám se, že jsme se v této části práce přece jen zabývali úvahami, ale to byla rekonstrukce našich úvah v roce 1948, vyplývající z
nám tehdy známých skutečností.
Měl bych ještě připojit dvě vysvětlení – již tehdy byla jako důvod
smrti uváděna Masarykova reakce na nepochopení a útoky ze strany
jeho západních přátel. O tom, jak on sám v průběhu roku 1947 toto
nesprávné hodnocení našeho středoevropského vývoje kritizoval, aniž
by si z toho něco dělal, jsem už psal. Dopisy a telegramy ze Západu
v poúnorovém období – a skutečně takové byly – jsme ministrovi vůbec nepředkládali, tedy o nich nemohl vědět a nemohly ho rozčílit.
Také mu v té době o tom nikdo, jak jsme se poptávali, nic neřekl. Ani
přátelé, ani nepřátelé.
Druhé vysvětlení, spíš zajímavost: dostávali jsme denně spousty
dopisů, balíčků s knihami, malými dárky apod. Od aféry s krčmaňskými balíčky v září 1947 však z bezpečnostních důvodů korespondenci
(nikoliv obsah dopisů) nejdříve prohlíželi strážci, čímž nastávalo urči-
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té, byť i zcela nutné zdržení, a zvláště v březnových dnech se nahromadila nezvládnutelná masa korespondence. Když jsme ji pak později
prohlíželi a vyřizovali odpovědi, našli jsme mj. záhadný dopis, psaný
počátkem března (s datem před smrtí JM) nějakou ženou, která ministra varovala před datem 10. března, kdy mu – podle ní –hrozí velké nebezpečí. Adresa uvedena nebyla a obálka se asi při třídění korespondence někam založila, nenašli jsme ji…
OBĚŤ JANA MASARYKA DNE 10. BŘEZNA 1948
Ohlasy, vzpomínky, dokumenty
Tato část příspěvku je pro hledání pravdy nejzávažnější a nejnáročnější. Jejím publikováním se snažím plnit nejen svoji vlastní povinnost, ale i přání těch, kteří byli nebo jsou svědky a pamětníky oněch
smutných únorových dnů a přispěli svými znalostmi. Jsou to tedy vesměs autentické materiály ze zahraničí i z domova.
Za zvlášť cenné považuji výstřižky, sebrané a uschované z dobového tisku paní Olgou Masarykovou-Revilliodovou ve Švýcarsku, i další soudobá svědectví ze Západu osvědčující, že si tam smrt
Jana Masaryka vysvětlovali tehdy většinou tak, jak si to on sám zřejmě
přál, a kvůli čemu obětoval svůj život: jako osobní protest proti násilí,
proti zotročení země; jako nesouhlas člověka, který nese jméno Masaryk, a jako zanícení pochodně boje proti totalitě a teroru komunismu.
Uvádím i stanoviska vládních činitelů – v USA, Velké Británii a
Francii – a spojitost s dalším vývojem je až nápadná: 9. dubna 1949
bylo založeno NATO a v témže roce vytvářejí Winston Churchill ve
Velké Británii a George Marshall v USA nadaci k poctě svého přítele
Jana Masaryka – zřízení památníku a školy mezinárodního porozumění
v Ženevě. Ty tam stojí dodnes.
U nás zatím není památník žádný…
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I když nikdo z nás v oné kritické noci z 9. na 10. března s panem
ministrem nebyl (a pak jsme si to moc vyčítali), znali jsme podrobně
vše, co kde bylo – nebylo, zařízení, přístupové cesty, nábytek, listiny,
knihy, dokumenty, šatstvo, prádlo, okolnosti atd. Znali jsme stav
z 9. března, i pak 10. března.
Tělo pana ministra jsme si mohli prohlédnout nerušeně, stejně tak,
jako jsme se snažili totéž umožnit v následujících dnech (v jídelně
bytu) všem členům rodiny, blízkým známým, a pak desetitisícům
truchlících lidí u katafalku ve foyeru v přízemí, až do pohřbu v sobotu
13. března. (Pana ministra jsme oblékali do rakve a po tři dny přenášeli přes den k vystavení z bytu ve II. patře do foyeru, měnili květiny
apod. Večer zase zpět.)
V sobotu byla rakev za účasti rodiny, paní Benešové a mnoha smutečních hostí uložena do hrobky v Lánech, po krásných slovech pastora
Havránka, který pohřbíval zatím všechny členy Masarykovy rodiny.
Rád bych věřil, že rozumní a slušní lidé pochopí, že právě Jan
Masaryk si dnes i v budoucnosti plně zaslouží za svoji velkou a
těžkou oběť pro národ a jeho čest v hodině zkoušky – lásku a úctu.
Dr. Alice Masaryková měla heslo: „Per aspera ad astra.“ (Přes
protivenství ke hvězdám.) A po smrti Jana Masaryka řekla Amelii Posse-Brázdové:
„Naším heslem musí zůstat ,Pravda vítězí´. Musíme se držet
pravdy, ať to stojí cokoliv.“
Neteř Jana Masaryka Dr. Anna Masaryková (1911–1996) si několikráte posteskla: „Kéž by našemu Jeníčkovi dali pokoj!“
„Sapienti sat“ říkali staří latiníci – u nás pak „Moudrému napověz…“
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Novinové výstřižky z archivu paní Olgy Masarykové-Revilliodové
(někde paní Olgou doplňované zaškrtnutím, datem nebo názvem
novin; překlad A. S.)
Evening Standard, 10. března 1948
(1. strana, čelný titulek): „Jan Masaryk: sebevražda…“
Dr. Masaryk, 61 let stár, řekl pouze před 10 dny: „Budu sloužit
naší demokracii, dokud k tomu budu mít sílu.“ (Till my strength ends.)
The Daily Telegraph, 11. března 1948
(1. strana, čelný titulek): „Jan Masaryk nachází smrt pádem“ (…falls
to his death)
Chritopher Buckley: Dozvěděl jsem se, že čin Jana Masaryka byl
diktován vyšší mocí (by force majeure). Byl přesvědčen, že kdyby se
byl pokusil splnit své vlastní přání rezignovat a odjet ze země, byl by
neprodleně zatčen.
The Daily Telegraph, 11. března 1948
(1.strana): Pan Marshall: „Česká vláda teroru“. U. S. má obavy
z vývoje …
Na tiskové konferenci dnes prohlásil U. S. státní tajemník p. Marshall, že
události v Evropě a vášnivá odezva, kterou tyto vyvolaly v U. S. A., mohou
způsobit vysoce nebezpečnou situaci. Je tragické, že se události vyvíjejí
tak, jak se staly v Československu a Finsku, zvláště pak vzhledem k tomu, co se stalo některým politikům v Československu, jako je dnešní záležitost (affair) p. Masaryka. Vše to jasně ukazuje, co se ve skutečnosti
děje: V Československu je vláda teroru a není tam již vůbec vláda, která
by byla založena na obvyklých základech vlády občanů. Masarykova
smrt ukázala bezpochybně charakter nové československé vlády a způsoby, jimiž se zmocnila moci.
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[V tomtéž článku je zmínka o formální žádosti tehdejšího čs. zástupce u OSN dr. Jana Papánka, aby komunistický puč v Československu byl
projednán v OSN, což tehdejší generální tajemník Trygve Lie nedovolil
a dr. Papánek pak rezignoval. – pozn. aut.]
The Daily Telegraph, 11. března 1948
(1. strana): „Pan Churchill vzdává čest v Dolní sněmovně“
Dnes mluvili v Dolní sněmovně pp. Bevin a Churchill o Janu Masarykovi a jeho působení ve Velké Británii před válkou a za války, a
emocionálně mu složili hold. Jejich krátké projevy byly přivítány všemi členy parlamentu z obou stran. V projevu p. Churchilla zaznělo:
„Truchlíme nad touto ztrátou. Je to těžká ztráta. Nemůžeme však
se neradovat nad tím, jak řekl pan Bevin, že slavné jméno, které Jan
Masaryk nosil, zůstane jako inspirace pro lidi v Československu.“
Ve sněmovně rovněž promluvil ministerský předseda Clement Attlee, který vyzdvihl Masarykovy válečné zásluhy i jeho víru v demokratický rozvoj Československa.
New York Herald Tribune, 14. března 1948 (2. strana)
(Dlouhý článek o úmrtí a pohřbu Jana Masaryka od Seymoura Freidina. Tamtéž referát o relacích v rozhlasu.)
Tribune de Genève, 16. března 1948
(1. str. s fotografií Jana Masaryka v rakvi, na 1. a 2. str. dlouhý článek)
Láska lidí neochránila Jana Masaryka před démony politiky. Ctižádostiví politikové, kteří vedou národy, nerozumí řeči srdce. Beznadějný
vývoj, který uvrhl jeho zemi pod botu diktatury, nedal „Honzovi“ tentokráte možnost a sílu, aby obnovil odboj.
„Dejte nám pokoj a mír“, prohlásil nedávno na konci jednoho projevu.
A ten pokoj, bezesporu pro muže nedosažitelný, mohl získat až ve smrti.
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Presse Genèvienne, 12. března 1948
(1. strana, titulek): „Dobrá krev nemůže lhát“
(Popisuje život Jana Masaryka, velkého syna velkého otce, jeho odpor vůči Mnichovu, válečný odboj, mezinárodní uznání, dobu poválečnou a poslední dny.)
„Pokud budu ve vládě,“ prohlásil JM s odkazem na tlak komunistů a
Sovětů, „můžete si říci, že jsme získali garancie, které považuji za nezbytné, aby byla mé zemi zajištěna alespoň minimální svoboda. Až si
však přečtete, že jsem odešel ze své funkce, ať už ze zdravotních nebo jiných důvodů, pak si musíte uvědomit, že toto minimum již neexistuje.“
A sám si nemohl ani představit, že věci půjdou tak daleko, že pro
něj nebude jiného východiska než smrt.
Gazette de Genève, 12. 3. 1948
(strana 12, od korespondenta z Washingtonu): Ve Spojených státech:
„Smrt Jana Masaryka vzbudila větší ohlas než Petkovova“
Konec Masaryka působí bouři ve veřejném mínění daleko větší, než
nedávná krize režimu v Praze. Ti, kdož byli okolo něho v době jeho posledního pobytu v USA (podzim 1947, zasedání OSN), si mohli povšimnout hluboké nejistoty tohoto československého státníka. V domě přítele
zvolal nedávno: „A vy si myslíte, že práce, kterou dělám, mne těší?“
Když se ho ptali, proč neodejde z Prahy a neusadí se ve Spojených
státech, odpovídal: „Vždy chci zůstat vlastencem, už nechci být nikdy
uprchlíkem.“
(nadpis) „Konec svobody“
V první den československé krize odpověděl J. Masaryk na telefonický dotaz amerického rozhlasového komentátora Davida Murrowa,
který ho volal ze studia v New Yorku. Důvěrně mu řekl, že předpo-
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kládá, že prezident Beneš rozpustí parlament a bude žádat provedení
okamžitých svobodných voleb.
(Dále se píše o demisi československého velvyslance Juraje Slávika
ve Washingtonu v souvislosti se smrtí Jana Masaryka.)
Slávik řekl: „Jsem přesvědčen, že Masaryk si vzal život, aby před
lidstvem ukázal, že není možno žít jako otrok.“
(V článku se rovněž uvádí prohlášení státního tajemníka Marshalla
k vývoji v Československu.)
Státní departement pracuje na návrhu projektu vojenských garancií
ve formě deklarace pro Evropu později, 9. 4. 1949, bylo založeno
NATO – pozn. aut.. Tragická smrt Jana Masaryka činí ukončení tohoto úkolu ještě mnohem urgentnějším.
(V tomtéž listu je popis odezvy v tisku ve Francii, např. časopisy
Combat a Laube.)
P. Maurice Schuman říká: „To není sebevražda – ale odsouzení!“
Henri Noguère v časopisu Le Populaire
Jan Masaryk pochopil, že z demokracie neexistuje již nic víc než
klamný obrázek. Byl konfrontován nakonec s jedinými možnými východisky z totalitního režimu: podrobení se, útěk nebo smrt.
Kéž ti, kteří spojují s Francií ještě určité hodnoty míru ve světě,
tento příklad nezapomenou!
Le Monde 14.– 15. března 1948
(1. a 2. strana): dlouhý úvodník Georges Pencheniera
(Popisuje vývoj v Československu v posledních měsících (1947–
1948) a uvádí argumenty o smrti Jana Masaryka, i s pochybami. Říká:)
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„Lid naproti tomu pociťuje tuto smrt jako konec své svobody. Už
z toho důvodu nemohu věřit, že by se jednalo o vraždu.“
National Zeitung, 12. března 1948
Antonín Macek, pražský korespondent pařížského Le Matin
(Sdělil svým novinám, že mu dr. Jan Masaryk čtyři dny předtím při
rozhovoru řekl:)
„Vím, stejně tak jako Vy, že moje země již není svobodná. Kde jsou
všechny naše iluze z doby po válce? Jako mnozí jiní, domníval jsem se
i sám, že Československo se nemusí již ničeho obávat. Nic však o tom
neříkejte. Teď nemohu svobodně sdělovat své myšlenky.“
(Macek píše, že na dotaz dále, proč on a prezident Beneš zůstali v komunisticky ovládané zemi, Masaryk prohlásil:) „Měli jsme na krku nůž.“
Time and Tide, 13. března 1948 (redakční článek)
Curych, 12. března 1948
JAN MASARYK
Když byla vybojována poslední bitva a Republika byla poražena do
záhuby, Cato, poslední z Římanů jenž hájil poraženou věc, znovu si
přečetl „Phaedo“ – a ve své nevoli nad pohanou si vzal život.
To nebyl čin zbabělce: bylo to poslední a jediné vyjádření přesvědčení, které mohl učinit čestný muž. A právě tento hrdinský čin mu zajistil
jeden z největších stupňů nesmrtelnosti, které může svět přiznat.
S podobnými pocity jsme svědky konce života posledního z Masaryků. Protože pro Jana Masaryka nebylo jiné cesty, jak vyjádřit své
přesvědčení; vše pro něj se zhroutilo, zůstala jen jeho odvaha, a on
umírá jako mučedník – jako svědek, obdobně jako syn stejného národa, který zemřel na hranici.
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Daleko méně než ostatní politikové se dával Jan Masaryk unášet
iluzemi o lidech nebo věcech, předvídal běh událostí – a jen silný
smysl odpovědnost vůči jeho jménu a jeho vlasti ho donutil, aby se stal
ministrem zahraničních věcí země, jejíž nezávislost byla těžko vybojována předtím, než byla znovu těžce ohrožena.
Byl člověkem Západu, stejně jako jím byl jeho otec; věděl, že to je
na Západ, kam musí hledět jeho země, ale že bude vyvíjen všestranný
vliv, aby se tato dostala na Východ. Nesdílel optimismus svých kolegů,
kteří se domnívali, že by Československo mohlo být mostem mezi Západem a Východem. Pochopil, že nová orientace musí jeho zemi zavléci za železnou oponu, a převzal svůj úřad jedině v naději, že s určitými ústupky Rusku bude moci přispět k zachování nezávislosti své země a alespoň docílit toho, aby bylo možno udržet železnou oponu tak,
aby se dala proniknout.
Žádná z jeho nadějí se nesplnila: pokračovat a doufat i v naději na
nesplnitelné tak dlouho, až se naděje zcela ztratila. Její ztrátou se
ztratil též smysl jeho vlastního života. Mohl pokračovat a žít v otroctví,
ale byl to Masaryk, a tak ukázal svůj poslední protest, který se absurdně stal tím nejdůstojnějším ze všeho.
Význam tohoto činu nelze přehlédnout; má daleko vyšší cenu, než
by měl odboj nebo exil, a toto jednou bude oceněno a hodnoceno
v každé slovanské zemi, kde jeho otec – na jehož památku upomíná i
poslední čin Jana Masaryka – dosud patří mezi apoštoly.
Nebudou to oceňovat v Moskvě, ale poselství bude porozuměno!
Die Weltwoche, ročník 16, číslo 748, Curych, 12. března 1948
(redakční článek, jedna strana, C. D.)
[Olga Masaryková-Revilliodová – ručně připsáno: „Článek o Janovi”]
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SVĚDECTVÍ JANA MASARYKA
Pro ty, kteří měli výhodu, že se setkali s Janem Masarykem, zůstalo
až do poslední chvíle při české tragédii něco nevysvětlitelného. Pořád
se čekalo, že některý z velkých vůdců demokracií otevře ústa a zaujme
stanovisko k tragickým událostem. To se čekalo od Beneše, který tak
statečně vzdoroval v roce 1938 Hitlerovi, až na hranice možnosti. Ještě více se to však čekalo od Jana Masaryka, jehož poznali jeho přátelé
a viděli v něm člověka, který integritou své osobnosti, svojí inteligencí
a také svou odvahou vysoce převyšoval průměr současných diplomatů
a politiků.
V článku, který nám dal k dispozici již před týdny – který však
dosud nemohl být uveřejněn – napsal přítel Masarykův a náš spolupracovník George Soloveytchik:
Na politickém horizontu je jen několik málo mužů, kteří jsou vynikajícími osobnostmi. Mezi nimi připisuji Janu Masarykovi, českému ministru zahraničí, první místo. Jinak mám vůči politikům všeobecně
skeptický postoj. (To není nic podivného, když jsem měl po 25 let možnost poznat zevnitř diplomatickou kuchyni – politickou i mezinárodní.)
Avšak Jan Masaryk je případ sám pro sebe. Mám k němu největší osobní
náklonnost, ale nadto také velký obdiv a velký respekt. Tak se na něj
však dívají i jiní, kdo ho dobře znají. Jen blázni a povrchně posuzující
lidé se nechají jeho žoviálním temperamentem a nevyčerpatelnou zásobou silných slov ve všemožných jazycích (zvláště pak z amerického slangu) svést k tomu, že ho považují za obyčejnou lehkou váhu.
Za těmito Masarykovými fasádami se skrývá jeho základní dobrota,
inteligence a morální integrita. Jako soukromník, a stejně i jako politik, zaujímá postavení, které je v mnoha věcech jedinečné. A tak je tomu nejen proto, že je synem velkého muže, ale poněvadž on sám je
velkou osobností.
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Osobnost Jana Masaryka se dá vysvětlovat především z jeho původu: jeho otec byl profesor Tomáš Masaryk, syn chudého slovenského
kočího na panství rakouského šlechtice. Tomáš Masaryk patří právem
do dějin jako učitel, filosof a jako přední bojovník za svobodu nejen
svého vlastního národa, ale všech potlačovaných, jako státník a zakladatel Československé republiky.
Z matčiny strany je Jan Masaryk Američanem. Dívčí jméno jeho
matky bylo Charlotte Garrigue-ová a její rodina pochází z Dánů a Hugenotů. Od svého mládí žil Jan Masaryk v Praze, v ovzduší mezinárodní kultury, kde umění, zaměstnání i politika vytvářely část rodinného
života.
Již jako student gymnázia byl Jan Masaryk hudebním kritikem pro
pražské noviny. Po opuštění školy nešel na univerzitu, kde byl jeho
otec tehdy prominentním profesorem. Dal přednost cestě do Ameriky,
a tam pracoval jako prostý dělník ve slévárnách železa Charlesa Crane v Chicagu.
Po dobu osmi let pracoval Masaryk v Craneových závodech, kde se
vypracoval ze slevače až na ředitele. Většina jeho spoludělníků byla
z různých evropských zemí, a tak měl příležitost nejen poznat, jak se
jedná a žije s prostými dělníky, ale také, jak se mluví jejich řečí. Po
večerech hrával Masaryk na klavír v kině – jednak pro odpočinek,
jednak také pro získání kapesného.
Když v roce 1914 vypukla první světová válka, narukoval Jan Masaryk jako důstojník v rakouské armádě. Ihned po ukončení nepřátelství avšak vstoupil do diplomatické služby mladé Československé republiky, na jejímž založení měl jeho otec podstatný podíl. Sám Masaryk docela skromně říkal, když na to někdy přišla řeč: „Protože jsem
uměl trochu hrát na klavír, domnívali se, že budu dobrým diplomatem.“
Patnáct let působil Jan Masaryk v Londýně jako český vyslanec.
Tykal si zde s politiky všech stran, s profesory a biskupy, i s diploma-
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tickými kolegy a muzikanty. A v Americe byl – pokud to jde – ještě
populárnější. Byla to doba, kdy asi těžko existoval nějaký člověk,
o kterém se dalo říci, že má ve Washingtonu, Londýně i Moskvě tolik
přátel jako Jan Masaryk. Každopádně však by se byl těžko nalezl jiný
zástupce malého státu, který mohl při rozhovoru oslovovat Roosevelta
a Churchilla křestnými jmény Franklin a Winston – a od nich byl zase
nazýván „John, my boy“.
Úspěchům Jana Masaryka v jeho povolání i ve společnosti lze
rozumět jen tehdy, víme-li, že byl diplomatem s mimořádnými zkušenostmi a mnoha znalostmi, aniž by se stal pedantem. Byl dobrým vypravěčem, šaramantním pianistou, vynikajícím kuchařem a vždy upřímným,
statečným a srdečným přítelem lidí. Mužem, který měl opravdový talent
pro přátelství, který se cítil dobře stejně tak ve formálních společnostech
jako třeba u nejvzdálenějších cikánů. Byl stejně příjemným hostitelem
jako hostem. Tím vším lze vysvětlovat jeho diplomatické úspěchy, jež se
během jeho působení Londýně nezmenšovaly, ale naopak zvyšovaly.
Potom přichází temné, neradostné historické období Francie a
Anglie; aby usmířili Hitlera, nabídli mu Daladier a Chamberlain na
stříbrné míse Československo. A dokonce právě ty noviny a ti politikové, kteří po celá léta mluvili o Československu jako o příkladné demokracii. Právě ti, jimž nedostačovala slova ke chvále státnické moudrosti Tomáše Masaryka, tehdy nechali padnout tento malý, bezbranný národ, aby pak – k přehlušení svého vlastního špatného svědomí –
ještě cynicky obětovaný stát napadali.
Jan Masaryk věděl od začátku, že Chamberlain a Daladier jeho
zemi zradí, aby si tak vykoupili krátký a nečestný mír. V těchto tragických dnech jsem byl v jeho blízkosti – a musím se přiznat, že na onu
dobu nikdy nezapomenu. Hrdinsky, a bez toho, aby si stěžoval, bojoval
až do hořkého konce. Proslavené závěrečné prohlášení: „Národ Jana
Husa a Tomáše Masaryka nebude nikdy národem otroků,“ napsal
svou vlastní rukou.
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To, co Masarykovi v těchto pochmurných dnech dělalo nejmenší
starost, byl konec jeho skvěle započaté životní dráhy. Mnozí z jeho
dříve dobrých přátel se od něho odvrátili, protože se styděli za svoji
zradu. Ale právě mnoho starých a mnoho nových přátel k němu nacházelo cestu – a mezi nimi byli i mužové jako Winston Churchill a Lloyd
George. Jan Masaryk si nikdy nestěžoval, a také nikdy nekritizoval
Anglii. Vzdal se svého úřadu, sám sňal ze stěny své kanceláře obraz
svého otce a odešel do malého bytu. Brzy odjel do Ameriky, kde měly
jeho přednášky obrovský úspěch.
Když dojel Jan Masaryk do New Yorku, přišli mu naproti nesčetní
reportéři, kteří čekali na šťavnaté protibritské prohlášení; byli zklamáni, Masaryk mluvil o Anglii s láskou a chápající sympatií.
První otázka: „Proč jste přijel do Ameriky?“ dostala od něj odpověď, která mu získala srdce milionů. Vše, co tehdy řekl, bylo: „Teď,
když jsem ztratil svůj domov, přijel jsem do země své matky.“
V době druhé světové války vstoupil Jan Masaryk do exilové Benešovy vlády jako ministr zahraničních věcí. Na tomto místě pracoval
nejen pro svoji zemi, ale zvláště pro zájmy Spojenců. Vždy totiž zastával názor: „Buďto bude ve světě mír, rozvoj a svoboda – a v tom případě bude mít Československo svůj podíl na všem tomto. Nebo přijde
chaos, a pak to bude chaos pro všechny.“
Proto po celou dobu války přesahovalo snažení Jana Masaryka daleko pouze vlastní cíle jeho země.
Již brzy po konci války však zažíval Jan Masaryk těžké rozčarování. Z čestného přesvědčení zastával stanovisko, že Československo
musí vytvářet spojení mezi Západem a Východem. Věřil v možnost
rozvoje československé zahraniční politiky ve spolupráci s Ruskem,
ale také současně se Západem.
Brzy však musel zjišťoval, jak nedostižným je dosažení tohoto cíle.
Přesto však ani okamžik nepomýšlel na to, aby se vzdal boje za své
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ideály, pokud byla alespoň nějaká šance úspěchu. Přitom by pro něj
bylo daleko snadnější získat jiné postavení. Je veřejným tajemstvím, že
mu bylo nabídnuto místo generálního sekretáře Spojených národů,
které by mu bylo zajistilo roční příjem nezdaněných 200 000 švýcarských franků. Jan Masaryk se však nezajímal o peníze. To, co chtěl,
bylo sloužit vlasti.
A to také dělal, až do poslední chvíle, s optimismem jemu vlastním.
Ovšem v poslední době musel přijímat stále více chvíle, kdy se již cítil
smutný a unavený. Také musel již častěji bojovat se stavem svého
zdraví. Ale přesto zůstával navenek v dobré náladě a snažil se svým
humorem těšit ty své přátele a spolupracovníky, kteří začínali zoufat.
[Další text je Olgou Masarykovou-Revilliodovou podtržen červeně:]
Když muž, jakým byl Jan Masaryk, si přesto nakonec vzal svůj život, pak toto působí zvláště tragicky, poněvadž se jedná o člověka,
který svojí celou bytostí byl optimistou a bojovníkem.
U takového muže je proto nutné hodnotit i dobrovolnou smrt jako
formu boje, jako poslední možný způsob, který je daleko lépe než
cokoliv jiného, vhodný ukázat srozumitelně světu tragédii českého
lidu. Tímto znovu podepsal větu z historického prohlášení: „Národ Jana Husa a Tomáše Masaryka nebude nikdy národem otroků.“
Tentokrát ovšem nikoliv svojí rukou, ale krví svého srdce.
Týdeník Swiss Reporter, Ženeva 1.–8. dubna 1949, č. 10, roč. 1
(1. strana, titulky):„Jan Masaryk bude mít švýcarský památník”,
„Churchill je předsedou hnutí ”
(3. strana): „Jan Masaryk bude poctěn v Ženevě památníkem a školou“
Ženeva: Poprvé v dějinách tohoto města bude zde zřízen pomník na
počest nešvýcarské osobnosti. Má to být památník Jana Masaryka,
bývalého československého ministra zahraničních věcí a předsedy
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Světové asociace pro Spojené národy. Iniciativa pro tento objekt
pochází z Velké Británie.
>…@ Vedle kamenného pomníku se plánuje zřízení živoucího pomníku
– tedy Institutu pro evropská studia, který bude umístěn v Ženevě. Tento
Institut ponese jméno Jana Masaryka a bude pracovat na poli politického, sociálního a etického významu, týkajícího se Evropy.
>…@ Jeho smrt pod okny Černínského paláce (československé MZV)
před více než rokem symbolizuje svým způsobem ztroskotání porozumění mezi Západem a Východem. Právě vzniklé hnutí se stává velmi
populárním v anglostaských zemích, zvláště ve Velké Británii. To je
možná hlavní důvod, proč předsednictví zvláštního výboru k tomuto
účelu převzal Winston Churchill.

[V Praze Jan Masaryk (zatím) pomník nemá. Co k tomu říká
Ferdinand Peroutka ? – pozn. aut.]
„…deníky, dopisy, vzpomínky…“
(nalezla a věnovala paní Slávka Peroutková,) knihu vydalo nakl. Lidové noviny, Praha 1995
[...]Bylo řečeno, že duše člověka je jako chodba s mnoha dveřmi.
Jestliže tomu tak je, v duši Jana Masaryka bylo mnoho dveří
otevřeno dokořán a některé byly zavřeny – a lehkost života i jeho tíha
byly vedle sebe. Kdo ho dobře znal, věděl, že za bezstarostnými slovy
se skrývá starostlivé mlčení o něčem. Z otevřených dveří proudila
lehkost, za zavřenými dveřmi byla jeho tíha.
Jan Masaryk žil život způsobem, který si sám vynašel, ale vedle toho
bylo vždy něco jiného, něco vážného, něco přísného: poměr k otci. Kde
byl otec, tam byl zákon. Jako mnozí jiní – a pravděpodobně ještě více
než oni – věřil, že jsou úkoly, které TGM může vykonat, buď sám ještě
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osobně, nebo jeho památka. Před těmito otcovými úkoly ho sebevědomí
opouštělo, cítil se malý, a tu si jednou provždy uložil poslušnost.
Někdy myslíme na člověka a najednou nám přijde na mysl jeden
výjev, snad jedno gesto, které nám nějakým způsobem člověka shrne a
vysvětlí. A tu se vrací do mysli obraz toho, jak kdysi jeden muž jel na
koni a druhý muž vedl jeho koně. Prezident Masaryk již churavěl,
v mezinárodní politice se stahovaly těžké mraky. Tušili jsme, že se
snad ocitneme ve středu bouře a proti své vůli budeme žít nebezpečně.
Tehdy se T. G. Masaryk naposled ukázal svému lidu. Bylo to myšleno jako povzbuzení, a působilo to tak. Naposled jel TGM na koni.
A dole, pod ním, šel pěšky jeho syn, držel koně pevně za uzdu a
starostlivě vzhlížel nahoru k otci.
Zdálo se nám tenkrát, že je to námět pro velké sousoší, tyto dvě
postavy, jedna nahoře a druhá dole. Dosud se nám tak zdá.
T. G. Masaryk předvídal svůj odchod. Řekl synovi: „Nikdy neopouštěj Beneše.“ Tato věta nakonec rozhodla Janův osud. Přišly události,
které všichni známe. Jan Masaryk znal všechny důvody, pro které by
měl odejít do exilu. Ti, kdo doma uchvátili moc, by nebyli měli venku
vlivnějšího odpůrce.
Ale otec řekl synovi: „Nikdy neopouštěj Beneše!“ Tak se to stalo –
a Jan Masaryk zemřel ve službě. V povinnosti, kterou mu otec uložil.
Otec byl zákon.
Jednou snad bude stát v Praze sousoší z trvalého kamene nebo
z trvalého kovu: jak starý pán jede na koni, a jak syn vede koně za
uzdu a dává pozor na jezdce. Tak to bylo. Byl v té chvíli kus našich
dějin.
[Překlady všech cizojazyčných materiálů A. Sum]
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Přepis
OLDŘICH KOJECKÝ
[adresa] Zlín
ve Zlíně, dne 10. 4. 1997
MÍSTOPŘÍSEŽNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, podepsaný OLDŘICH KOJECKÝ, narozený dne [...] 1920
v Tlumačově, americký občan, číslo pasu [...], s trvalým bydlištěm ve
Zlíně [...], tímto na svou čest a svědomí prohlašuji:
že jsem ani sám, ani s kýmkoliv jiným nebyl v noci z 9. (devátého)
na 10. (desátého) března 1948 (tisíc devět set čtyřicet osm) v bytě Jana
Masaryka v Černínském paláci, sídle ministerstva zahraničních věcí,
Praha.15
Rovněž prohlašuji, že jsem nebyl v souvislosti se smrtí Jana Masaryka vyšetřovacími orgány, ani v zahraničí během svého pobytu ve
Francii a USA, ani v bývalém Československu, nebo nyní v České republice, nikdy dotazován nebo vyšetřován.
Jakékoliv nařčení mé osoby o účasti, případně znalosti o bližších
okolnostech souvisejících se smrtí Jana Masaryka, pokládám za hrubé
pomluvy, stejně tak i nedůvěru k mé osobě v souvislosti s tragickou
smrtí Jana Masaryka pokládám za urážlivou.
Toto prohlášení vydávám na základě žádosti mého zetě Rudolfa
Kafky.
Připojeno notářské ověření, podepsán Oldřich Kojecký
15

Mezi partyzány ze skupiny mjr. Schramma byla uváděna i jména Oldřich Fischmeister a Jan Hradil. První již zemřel, ale mám od jeho vdovy, žijící ve Francii, písemné
prohlášení, že její muž neměl se smrtí Jana Masaryka nic společného. S těžce
nemocným J. Hradilem jsem podrobně telefonicky hovořil u nás v roce 2002 – ve
zcela stejném smyslu; jakoukoli svoji účast vyloučil.
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K DOKUMENTŮM O SMRTI JANA MASARYKA
Prof. MUDr. RNDr. Emanuel Vlček, DrSc.
Zpráva o pitvě Jana Masaryka, která byla provedena v Čs. ústavu
soudního lékařství Univerzity Karlovy dne 10. března 1948, odpoledne16
(Psáno roku 1996 pro knihu A. Suma „Osudný krok Jana Masaryka”.)
Jako student medicíny jsem byl zaměstnán v Ústavu pro soudní lékařství UK v Praze jako vědecká pomocná síla u prof. MUDr. Františka Hájka.
Dne 10. března 1948 jsem přijal v pitevně asi v 6.30 hod. tento telefonický příkaz: „Nařizujeme soudní pitvu ministra zahraničí Jana Masaryka.“ Tento vzkaz jsem předal v 7.15 hod. profesorovi Hájkovi, jak
vkročil do pitevny. Více řečeno nebylo.
V 8.00 hod. jsem odešel na přednášku prof. Kliky z urologie na II.
chirurgickou kliniku. Před zahájením přednášky vyzval profesor Klika
celou posluchárnu, aby uctila minutou ticha smrt Jana Masaryka, ministra tak oblíbeného studenty. Tento čin nebyl profesorovi Klikovi
zapomenut.
Tělo pana ministra bylo přivezeno do ústavu v 15 hod. Pitva byla
prováděna v malé pitevně ústavu.
Pitvající: prof. MUDr. František Hájek, přednosta ústavu.
Pitevní zřízenec: Václav Brůna.
Zapisovatel: Josef Pánek.
16

Světoznámý antropolog Prof. MUDr. RNDr. Emanuel Vlček, DrSc; psáno pro knížku Antonína Suma „Otec a syn“, II. díl, nakl. Pragma, Praha 2003.
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Přítomni: Doc. MUDr. Jaromír Tesař, zástupce přednosty, MUC.
Emanuel Vlček, pom. věd. ústavu, JUDr. Antonín Sum a JUDr. Jiří
Špaček (tajemníci pana ministra) a další osoba mně neznámá,17 dva
příslušníci StB.
Pitva byla ukončena v 16.15 hod., tělo zašito a upraveno. Nebylo
možno provést ani sejmutí posmrtné masky, ani provést antropologické vyšetření. Odvoz těla v 17 hod.
Tolik ze stručného zápisu, který jsem si pořídil o pitvě.
Se souhlasem nynějšího přednosty ústavu prof. MUDr. Přemysla
Strejce, DrSc., [1996] použiji k osvětlení smrti Jana Masaryka skutečností z úředního pitevního protokolu z 10. března 1948, č. p. 259.
Text protokolu diktoval přímo při pitvě profesor Hájek zapisovateli. K 2,5 stránkovému protokolu připsal osobně profesor Hájek:
„Konečný posudek“ po obdržení výsledku chemického rozboru obsahu žaludku na přítomnost jedu.
Vyšetření obsahu žaludku a orgánů prováděl prof. Dr. O. Tomíček,
přísežný soudní chemik. Dne 19. dubna 1948 byl profesoru Hájkovi
dodán výsledek zkoumání (čj. 17/1948), o který požádal znalce dne
11. března 1948 (čj. 316/48), vyšetření obsahu žaludečního a žaludku
na případnou přítomnost jedu.
Profesor Tomíček dne 14. září 1948 předal nález a posudek o vyšetření mrtvolných útrob Dr. h. c. Jana Masaryka, na vyžádání ministerstva vnitra, k rukám p. dr. Hory. Tyto dokumenty, pitevní protokol a
provedení mechanického vyšetření žaludku, zřetelně a jednoznačně
stanovují příčinu smrti Jana Masaryka.

17

Vilém Vyšín, osobní strážce z MZV.
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I. Pitevní nálezy
Tělo pana ministra bylo přivezeno ve stavu, v jakém bylo nalezeno
na dvoře ministerstva zahraničních věcí, tj. v pyžama. Na první pohled
byla nápadná neporušenost těla.
Při zevní prohlídce byla na těle shledána následující poranění:
1. V krajině pupku byla na kůži břicha zjištěna na ploše 10 x 6 cm
skupina červenohnědých souběžných, kolmo dolů probíhajících oděrků délky 9 cm, těsně vedle sebe uložených, které pronikly jen vrchní
vrstvu kůže.
2. Nad zevním kotníkem levé nohy byl oděrek velikosti čočky.
3. Na vnitřní straně pravého chodidla byla lomená rána, s jedním
ramenem 8 cm dlouhým jdoucím na vnitřní kotník, a druhým 8 cm
dlouhým jdoucím na vnitřní stranu záprstní kosti palce. Rána byla
okrajů nerovných, úhlů tupých, zasahující až na kosti, kde bylo zjištěno, že přední konec kosti patní a přilehlé kosti nártu jsou mnohonásobně rozlámány v řadu drobných hranatých úlomků. Mimo to na vnitřní
straně pravé paty byla ještě příčná rána délky 6 cm, na 3 cm zející,
zasahující až na kost.
4. Na levém chodidle byla paprsčitá rána, jejíž střed se nalézal při
vnitřním a předním okraji kosti patní. Jeden paprsek se táhl dopředu
podél vnitřní hrany chodidla do vzdálenosti 8 cm. Druhý paprsek pak
směrem na šlachu Achillovu v délce 7 cm a třetí paprsek pak ke středu
paty v délce 5 cm. Tato rána pronikla kůží i podkožím a třetí paprsek
zasahoval do hloubky, kde byly kost patní a přiléhavé kůstky nártní
roztříštěny. Jinak ostatní povrch těla byl intaktní.
Teprve při vnitřní prohlídce těla byly zjištěny závažné nálezy.
Po otevření dutiny lební byly měkké pokrývky nad pravým spánkem v rozsahu 2 x 2 cm podlité černou sraženou krví. Klenba lební byla neporušená, podlebice lnula ke kostem, omozečnice jemná, mozkové závity a rýhy pravidelné a neporušené. Mozek byl bez chorobných a
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traumatických změn. Rovněž i spodina lební byla neporušena a ve
splavech byla tekutá krev.
Po otevření dutiny hrudní byly ve svalech pravé strany konstatovány četné výrony krevní. Plíce kryly zčásti srdečník, a ten byl na pravé
straně v délce 5 cm roztržen a v něm byly asi 2 lžíce tekuté krve. Pravá
plíce byla v celém rozsahu pevně přirostlá ke stěně hrudní. V plícnici,
a především ve vazivových ztluštěninách, byly četné výrony krevní.
Ve vlastní tkáni plic byla četná ložiska černé vdechnuté krve a v průdušnici zakrvavělý obsah. U levé plíce, přirostlé ke stěně jen ve hrotě,
byly v dolním laloku dvě trhliny, 1 a 1,5 cm dlouhé, okrajů tupých, a
v jejich bezprostředním okolí byla tkáň plicní řídká, nedokrvená a
vzdušná.
Největší nález byl učiněn na srdci. Na rozhraní předsíně a levé
komory byly dvě trhliny 2 a 2,5 cm dlouhé, pronikající do předsíně.
V předsíni i v komoře byl povlak tekuté krve. Srdečnice byla v oblouku napříč kolmo přetržena, okraje trhliny byly nerovné a vazivo kolem
srdečnice bylo podlito černou sraženou krví. Artherosklerotický nález
na chlopních, na srdečnici a ve věnčitých tepnách a stav srdečního svalu s drobnými vazivovými proužky odpovídal věku zemřelého.
Po vyjmutí orgánů dutiny hrudní bylo zjištěno, že vpravo je 4. až 8.
žebro zlomeno při kosti hrudní a dále 4. až 11. žebro v čáře lopatkové.
Úlomky zlomených žeber vyčnívaly protrženou pohrudnicí do dutiny
hrudní. Vlevo bylo zlomeno 4. až 7. žebro v přední pažní čáře a 6. až
9. žebro v čáře při páteři.
Páteř hrudní byla mezi 3. a 4. obratlem uvolněna a abnormálně pohyblivá. Horní okraj 4. obratle byl rozhmožděn. Na přední straně páteře byly výrony černé sražené krve. V levém hrudním vaku bylo asi
250 ccm tekuté krve.
Po otevření dutiny břišní bylo zjištěno, že mezi orgány je asi 100
ccm tekuté i sražené krve. Na slezině, na spodní straně při jejím úpo-
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nu, byla řada nepravidelných trhlinek délky 2 až 3 cm, podlitých krví.
V tukovém pouzdru v okolí pravé ledviny černé výrony krevní.
Močový měchýř byl na přední straně roztržen v délce 3 cm a v jeho
dutině bylo několik kapek krve. Další poranění byla zjištěna na játrech.
Na přední straně velkého laloku jater bylo 6 skoro souběžných trhlin až
15 cm dlouhých, pronikajících do hloubky 1/4 cm. Na zadní straně velkého laloku byla klikatá trhlina délky 8 cm a v ní sražená krev.
V žaludku bylo zjištěno asi 200 ml řídké tráveniny, bez specifického zápachu, sliznice byla bledá a beze změn. Obsah i žaludek byly předány k toxikologickému vyšetření na přítomnost jedu. V tenkém střevě
byl řídký šedý a v dolní části střeva zažloutlý obsah, a v tlustém střevě
pevný obsah, sliznice všude bledá, beze změn.
Veliký traumatický nález byl učiněn v pánvi. Stydká spona byla
rozlomena a na 2 cm rozestouplá, vodorovné větve pravé i levé stydké
kosti byly zlomeny, a konečně obě spony křížokyčelní byly úplně roztříštěny.
Tento suchý a smutný výčet poranění orgánů a kostry umožnil stanovit jednoznačnou diagnózu, jak ji vyjadřuje závěr pitevního protokolu.
1. Při pitvě Dr. h. c. Jana Masaryka byly zjištěny:
Roztržení srdce, přetržení srdečnice, trhliny jater a sleziny. Zlomení
žeber, zlomení páteře, roztříštění pánve a zánártních kostí. Zakrvácení dutiny hrudní a břišní.
2. Smrt nastala ihned.
II. Komentář k zjištěným výsledkům pitvy
Na základě pitevního protokolu, předložených fotografií a chemického vyšetření je možno podat následující posudek:
1. Je jisto, že šlo o pád z výše. Při pitvě bylo shledáno přetržení a dvě
trhliny v levé předsíni srdeční. Přetržení srdečnice vzniká téměř výhrad351

ně při pádu z výše na zem. Vykládá se tím, že dopadne-li tělo z výše na
zem, po pádu se tělo v letu zastaví, ale srdce – jako orgán specificky
značně těžký – setrvačností letí dál. Protože srdečnice je právě svým
obloukem fixována k páteři, tedy se přetrhne v tomto místě. Podobným
způsobem vzniká i roztržení srdce. Když je srdce v letu náhle zastaveno,
tu krev nalézající se v srdci pokračuje setrvačností v letu a v místě nejmenšího odporu, tj. v předsíni nebo pravé komoře se roztrhne.
2. Pád z výše nastal zaživa, neboť všude kolem zlomených kostí,
v srdečníku, v levém hrudním vaku, v dutině břišní i v trhlinách orgánů byla shledána černá sražená krev. Poranění vzniklá po smrti nikdy
nemohou krvácet. Tím je také vyloučena rána střelná, bodná, rdoušení
a vůbec jakýkoliv jiný druh smrti násilné.
3. Nálezy dokládají, že tělo dopadlo na zem na chodidla, jak ukazuje roztříštění patních a dalších zánártních kostí na obou nohách. Dopad
se udál na natažené nohy, nepokrčené v kolenou ani v kyčelních kloubech, a proto obě kosti stehenní působily na pánev jako dvě kolmo stojící břevna, která způsobila při dopadu těla rozlámání pánve. Tato síla
se uplatnila i na sloupci páteře, kde došlo k roztříštění 4. hrudního
obratle a zlomení žeber při páteři. Tělo po dopadu na zem ve svislé poloze se teprve poté skácelo naznak.
4. V krajině pupku byla na kůži břicha shledána skupina souběžných, kolmo dolů probíhajících a vedle sebe uložených oděrků. Tyto
oděrky vznikly tím, že se břicho svezlo o nějaký drsný předmět. Jak
z fotografií vyplývá, musela to být římsa pod oknem koupelny vystupující ze zdi, o kterou se dr. Masaryk břichem otřel. Oděrky měly vitální reakci, vznikly tedy za živa. Poněvadž jejich směr byl orientován
kolmo dolů, nemohly vzniknout po dopadu na zem. Ostatně mrtvola
ležela na zádech, smrt nastala ihned, a proto se tělo nemohlo otočit.
Z nálezu oděrků také vyplývá, že dr. Jan Masaryk skočil pozadu, obrácen obličejem dovnitř koupelny.
5. Při pitvě nebyly shledány žádné známky násilí, které by poukazovalo na zlé nakládání osobou druhou. Kdyby mělo jít o vyhození
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z okna, jehož dolní okraj je od podlahy dosti vysoko, i když si odmyslíme lavici pod oknem, je nutno předpokládat, že muž vysoké postavy,
silné kostry, dobře vyvinutého svalstva i dobré výživy byl by se bránil,
a v tom případě by se obrana nemohla obejít bez oděrků, krevních podlitin nebo ranek. Kůže však byla všude, až na poranění na patách, které
vzniklo po vyhození pádem, beze změn. Za další, v žádném případě by
tělo po vyhození z okna nemohlo dopadnout na chodidla natažených
dolních končetin.
6. Bylo by snad možno pomýšlet na vyhození z okna v hlubokém
bezvědomí, kde by obrana nebyla možnou. Pro bezvědomí není v pitevním nálezu podkladu. Naopak bezvědomí je vyloučeno nálezem výtoku obsahu střevního z řitě. Také negativní chemický nález nepoukazuje na to, že by bylo před smrtí použito nějakého narkotického jedu,
který by vyvolal bezvědomí. I v tomto případě by tělo nemohlo dopadnout na natažené dolní končetiny a přímo na chodidla.
7. Chemicky byly zjištěny pouze stopy amidopyrinu. Amidopyrin
(pyramidon) je léčivo, které přichází do obchodu v malých bělavých
pastilkách. Je to utišující lék k potlačení bolesti hlavy, zbavuje tuposti,
ale vědomí není po použití zastřeno. Poněvadž ho byly nalezeny jen
stopy váhově neměřitelné, mohla být požita jedna nebo dvě pastilky,
snad za účelem utišujícím. Bezvědomí nebo smrt rozhodně nezavinil.
Na těle nebyly shledány žádné stopy po injekci a injekci podanou ve
spánku nutno vyloučit.
8. Okolí řitě bylo potřísněno výkaly. Samovolné vypouštění střevního obsahu nastává po mocných duševních dojmech. Tyto mocné dojmy jsou přítomny jak při sebevraždách, tak i při vraždách, takže pro
posouzení případu jsou nerozhodné.
9. Ze všeho svrchu uvedeného vyplývá, že v pitevním nálezu ani
v chemickém vyšetření není jediná okolnost, která by svědčila pro
to, že dr. Jan Masaryk neskončil sebevraždou.
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NA ZÁVĚR
Tuto „úředně zapsanou“ vzpomínku, i když poněkud lidsky drsnou,
začleňuji proto, že jsme zůstali mezi těmi, kteří spolu prožili poslední
věci člověka Jana Masaryka, a můžeme tyto skutečnosti dosvědčit.
Bylo již dost úvah, konstrukcí a hledání senzací. Toto je skutečná
pravda. Nechť toto svědectví povznese památku velkého syna našeho
národa a umožní mu konečně lehké spočinutí po boku jeho velkých rodičů v Lánech.
Jan Masaryk byl první dobrovolnou obětí protestující proti
zvůli agresora. O dvacet let později vystoupili další Janové se
svým odporem – Jan Palach a Jan Zajíc.

Příspěvek JUDr. Antonína Suma, CSc., (nar. 1919), bývalého tajemníka ministra Jana Masaryka,18 politického vězně 1949–1962 (proces s vedením protistátního odboje „Dr. Milada Horáková a spol.“,
kde byl nejprve svědkem a pak odsouzeným), kominíka, překladatele,
vědeckého pracovníka v oblasti životního prostředí. Vězeňská dráha
(1949–1950 Ruzyně, Pankrác, 1950–1960 uranové doly Slavkov a
Příbram, 1960–1962 Valdice (Kartouzy).
18

Tajemníky ministra zahraničí Jana Masaryka v letech 1947–1948 byli: JUDr. Jiří
Špaček (1910–1976), PhDr. Lumír Soukup (1915–1991) a JUDr. Antonín Sum;
J. Š. již od roku 1945. Krátce, po příchodu z Londýna (1947/48) také velvyslanec
Maximilián Lobkowicz.
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Od roku 1937 Právnická fakulta UK v Praze a Svobodná škola politických nauk. Práce v YMCA (skupina ŠTEFÁNIK), od roku 1938 začátek spolupráce se skauty a Sokoly, později již v ilegalitě. V době
mnichovské krize tajemník a tlumočník ve štábu Hl. m. Prahy,
organizace a zajišťování pomoci vyhnaným a uprchlíkům z pohraničí
(s dr. Horákovou, R. Pelantovou a dalšími).
Po uzavření vysokých škol nacisty 17. 11. 1939, pracoval v lékárně,
notářství, styk se zahraničím v odboji, pak i spolupracovník ČNR
v Pražském povstání. Po dokončení právnického studia v lednu 1946
nastoupil v Úřadu předsednictva vlády, od 14. 9. 1947 jako tajemník
ministra Jana Masaryka – až do jeho smrti.
Z pověření rodiny likvidoval Masarykovu pozůstalost, k 1. výročí
smrti JM (1949) byl z MZV vyloučen a stal se soustružníkem v továrně
v Praze-Libni. Dne 8. 11. 1949 zatčen a odsouzen na 22 let, propuštěn
v květnu 1962 na amnestii. Do roku 1969 zedník a kominík, pak výstavba Metra, 1969 zvolen starostou Českého Junáka (zajistil jeho
členství v mezinárodním skautském ústředí v Ženevě a v Londýně),
předsedou Sdružení Českého národního povstání v ČSBS, do dubna
1970 jako nestraník tajemníkem ÚV NF ČSSR.
Do roku 1984 vědeckovýzkumná práce, 25 knih o životním prostředí, překlady. Pokračování i v důchodovém věku do 1989, pak veřejná
(i mezinárodní) činnost, obnovení Junáka, Českého svazu bojovníků za
svobodu, YMCA, publikování v médiích, knížky o Janu Masarykovi. Po
smrti prof. dr. Lumíra Soukupa ve Francii (1991) starost o masarykovský archiv (shromažďovaný jím od roku 1940) a jeho předání do Národního muzea a Státního ústředního archivu. Doposud tlumočník jazyků anglického, francouzského, německého, ruského a latinského.
Zakladatel a dlouholetý předseda Společnosti Jana Masaryka. Píše
a přednáší.
Čs. válečný kříž 1939, polský řád Polonia restituta, francouzský
Národní řád za zásluhy, Řád T. G. M.
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Poslední tajemníci ministra Jana Masaryka –
Lumír Soukup, Jiří Špaček, Antonín Sum
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Shrnutí výsledků vyšetřování smrti
ministra Jana Masaryka 1948–2003
Ilja Pravda, Jan Kalous

Smrt Jana Masaryka, bývalého ministra zahraničních věcí Československé republiky, dne 10. března 1948 poutala, a stále i dnes pochopitelně přitahuje, zájem veřejnosti. Po celé období od roku 1948 do
současnosti se více či méně spekulovalo o možných příčinách smrti
nejpopulárnějšího politika své doby. Kritice byly podrobeny závěry
předešlých vyšetřování, ať již toho původního z roku 1948, nebo pozdějšího z let 1968–1969.
Po listopadu 1989 se znovu otevřela debata o sporných bodech
minulosti komunistického Československa. Jedním z nich byl i případ Jana Masaryka. Tento text by proto chtěl širší veřejnosti představit
závěry jednotlivých šetření z let 1948 a 1968–1969 a dále blíže
objasnit základy, na kterých dospěl Úřad dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu, který tento nelehký případ po roce 1989 posléze
prověřoval, k publikovaným závěrům.

Vyšetřování 1948
Černínský palác na Loretánském náměstí v Praze, brzy ráno 10. března
1948. Na druhém nádvoří je nalezeno tělo ministra Jana Masaryka.
Na místo činu byli přivoláni a vyšetřování zahájili příslušníci tehdejší Kriminální ústředny. Na pokyn ministra vnitra Václava Noska,
který se spolu se státním tajemníkem ministerstva zahraničních věcí
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Vladimírem Clementisem a hlavním velitelem SNB generálem Františkem Jandou dostavil do Černínského paláce, však záhy případ předali
příslušníkům Státní bezpečnosti, kteří s řešením podobně závažných
kauz neměli zkušenosti. Několik hodin poté byla vydána oficiální
zpráva ke smrti ministra Masaryka, která již operovala s verzí sebevraždy. „V důsledku své nemoci, spojené s nespavostí, rozhodl se,
pravděpodobně v okamžiku nervové poruchy, k zakončení života skokem z okna svého úředního bytu do nádvoří Černínského paláce,“1
konstatovala zpráva předsednictva vlády.
Státní bezpečnost (nejen) v této nadmíru důležité kauze dokázala,
že v řešení případů vyžadujících klasické kriminalistické postupy docházelo z její strany k řadě pochybení. Nebyli například odpovídajícím
způsobem vyslechnuti všichni důležití svědci, nedošlo k důslednému
znepřístupnění a ohledání místa činu (nebyla např. ohledána římsa pod
oknem, místo dopadu těla apod.), nebyly provedeny nezpochybnitelné
kriminalistické expertizy, nebylo zabráněno manipulaci s tělem před
pořízením fotografií (původní poloha těla byla podle výpovědí relevantních osob na boku, na oficiálních fotografiích z místa činu je ale
zachyceno v pozici na zádech) apod. Snad tyto limity vyplývaly i
z účelového politického profilu StB a z pracovních metod, které používala. Státní bezpečnost měla totiž odhalovat i „jen pouze“ potenciální nepřátele režimu KSČ (v tomto ohledu byla StB stranou úkolována a kontrolována), měla vytvářet politické procesy a atmosféru
strachu ve společnosti. Klasické kriminalistické postupy tedy StB nedokázala uplatnit. Svoji roli určitě sehrála i personální situace uvnitř
StB, kde důležitým faktorem byla spíše stranická příslušnost na úkor
odbornosti. Státní bezpečnost se konečně nezabývala hledáním důkazů, ale přijala tezi, že usvědčující materiál získá především z výpovědí
uvězněných osob na základě „svých postupů“ (tj. kombinací fyzického
1

Vyšetřovací spis Generální prokuratury ČSSR, sign. II/3, Vg 5/68; výstřižky z novin.
Havel, J.: Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty, nakl. Lípa – A. J. Rychlík, Vizovice 1998, str. 16.
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a psychického násilí). Dne 10. března 1948 se Národnímu shromáždění představovala nová Gottwaldova vláda. Staronový ministr vnitra
Václav Nosek vystoupil před poslanci s informací o šetření smrti Jana
Masaryka. Je zajímavé, že již několik hodin po jeho smrti hovořil ministr vnitra o jasné sebevraždě v pomatení smyslů, ačkoliv, jak v závěru svého expozé přiznal, vyšetřování bylo teprve na začátku. Nosek
před poslanci rekapituloval poslední hodiny Masarykova života:
„Na základě prvních výsledků zahájeného šetření mohu již říci, že
jde o dobrovolnou smrt za těchto okolností: Ještě včera dopoledne se
zúčastnil slavnostního přijetí pana polského velvyslance Olszewského
u pana presidenta republiky v Sezimově Ústí. Jak známo, bylo toto
přijetí velmi srdečné. Jak mně sdělil kancléř presidenta republiky Dr.
Smutný, zdržel se ministr Masaryk ještě po ukončení přijetí v přátelské
a srdečné společnosti u pana presidenta, odkud pak odjel zjevně ve
spokojené náladě. Během odpoledne i večera projevoval ministr Masaryk svůj obvyklý optimismus a osoby, které s ním přišly do styku, nepostřehly žádných známek sklíčenosti. V důsledku zhoršující se nemoci
nastala v noci u ministra Masaryka nervová krize. Bylo zjištěno, že v
posledních dnech trpěl nespavostí a podle zanechaného množství nedopalků cigaret lze usuzovat, že tomu tak bylo i této noci. Kolem šesté
hodiny ranní nastalo u ministra Masaryka vyvrcholení dostavením se
prudké ranní deprese, která se stupňovala až do náhlého pominutí
smyslů. Mezi zanechanými věcmi, kterými se obíral v této poslední noci, jsou i telegramy bývalých přátel z Anglie a Ameriky, obsahující výtky a zklamání nad jeho mužným a vlasteneckým postojem ve dnech
vládní krize. To vše společně vedlo k tomu, že v nekontrolovatelném
duševním stavu dnes kolem šesté hodiny ranní se odebral z ložnice do
sousední koupelny, z jejíhož okna vyskočil na nádvoří Černínského
paláce, kde asi za půl hodiny byl nalezen již mrtev.
Další šetření, jakož i soudní pitva, se provádí. Jan Masaryk patřil
vždy celému lidu, měl ho rád a lid měl rád jeho. Právě proto v nedávných dnech se postavil tak bez váhání a bez výhrad za hlas a vůli naší
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lidové demokracie. Stal se proto předmětem záštipných útoků na Západě. Byl zahraniční reakcí bezohledně napadán a štván za to, že zůstal věren svému národu, své vlasti, svému lidu.“2
Vlastní vyšetřování prováděné orgány ministerstva vnitra ČSR bylo
ukončeno dne 17. září 1948 „Zprávou o sebevraždě Dr. h. c. Jana Masaryka“ vypracovanou ministerským radou JUDr. Janem Horou. Důvody, které ministra zahraničí měly vést k rozhodnutí dobrovolně ukončit
život, však zpráva MV ČSR neuváděla. Odvolávala se na závěr provedené soudní pitvy a na skutečnost, že nic nenasvědčovalo násilnému
vniknutí do ministrova bytu. Zde nalezené cigarety, alkohol a léky byly
rovněž podrobeny expertizám, zda neobsahují cizorodé, resp. omamné
látky. JUDr. Jan Hora zakončil svoji zprávu slovy:
„Používá-li se dnes smrti Jana Masaryka, a je-li dnes tvrzeno, že
týž byl zavražděn a pod., děje se tak čistě z důvodů politických, za účelem útoků proti lid. demokratickému státnímu zřízení Československé
republiky a nemá podobný postup nic společného se snahou po objektivitě a se snahou bezpečnostních orgánů, zjistiti než čistou a ryzí
pravdu.“3
Závěr prvního vyšetřování v roce 1948 – tzn. verze, že Jan Masaryk
spáchal sebevraždu – však nebyl československou společností přijat
všeobecně. Naopak. V průběhu dalších let byly o správnosti závěrů tohoto vyšetřování vyslovovány pochybnosti. Zároveň vznikaly nejrůznější teorie, podle kterých mohla být smrt Jana Masaryka způsobena
násilným jednáním neznámé osoby či blíže neurčených osob. Motivem
mohla být například obava nově etablované moci z údajně připravované emigrace oblíbeného politika a formování jednotného zahraničního
protikomunistického odboje. (Podle vyjádření JUDr. Jana Hory se při
vyšetřování v roce 1948 nepodařilo prokázat Masarykův úmysl opustit
2

Vyšetřovací spis Generální prokuratury ČSSR, sign. II/3, Vg 5/68; výstřižky z novin.
ÚDV-69/VvK-95, Případ JAN MASARYK, pomocný materiál sv. 7.

3

ÚDV-69/VvK-95, Případ JAN MASARYK. Havel, J., c. d, str. 20–22.
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ČSR.) Údajní pachatelé jeho smrti byli hledáni v řadách KSČ (mjr.
Augustin Schramm, pětičlenné komando v čele s Josefem Vávrou- Staříkem) i v zahraničí (zájmy SSSR – tedy příslušníci tehdejší NKVD).
Také v zahraničním tisku bylo postupně otištěno větší množství
článků, v nichž byl z různých úhlů pohledu napadán závěr vyšetřování
ze září 1948. Podobně bylo k uvedenému tématu vydáno též několik
knih zabývajících se, buď výlučně nebo částečně, touto otázkou. Připomeňme si ve stručnosti alespoň některé z publikovaných názorů –
pro jejich úplný výčet zde není dostatek místa.

Podle verze publikované v listopadu 1963 v italském týdeníku
Epoca4 mělo osudné noci dojít v bytě Jana Masaryka k přestřelce.
V tomto smyslu zde byla publikována výpověď jistého Pavla Labase,
který údajně celou událost vyslechl v tajném úkrytu ve skříni Masarykova bytu a pořídil si záznamy hlasů z osudné noci.
Epoca zrekonstruovala události na základě Labasových údajů takto:
V Masarykově bytě se objevilo několik mužů, kteří ho přišli zatknout.
Masaryk se bránil zbraní a čtyři z nich zastřelil. Poté byl ale zatlačen
k oknu, a buď z něho byl vytlačen nebo sám vyskočil.
Tato verze však vzbuzovala rozpaky, protože Masaryk se nikdy netajil tím, že byl špatný střelec – těžko by tedy mohl zastřelit čtyři
pohyblivé cíle. Rovněž Labasova výpověď (schovaného v tajném
úkrytu ve skříni – proč tam byl zrovna tuto noc?) se nezdá být v šetření
Masarykovy smrti relevantní. Ministerský rada JUDr. Jan Hora napsal
ve své zprávě ze 17. září 1948 o výsledku šetření:
„1. že v obytných místnostech Dr. Jana Masaryka nebyla nalezena
vůbec žádná zbraň, ať již pohozená, ať již uschována,
4

Vyšetřovací spis Generální prokuratury ČSSR, sign. II/3, Vg 5/68; výstřižky z novin.
Epoca, roč. 14, č. 686, 17. 11. 1963, str. 102–103, 105–106 a 108.
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2. že v obytných místnostech nebylo nalezeno vůbec žádných stop
po nějakém násilí nebo po nějakém osobním boji, zejména nebyly tam
nalezeny prázdné nábojnice nebo stopy od kulek ve stěnách, stropě,
podlaze neb nábytku.“5

Jinou verzi nabízel výklad o původu sněženek položených
v rakvi u Masarykova ucha. Podle ní měla kytička zakrýt střelnou
ránu, zhmožděninu nebo jinou stopu, například po vpichu injekce (jak
to uváděl např. článek zveřejněný v dubnu 1965 v hamburském
týdeníku Der Spiegel).6 Všichni Masarykovi tajemníci ale jednoznačně
potvrdili, že sněženky měly zakrýt jizvu po provedené pitvě.
O. Henry Brandon vyjádřil v článku nazvaném „Byl Masaryk zavražděn?“,7 uveřejněném v The Saturday Evening Post již 21. srpna
1948, přesvědčení, že Masaryk podlehl svojí povaze, kdy slíbil
věrnost československému lidu a prezidentu Benešovi, a současně
se dostal pod tlak komunistů (jmenovitě Gottwalda), kteří mu začali
vyhrožovat diskreditací jeho osoby v tisku a politickou likvidací.
Brandon se ve svém článku opřel hlavně o svědectví osobního Masarykova lékaře MUDr. Oskara Klingera (byl i osobním lékařem
Beneše), který přišel s verzí, že se československý ministr zahraničí
chystal emigrovat. Do tohoto svého plánu ho měl Masaryk také údajně
zasvětit. Vše ale bylo prozrazeno a ministr Masaryk poté zavražděn.


5

ÚDV-69/VvK-95, Případ JAN MASARYK. Havel, J., c. d., str. 20–22.

6

Vyšetřovací spis Generální prokuratury ČSSR, sign. II/3, Vg 5/68; výstřižky z novin.
Der Spiegel, 7. 4. 1965 – článek Michael Rand: Fünf Männer kamen am Mittelnacht.

7

Vyšetřovací spis Generální prokuratury ČSSR, sign. II/3, Vg 5/68; výstřižky z novin.
Havel, J.: c. d., str. 33–39.
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E. H. Cookridge byl přesvědčen o vraždě Jana Masaryka, kterou
měla podle něj spáchat sovětská NKVD. Ve své knize nazvané Soviet
Spy Net, která vyšla v Londýně v roce 1955, mimo jiné napsal:
„Ve svém zápisu Dr. Teplý řekl, že i povrchní prohlídka, kterou směl
udělat, ho nenechala na pochybách, že Masaryk byl zastřelen. Okolo
rány byly stopy ožehnutí. Výstřel musel být vypálen ze zbraně přidržené
ke krku oběti. Pohmožděniny a škrábance mohou být vysvětleny zoufalým pokusem udržet vrahy od těla. Zlomenina paty a pohmožděniny na
nohou a chodidlech mohly být způsobeny pádem, když byl Masaryk vyhozen z okna po tom, když byl zastřelen, ale mohly být způsobeny i kopáním. Pád z okna nebyl dlouhý a ačkoliv dvůr je dlážděný, pád by pravděpodobně nebyl osudný. […]
On MUDr. Teplý neměl nejmenší pochyby o tom, že to byl případ
vraždy. Ale uposlechl rozkazu ministra vnitra a podepsal úmrtní list říkající, že to byla sebevražda.“8
Cookridge také upozorňoval na podezřelou smrt doktora Teplého:
„Po třech měsících, 6. června 1948, vyšlo v osobních novinových
zprávách krátké oznámení, že Dr. Teplý zemřel. Jeho smrt byla později
vysvětlena jako nehoda. Dal si injekci, aby zmírnil silné bolesti v kříži,
ale dopustil se chyby a vstříkl si injekci vysoce jedovaté látky. Jak
Berya >Berija@ jednou řekl:‚Každý hlupák dovede provést vraždu.
Ale je zapotřebí umělce k tomu, aby z ní byla náhoda nebo
sebevražda‘.“9

Po listopadu 1989 vyšla u nás k případu záhadné smrti Jana Masaryka celá řada knih. S názory a argumenty autorů některých z nich se
8

ÚDV-69/VvK-95, Případ JAN MASARYK, pomocný materiál sv. 2. Vyšetřovací
spis Generální prokuratury ČSSR, sign. II/3, Vg 5/68; výstřižky z novin.
Cookridge, H: Soviet Spy Net., nakl. L.T.D., Londýn 1955.

9

Tamtéž.
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čtenáři mají možnost seznámit i v této publikaci. Připomeňme proto na
tomto místě alespoň tři tituly a závěry, které zaujímají další autoři:
Claire Sterlingová se v knize „Případ Masaryk“ přiklonila k verzi,
že československý ministr zahraničních věcí byl zavražděn.10
Naopak Marcia Davenportová v knize „Jan Masaryk – poslední
portrét“ dospěla k názoru, že Masaryk, kterého velmi dobře poznala,
se rozhodl pro dobrovolný konec života.11
Pavel Kettner a I. M. Jedlička, autoři knihy „Proč zemřel Jan Masaryk?“, jsou přesvědčeni o sebevraždě.12

Závěrečnou zprávou ze dne 17. září 1948 však činnost některých složek ministerstva vnitra ČSR v této kauze beze zbytku neskončila. Ještě v roce 1950 prováděli příslušníci StB vyšetřovací
úkony, které dokonce narušovaly již dříve zveřejněný jednoznačný
závěr o sebevraždě, vyslovený právě v inkriminované zprávě. Například při výslechu obviněného v jiné trestní věci dne 20. ledna 1950 se
jistý Jan Bydžovský (zatčený StB pro protistátní činnost) přiznal, že
zavraždil Jana Masaryka a popsal způsob i okolnosti činu (s jakýmsi
plk. Františkem Fryčem údajně vyhodili Jana Masaryka z okna poté,
co ho omámili uspávacím prostředkem přidaným do černé kávy).
Bydžovský však nebyl pro trestný čin vraždy v souvislosti s úmrtím
Jana Masaryka nikdy žalován ani souzen. Dne 10. října 1951 svoje
doznání v plném rozsahu odvolal. Zdá se tedy, že Bydžovský čelil –
jak bylo ostatně v té době běžnou praxí StB – tvrdému způsobu vedení
vyšetřování, a podpis výpovědi (byť zcela nesmyslné) pro něj představoval únik před brutalitou, které byl ve vazbě vystaven.
10

Sterlingová, C.: Případ Jan Masaryk, Praha 1991.

11

Davenportová, M.: Jan Masaryk – poslední portrét. Praha 1991.

12

Kettner, P. – Jedlička, I. M.: Proč zemřel Jan Masaryk?, nakl. Horizont, Praha 1990.
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Vyšetřování 1968–1969
Situace se dramaticky změnila v roce 1968. Na základě otevřeného
„Podnětu Generální prokuratuře“, který ve formě dopisu zveřejnil profesor Ivan Sviták v časopisu „Student“ dne 3. dubna 1968, v němž vyslovil otevřeně pochybnosti o správnosti závěrů vyšetřování z roku
1948 a dožadoval se opětovného prošetření věci, vydal tehdejší náměstek generálního prokurátora ČSR JUDr. František Zábranský pokyn
vedoucímu odboru vyšetřování GP ČSR JUDr. Jiřímu Kotlářovi k novému prověření okolností smrti Jana Masaryka.
V letech 1968–1969 se tak uskutečnilo druhé vyšetřování, v rámci
něhož byly prověřovány tři základní verze: vražda – sebevražda – nešťastná náhoda. Bylo konstatováno, že vyšetřování v roce 1948 se
upnulo na teorii sebevraždy, nešťastnou náhodu nevzalo v úvahu a variantu vraždy odmítlo hned na začátku.
Prověrkou původního spisu MV ČSR z roku 1948 bylo zjištěno, že
během tehdejšího vyšetřování došlo k závažným pochybením kriminalisticko-technického i kriminalisticko-taktického charakteru, přičemž
v jejich důsledku byly nutně neúplné i závěry objasňování věci z období let 1968–1969. Takový nedostatek není v lidských silách vzhledem
k uplynutí času možné odstranit.
Na základě ukončeného prověřování se v „Usnesení o odložení
věci“ ze dne 10. listopadu 1969 konstatovalo, že verze sebevraždy a
nešťastné náhody měly ve stopách zajištěných na místě činu stejnou
oporu, přičemž objasňováním byla bezpečně vyloučena vražda:
„Masaryk nepochybně v okně seděl a snažil se tak čelit nespavosti.
Tam se jeho depresivní nálada prohlubovala až vyústila v náhlé rozhodnutí vyskočit z okna. Nebo při druhé možné verzi mohl Masaryk
v důsledku tělesné vyčerpanosti v okně ztratit rovnováhu nebo orientaci a vypadnout. Oběma verzemi lze vysvětlit všechny známé stopy a
žádný z důkazů není s nimi v rozporu. […]
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Obě verze – sebevražda nebo nešťastná náhoda – mají v zanechaných stopách stejnou oporu. Objasňováním byla bezpečně vyloučena
vražda. Ze zbývajících verzí nepřichází v úvahu zavinění druhé osoby
ani na nešťastné náhodě ani na sebevraždě. Protože nebylo zjištěno podezření z trestného činu, byla věc podle § 159 odst. 1 tr. ř. odložena.“13

Vyšetřování 1993–1996
V průběhu první poloviny 90. let minulého století reagovala Generální prokuratura ČR na podněty občanů. S výjimkou existence kovového zbytku razítka s podpisem „Jan Masaryk“ nebyly zjištěny žádné
nové skutečnosti, které by se nestaly předmětem vyšetřování již v roce
1948 a poté při objasňování v letech 1968–1969.
Na základě písemného podnětu Čechoameričana Václava Jamese
Jakoubka postoupil ředitel odboru GP ČR JUDr. Libor Grygárek dne
11. března 1993 dozorový spis GP ČR k dalšímu řízení ve věci úmrtí
Jana Masaryka Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů StB.
ÚDV musel znovu analyzovat a kriticky vyhodnotit výsledky vyšetřování z let 1948 a 1968–1969 a pokud to bylo možné, získat nové
poznatky k předmětnému případu, například formou svědeckých výpovědí nebo znaleckých expertiz. Vyšetřovatelé také museli oddělit podstatné údaje od nesmyslných a zavádějících dezinformací. Takto byl
například zkoumán i údajný dopis Jana Masaryka Josifu Vissarionoviči Stalinovi, který měl údajně napsat těsně před tím, než spáchal
sebevraždu. Řada odborníků posuzuje autenticitu tohoto dokumentu
značně skepticky a považuje ho za účelové falzum. (PŘÍLOHA 1)
Vzhledem k tomu, že dosavadní poznatky nevyloučily v případu
smrti Jana Masaryka ani přímou účast Státní bezpečnosti, případně zahraničních tajných služeb, požádala Generální prokuratura ČR cestou
13

Vyšetřovací spis Generální prokuratury ČSSR, sign. II/3, Vg 5/68; Usnesení o odložení věci z 10. 11. 1969.
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Generální prokuratury ČSFR generálního prokurátora Ruské federace
o provedení šetření v jejich archivech a o sdělení, zda příslušné úřady
Ruské federace mají vědomost o skutečnostech, které by mohly vnést
nové světlo do případu. Bohužel, z ruské strany nebylo na žádost GP
ČSFR vůbec reagováno.
V pořadí tedy již třetí prověřování smrti ministra zahraničních
věcí ČSR Jana Masaryka bylo po provedených opatřeních odloženo „Usnesením vyšetřovatele Policie ČR Úřadu dokumentace a
vyšetřování zločinů komunismu“ ze dne 27. listopadu 1996, neboť
ani tentokrát nebyly zjištěny skutečnosti opravňující zahájit trestní
stíhání konkrétního pachatele či pachatelů.
I přes tento závěr vyšetřování dospělo k představě, jak nastala smrt
Jana Masaryka. Tehdejší vyšetřovatel ÚDV Jan Havel ji blíže popsal
ve své knize „Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty“:
„[…] v důsledku nezákonně prováděné domovní prohlídky v bytě
ministra zahraničních věcí a nepřiměřeného zákroku vedoucího skupiny partyzánů, kteří domovní prohlídku prováděli, pokusil se Jan Masaryk o útěk z bytu oknem. Vystoupil na 60 cm širokou římsu vedoucí po
průčelí traktu v hloubce 1,10 m pod okny, ale když se vzdálil od okna
tak, že se mohl přidržovat pouze ploché zdi, ztratil rovnováhu a padal
do nádvoří. V poslední chvíli se pak od římsy odrazil, takže sice vyrovnal pád tak, že dopadl na obě nohy, ale utrpěl dopadem vnitřní zranění, kterému ihned na místě podlehl.“14
Komando, před kterým Jan Masaryk prchal oknem a dále po římse,
mělo provádět domovní prohlídku ve složení: Josef Vávra-Stařík, Oldřich
Fischmeister, Vilém Krajčírovič, Oldřich Kojecký a Jan Hradil. ÚDV se
ale nepodařilo jejich přítomnost na místě činu v noci z 9. na 10. března
1948 nezvratně prokázat. Vávra-Stařík byl popraven v srpnu 1953,
14

Havel, J.: Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty, nakl. Lípa – A. J. Rychlík, Vizovice 1998, str. 164.
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Fischmeister zemřel v Paříži v roce 1972 a Krajčírovič (pod přijatým
jménem William Kray) zahynul v USA v roce 1994. Kojecký a Hradil
jakýkoliv podíl na smrti ministra Masaryka jednoznačně odmítli.

Vyšetřování 2001–2003
Na základě písemného podnětu Masarykova demokratického hnutí
ze dne 9. února 2001 adresovaného Nejvyššímu státnímu zastupitelství
v Brně, a jeho následného postoupení cestou Městského státního zastupitelství v Praze Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
Služby kriminální policie a vyšetřování, byly dne 30. května 2001 zahájeny podle § 158, odst. 3 tr. ř. úkony trestního řízení ve věci smrti
bývalého ministra zahraničních věcí ČSR Dr. h. c. Jana Masaryka. Po
prověřování z let 1948, 1968–1969 a 1993–1996 tak šlo v pořadí o
čtvrté (!) šetření v dané věci.
V souladu s ustanovením § 158, odst. 5 tr. ř. byly sepsány záznamy
o podaném vysvětlení s relevantními osobami, které se k případu vyjádřily. Ani jejich stanoviska však nevnesla do případu nové impulsy.
Na základě podnětu ÚDV zaslalo Městské státní zastupitelství žádost
Úřadu prokuratury pro město Moskva o právní pomoc formou výslechu
svědka Jelizavety Alexandrovny Paršinové, vysloužilé plukovnice
NKVD – KGB žijící v Moskvě. Jmenovaná působila v letech 1945–
1953 na území ČSR. V několika zveřejněných rozhovorech Paršinová
tvrdila, že zná identitu Masarykových vrahů. Podle jejího tvrzení odmítl
ministr Jan Masaryk spolupracovat se sovětskou zpravodajskou službou,
a byl proto vyhozen z okna. Na této akci se podle jejích slov měli přímo
podílet generál Michail Iljič Bělkin a Michail V. Bondarenko, později
Paršinová ukázala na generála Alexandra Michajloviče Korotkova.
Tvůrcům televizního dokumentárního cyklu „Československo ve zvláštních službách“ pak na kameru znovu jmenovala generála Bělkina.
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Generální prokuratura Ruské federace posléze sdělila dopisem Nejvyššímu státnímu zastupitelství České republiky v Brně, že provedení
výslechu J. A. Paršinové nebylo možné uskutečnit, protože jmenovaná
mezitím zemřela. Nicméně bývalý vysoký představitel sovětské zpravodajské služby generál Pavel Sudoplatov v roce 1995 podíl tehdejšího Sovětského svazu na smrti Jana Masaryka zpochybnil.15
Zároveň se snahou ÚDV o vyslechnutí Paršinové byla ruská strana
znovu požádána o provedení šetření v archivech, u nichž se nedalo
vyloučit, že by se v nich mohly nacházet závažné dokumenty ke smrti
Jana Masaryka. Šlo například o archivy bývalého Národního komisariátu
vnitřních věcí, případně zahraničí, Rady ministrů SSSR, či ÚV VKS(b)
z období let 1947–1948. Přípisem ze dne 30. ledna 2003 však Generální
prokuratura Ruské federace sdělila, že archivní materiály, o jejichž zpřístupnění byl v naší žádosti o dohledání projeven zájem, jsou dle příslušných předpisů Ruské federace předmětem utajení, a není proto možné
takto koncipovanému požadavku české strany vyhovět.
V předmětné věci byla také o pomoc při šetření požádána Národní ústředna Interpolu v Praze, avšak bez konkrétního výsledku.

Při prověřování okolností smrti Jana Masaryka sehrály z hlediska
vyšetřovatele důležitou roli závěry znaleckých posudků. Právě proto si
nyní ve stručnosti přibližme jejich obsah a vyznění.
K podání znaleckého posudku byl přibrán jako znalec z oboru kriminalistiky, odvětví forenzní biomechanika, prof. PhDr. Jiří
Straus, CSc., z Policejní akademie ČR. Ve svém posudku se snažil na
základě přesné metodiky a výpočtů zodpovědět otázky týkající se
možností spontánního pádu z okna nebo aktivního skoku při
sebevražedném úmyslu, či účasti dalších osob na pádu poškozeného.
15

Pacner, K.: Československo ve zvláštních službách III., 1945–1961, nakl. Themis,
Praha 2002, str. 99–101.
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Profesor Straus se zabýval geometrickým hodnocením výšky pádu a
vzdáleností dopadu těla Jana Masaryka od stěny budovy; dále vzal
v úvahu hodnocení kinematických znaků biomechaniky pádu, jakož i
hodnocení dynamických znaků biomechaniky pádu.
Vyhodnocením takto získaných poznatků znalec vyloučil spontánní pád Jana Masaryka z okna, jakož i možnost aktivního skoku
při sebevražedném úmyslu. Naopak. Biomechanickým zkoumáním
zjistil, že k pádu Jana Masaryka z okna koupelny na nádvoří
Černínského paláce došlo působením vnější síly, přičemž se na něm
podílela minimálně jedna osoba; mohlo však jít i o více osob. Profesor
Straus rovněž odmítl možnost pádu po vysunutí bezvládného těla Jana
Masaryka z okna koupelny.
Na základě pokynu dozorujícího státního zástupce byl prof. PhDr.
Jiří Straus, CSc., následně protokolárně vyslechnut. Na otázku, proč se
ve svém znaleckém posudku nezabýval tím, že na těle mrtvého Jana
Masaryka nebyly zjištěny stopy násilí, odpověděl, že v daném případě
zkoumal trajektorii pohybu, rotaci těla a dopad těžiště jako otevřeného
kinematického řetězce. K takovému pádu, který zjistil vyhodnocením
výpočtu, dochází působením vnější síly, která nemusí na lidském těle
zanechat zřetelné stopy. Vypočtenou sílu může vyvinout zdatný jedinec tlakem do měkkých částí těla. Při takovém působení nemusí vzniknout žádná podlitina nebo jinak viditelné zranění, ke kterým naopak
dochází při silných úderech do pevných částí těla, například lebky.
Takováto zranění však na mrtvém Janu Masarykovi zjištěna nebyla.
K podání obdobného znaleckého posudku byli přibráni jako znalci
z oboru kriminalistiky, odvětví forenzní biomechanika, prof.
JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., a z oboru znalecké činnosti
soudního inženýrství Ing. Aleš Vémola. Jejich úkolem bylo posoudit
a zodpovědět stejné otázky, ke kterým se již vyjadřoval prof. Straus.
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V tomto znaleckém posudku znalci posuzovali způsob a místo dopadu těla Jana Masaryka na nádvoří, analyzovali pád z výšky, silové
působení na tělo na počátku pádu, jakož i samotný průběh pádu těla.
Vyhodnocením získaných poznatků zcela vyloučili spontánní
pád Jana Masaryka z okna.
K otázce aktivního skoku při sebevražedném úmyslu dále konstatovali, že z biomechanického a technického pohledu je tato
možnost přijatelná.
Při posouzení varianty s účastí jiných osob dospěli k závěru, že z
vypočtených hodnot vodorovných složek rychlosti, při uvažování jednotlivých pádů osoby vyplývá, že k dosažení zdokumentovaných vzdáleností dopadu na nádvoří od zdi budovy nebylo třeba působení žádných vnějších sil. Z technického hlediska však nemohli znalci vyloučit
ani působení vnější síly. V případě aktivního odporu by však musely
být na těle oběti nalezeny stopy po zápasu.
Zamítli rovněž teorii pádu po vysunutí bezvládného těla z okna
jako technicky nepřijatelnou.
V žádném případě by se nemohlo jednat o koordinovaný pád s
dopadem na chodidla do vzdálenosti zdokumentované ve spisovém
materiálu.
Oba znalci byli také podobně jako profesor Straus protokolárně vyslechnuti. Zopakovali, že z provedené biomechanické a technické analýzy je zřejmé, že spontánní pád vpřed i vzad ze stoje v okně je zcela
vyloučen. K možnosti účasti jiných osob na pádu poškozeného opět
konstatovali, že k dosažení zjištěných vzdáleností dopadu těla na nádvoří nebylo třeba působení žádných vnějších sil. Nicméně připustili,
že z technického hlediska nelze ani tuto variantu zcela vyloučit. Nejsou však pro ni k dispozici žádné podklady.
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K velmi důležitým důkazům, které musel vzít vyšetřovatel v úvahu,
patří pochopitelně odborné posudky z oblasti zdravotnictví, odvětví
soudního lékařství.
Pitva těla Jana Masaryka byla provedena dne 10. března 1948 přednostou Ústavu pro soudní lékařství Univerzity Karlovy v Praze prof.
MUDr. Františkem Hájkem za účasti doc. MUDr. Jaromíra Tesaře a
dalších svědků. Byl vypracován třístránkový protokol, který je na poslední straně signován. Pitevní protokol končí tímto posudkem:
„1. Při pitvě Dr. h. c. Jana Masaryka byly zjištěny: Roztržení srdce, přetržení srdečnice, trhliny jater a sleziny. Zlomení žeber, zlomení
páteře a roztříštění pánve. Zakrvácení dutiny hrudní a břišní.
2. Smrt nastala ihned.“16
Také vyšetřování v letech 1968–1969 se vyjádřilo k relevanci údajů
uvedených v původním pitevním protokolu. V „Usnesení“ tehdejší Generální prokuratury z 10. listopadu 1969 se bere za prokázané, že ministr Masaryk byl v době pádu při plném vědomí, o čemž svědčily nalezené krevní sraženiny. Na těle oběti nebyly shledány žádné stopy násilí nebo jakéhokoliv jiného druhu usmrcení (zastřelení, bodnutí nebo
rdoušení).
Pokud šlo o stopy pokálení (pro někoho důkaz, že ministr byl zavražděn), „Usnesení“ s odvoláním na doc. MUDr. Jaromíra Tesaře
konstatovalo, že k takovému jevu dochází jak při mocných duševních
dojmech (mj. také například jako projev strachu při sebevraždě), tak
i normální fyziologickou činností těla.
V Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. lékařské fakulty UK
v Praze byla při posledním prošetřování případu (2001–2003) pořízena kopie originálu pitevního protokolu z 10. března 1948. Na rozdíl
od protokolu ze spisu MV z roku 1948 (uloženého v SÚA v Praze,
16

.ÚDV-69/VvK-95, Případ JAN MASARYK.Vyšetřovací spis Generální prokuratury
ČSSR, sign. II/3, Vg 5/68.
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nyní Národní archiv) není tento originál podepsán. Jde o čtyřstránkový pitevní protokol, ve kterém jsou ovšem jiným psacím
strojem nežli v předcházejícím textu dodatečně připsány
„Konečný posudek“ a „Resumé“. (Tento závěr byl potvrzen při kriminalisticko-technickém zkoumání obou elektrografických kopií odborným posudkem odboru kriminalistické identifikace Kriminalistického ústavu Praha.)
Zůstává proto otázkou, proč existovaly dva odlišné pitevní protokoly, z nichž jeden byl řádně signován prof. Hájkem, zatímco druhý autorizaci postrádal a obsahoval navíc v dodatcích „Konečný posudek“ a
„Resumé“ závěry, které nepříslušely pitvajícímu učinit.
Ve věci byl k vypracování odborného posudku přibrán znalec z oboru
zdravotnictví (odvětví soudní lékařství) MUDr. Alexander Pilin,
CSc. Měl zodpovědět otázku, zda na základě předloženého pitevního
protokolu z března 1948 byla na těle Jana Masaryka zjištěna i taková
poranění, která by mohla vzniknout před jeho dopadem na zem a
svědčila by pro případný zápas či uchopení těla tak, aby s ním bylo
možno manipulovat.
MUDr. Pilin uvedl, že pro posouzení, zda šlo v daném případě o sebevraždu, náhodu či vraždu, bylo možné vycházet pouze z původního
pitevního protokolu, tj. protokolu z roku 1948.
Oděrky na přední straně břicha v okolí pupku svědčí pro kontakt
těla se stěnou budovy. Tyto oděrky by mohly vzniknout jak aktivním,
tak i pasivním pohybem přední části těla o okraj okna. To znamená, že
z okna by se dotyčný vysunul (či by byl vysunut) ve směru obličejem
do místnosti, a poté by následoval pád z výšky pozadu. MUDr. Pilin
zároveň konstatoval, že skok z výšky pozadu je ale u sebevrahů nezvyklý. Náhodný pád z výšky pozadu se sice podle znalce může vyskytnout, ale je příznačný spíše pro pracovní úrazy nebo pro případ,
kdy „lezec“ přecení svoje síly a spadne.
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Varianta vraždy by podle vyjádření MUDr. Pilina předpokládala
uchopení muže vážícího 90 kg a jeho vysunutí z okna nohama napřed.
Je velmi málo pravděpodobné, že by k popsanému ději mohlo dojít při
plném vědomí ministra Masaryka. Lze totiž předpokládat, že by se
zdravý jedinec bránil. Stopy zápasu by na těle, kde by byl uchopen,
aby mohl být vysunut, zanechaly viditelné úrazové změny. Oděrky a
krevní výrony na rukou, svědčící pro předcházející zápas nebo stopy
aktivní obrany, nebyly v pitevním protokolu zaznamenány.
K vraždě by také mohlo dojít při zastřeném vědomí oběti, kdy by
byla její obranyschopnost určitým způsobem snížena. V takovém případě by k zápasu nedošlo a evidentní úrazové změny by na těle nevznikly. Obecně řečeno – porucha vědomí nastává buď z chorobných
příčin, nebo účinkem násilí. Chorobné změny nasvědčující vznikající
poruše vědomí nebyly však pitvou zjištěny.
V úvahu by tak přicházel účinek chemického nebo fyzického násilí.
Vyšetření žaludku a jeho obsahu vyloučila užití omamné či psychotropní látky. Z fyzického typu násilí by v úvahu přicházelo dušení zakrytím nosu a úst; nikoliv však škrcení či rdoušení, protože strangulační rýhy, krevní výrony či oděrky na krku, které by byly při ohledání
Masarykova těla zjevné, se neprokázaly. Pro dušení předcházející pádu by svědčil v pitevním protokolu popsaný nález zřejmě ejakulátu
(řídký bělavý výtok?) u ústí močové trubice. Ejakulace semene u mužů
se uvádí jako charakteristický jev při dušení z příčin zevních, ale pro
pád z výšky je neobvyklá.
Závěrem MUDr. Alexander Pilin, CSc., konstatuje, že pokud by se
tedy u Jana Masaryka jednalo o vraždu, je nejvýše pravděpodobné,
že k jeho vysunutí z okna nohama napřed předcházel stav sníženého vědomí, způsobený nejspíše dušením. Pro tuto variantu by
svědčila také skutečnost, že při pitvě nebyly nalezeny takové úrazové
změny na těle, které by svědčily o účasti další osoby či osob na jeho
smrti.
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V Národním archivu (dříve SÚA) v Praze byla pro potřeby posledního šetření v letech 2001–2003 zajištěna fotokopie grafolo-frenologického posudku Dr. Jaroslava Soukupa z roku 1965.
S odkazem na svoji dvaadvacetiletou praxi v uvedených oborech
posuzovatel konstatoval, že na základě analýzy písma pana ministra,
nebyl Jan Masaryk za žádných okolností schopen odvážit se
dobrovolného odchodu ze života. V inkriminovaném čase totiž podle
Dr. Soukupa postrádal odvahu a odhodlání, jakož i sílu průbojnosti –
tedy vlastnosti nutné pro uskutečnění sebevraždy. Naopak byl v té
době zachvácen ochablostí vůle a bojácností. Na základě těchto
zjištění Dr. Soukup vyloučil, že by Jan Masaryk spáchal sebevraždu.
Na dotazy redaktora ČTK během vyšetřování v letech 1968–1969,
které se týkaly sporných okolností záhadné smrti Jana Masaryka, odpovídal vedoucí oddělení neuróz Výzkumného ústavu psychiatrického prof. MUDr. Zdeněk Dytrych.
Konstatoval, že u sebevrahů nikdy nenastávají fyziologické projevy
smrtelného strachu, neboť ve chvíli, kdy se definitivně rozhodnou k
činu, vykonají ho s klidem, protože jsou patologicky zbaveni pudu
sebezáchovy. Nemohou proto cítit takový strach, který by u nich
vyvolal fyziologickou odezvu. Byl-li v případu Jana Masaryka zjištěn
otisk stolice na parapetu okna, z něhož měl dotyčný vyskočit, pak se
pravděpodobnost sebevraždy podstatně snižuje.
Navíc podle MUDr. Dytrycha celá osobnost Jana Masaryka neodpovídala sebevražednému skoku z okna. V souladu by byl spíše rychle
působící jed. Je rovněž velmi nepravděpodobné, že by si sebevrah sedl
na okno a spustil se dolů. Pokud by se přece jen odhodlal, potom by
skočil dopředu a pořádně by se odrazil. Je-li pravda, že padal čelem
k budově, pak je pravděpodobnější, že nešlo o sebevraždu.
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Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem, především
pak v souhlasu se znaleckými posudky, dospěl vyšetřovatel ÚDV
k přesvědčení, že bývalý ministr zahraničních věcí ČSR Dr. h. c. Jan
Masaryk byl dne 10. března 1948 v blíže nezjištěném čase mezi půlnocí a ránem ve svém služebním bytě v Černínském paláci na
Loretánském náměstí v Praze 1 zavražděn nezjištěnými pachateli.
Protože se však nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit
trestní stíhání, bylo v souladu s ustanovením § 159a odstavec 4 trestního řádu rozhodnuto o odložení věci.
Pominou-li důvody odložení, trestní stíhání se zahájí.

Mjr. Ilja Pravda a PhDr. Jan Kalous jsou pracovníky ÚDV.
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Časový snímek událostí
bezprostředně předcházejících dni 10. března 1948
Události v lednu a únoru 1948
1. 1. 1948

12. 1.

14. 1.

20. 1.
26. 1.
14.–15. 2.
17.–18. 2.

18. 2.

19.–20. 2.

Ministr zahraničních věcí ČSR Jan Masaryk navštívil na Hradě
prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše a blahopřál mu k Novému roku.
Ve Slovanském domě v Praze vystupuje Jan Masaryk s projevem
k příslušníkům Svazu osvobozených politických vězňů a odbojových organizací na téma „Mír v národech a mezi národy”.
Jan Masaryk se v Praze setkává s předsedou mezinárodního poradního výboru pro „Výzvu Spojených národů na pomoc dětem”
Chesterem Bowlesem.
Masarykova univerzita v Brně uděluje Janu Masarykovi čestný
doktorát (doctor honoris causa – Dr. h. c.).
Generální tajemník OSN Trygve Lie hostem ministra zahraničí
Jana Masaryka na třídenní soukromé návštěvě v Praze.
Jan Masaryk navštěvuje město Přerov, kde mu je uděleno čestné
občanství města.
V Praze se z Masarykova podnětu scházejí na konferenci o Německu ministři zahraničí Polska, Jugoslávie a Českoslo-venska
za účasti ministrů Z. Modzelewskiho, S. Simiče a J. Masaryka.
Ministři demokratických stran informují na Pražském hradě
prezidenta dr. Edvarda Beneše o situaci ve vládě a chystané
demisi, neboť nejsou již nadále ochotni ustupovat komunistickým praktikám.
Odpoledne navštěvuje prezidenta Jan Masaryk, o demisi se ale
nehovořilo.
Unavený Jan Masaryk zůstává po oba dny na lůžku ve svém služebním bytě.
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19. 2.

20. 2.

21. 2.

22. 2.
23. 2.
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Z Moskvy přilétá do Prahy náměstek ministra zahraničních věcí
SSSR Valerian A. Zorin. Oficiálním důvodem pobytu je kontrola
dodávek obilí a pícnin ze Sovětského svazu v rámci hospodářské
pomoci Československu.
V podvečer téhož dne navštěvuje Zorin neohlášeně Jana Masaryka v Černínském paláci. Po Zorinově odchodu přichází za Masarykem státní tajemník dr. Vlado Clementis.
Dvanáct ministrů demokratických stran podává bez vědomí Jana
Masaryka demisi. Důvodem vládní krize je nedůvodné odvolání
několika nekomunistických důstojníků policie v Praze.
V poledne Jana Masaryka telefonicky informuje o demisi ministr
dr. Hubert Ripka (nár. soc.) a žádá ho, aby se připojil. Masaryk
odmítá, s demisí nesouhlasí, považuje ji za vážnou chybu a cítí se
dotčen, že s ním nikdo před podáním demise nejednal.
Akční výbory začínají přejímat mocenské pozice ve státě, SNB
obsazuje sekretariáty nekomunistických stran.
Na Ministerstvu zahraničních věcí ČSR je ustaven akční výbor
v čele s pracovníkem resortu Vlastimilem Borkem.
Jan Masaryk navštěvuje prezidenta Beneše, následně jedná se sociálně demokratickým ministrem Václavem Majerem o dodatečném podání demise.
Jan Masaryk se setkává s vedoucím představitelem sociální demokracie Bohumilem Laušmanem.
Masaryk poskytl interview demokratickému novináři Josefu Jostenovi. Podle něj Masaryk pochopil, že kompromis s komunisty
není možný.
Masarykovi je akčním výborem předán seznam osob k propuštění z ministerstva zahraničních věcí. Podvoluje se nátlaku – škrtá
však pouze správce domácnosti paláci Václava Topinku.
Ve večerních hodinách demonstrující studenti pochodují na Pražský hrad, aby podpořili prezidenta Beneše. Značně unavený prezident děkuje delegaci studentů za morální podporu, zdůrazňuje
však nutnost ústavního řešení vládní krize, která toho dne kulminuje (21.00–22.00 hod.).

24. 2.

25. 2.

26. 2.

V ranních hodinách se uskutečňuje telefonický rozhovor předsedy vlády Klementa Gottwalda s Janem Masarykem o jeho setrvání ve vládě jako o samozřejmosti. Masaryk reaguje za přítomnosti svého tajemníka dr. Jiřího Špačka vyhýbavě a odvolává se
na svůj zdravotní stav.
Krátce poté navštěvuje Masaryk prezidenta Beneše a žádá ho o
radu ohledně své účasti ve vládě. Dr. Beneš však odmítá, oba
muži si přestávají rozumět.
Téhož dne probíhá generální stávka pracujících na podporu Gottwaldových požadavků, aby prezident Beneš přijal demisi ministrů demokratických stran.
Rezervovaná účast Jana Masaryka na generální stávce se zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí ČSR.
Jan Masaryk pomáhá prezidentu, který se chystal opustit Pražský
hrad, pečetit osobní dokumenty. Má s sebou podepsanou demisi,
ale nakonec ji, na rozdíl od Václava Majera, nepodává.
V odpoledních hodinách několik tisíc studentů pochoduje od
VÚT znovu na Hrad, aby podpořilo prezidenta republiky. Dochází ke střetu s policií a Lidovými milicemi.
Komunistický puč vrcholí. Prezident Beneš ustupuje nátlaku a
v odpoledních hodinách jmenuje novou vládu v čele s Gottwaldem (16.00 hod.).
Jan Masaryk intervenuje u ministra vnitra Václava Noska proti
brutálnímu zákroku policie a Lidových milicí vůči demonstrujícím studentům.
Na Ministerstvu zahraničních věcí se koná schůze akčního výboru. Masarykův osobní strážce Alois Průcha je jako politicky nespolehlivý propuštěn, strážce Vilém Vyšín je uznán způsobilým
výkonu služby.
Stalinův emisar V. A. Zorin odlétá z Prahy zpět do Moskvy.
Jana Masaryka navštěvuje velvyslanec USA Laurence A. Steinhardt. Masaryk ho sám za sebe ujišťuje, že jeho účast v Gottwaldově vládě je krátkodobou záležitostí.
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27. 2.

28. 2.

29. 2.

Prezident republiky dr. Edvard Beneš opouští Pražský hrad, kam
se už nikdy nevrátí. Nadále úřaduje ve své soukromé rezidenci
v Sezimově Ústí.
Generální sekretář Ministerstva zahraničních věcí Arnošt Heidrich je od uvedeného dne v pravidelném kontaktu s Janem Masarykem a zaznamenává jeho denně se měnící postoje a výroky,
stavy deprese a euforie.
Účast Jana Masaryka na přehlídce útvarů SNB a LM na Staroměstském náměstí.
Na Vysoké škole válečné promlouvá na slavnostním shromáždění
velitelů armád a armádních sborů. Ve večerních hodinách vystupuje se stejným projevem k důstojníkům Generálního štábu armády
a pražské vojenské posádky rovněž v Ústředním domě armády:
„Chci vám sdělit svoje krédo – jdu s lidem za všech okolností.
Kdybych jednal jinak, musel by se můj táta v hrobě obrátit.“
Téhož dne se ministr spravedlnosti dr. Prokop Drtina pokusil o
sebevraždu skokem z okna svého pražského bytu.
Po krátkodobé nemoci nastupuje do služby na MZV nejmladší
Masarykův osobní tajemník JUDr. Antonín Sum.
Předseda vlády Gottwald přemluví prezidenta Beneše, aby upustil od záměru podat spolu s Masarykem demisi.

Časový snímek událostí 1.– 8. března 1948
1. 3. 1948 Na žádost premiérovy kanceláře poskytuje ministr zahraničních
věcí Jan Masaryk vysloveně provládní interview novináři André
Simonemu, komunistickému dopisovateli pařížského listu L´Ordre. V rozhovoru mimo jiné prohlašuje:
„Šel jsem s lidem a půjdu s ním i dnes”.
Předsednictvo Ústavodárného národního shromáždění rozhoduje
svolat na 10. 3. 1948 ve 14,00 hodin řádnou schůzi sněmovního
pléna, kde předseda vlády Gottwald přednese vládní program.
Týž den se Masaryk účastní manifestačního sjezdu rolnických
komisí na Václavském náměstí v Praze.
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3. 3.

4. 3.

5. 3.

6. 3.

7. 3.

Velvyslanec ČSR v USA dr. Juraj Slávik rezignuje na svou
funkci, krátce poté následují rezignace dalších diplomatů (gen.
Sergej Ingr v Holandsku a dr. František Němec v Kanadě).
V dopoledních hodinách probíhá v Černínském paláci za přítomnosti ministrova tajemníka dr. Antonína Suma zhruba hodinový
rozhovor Jana Masaryka s generálním sekretářem MZV Arnoštem Heidrichem o politické i osobní situaci, v němž si Masaryk
posteskl, že Gottwald nedodržuje daný slib a svá ujištění, že politický vývoj v zemi půjde i nadále demokratickou cestou.
Na žádost ministra národní obrany Ludvíka Svobody vystupuje
odpoledne Masaryk v sále Ústředního domu armády s ostře protiněmeckým projevem k důstojníkům československé armády. Se
Svobodou je přítomen i náčelník Hlavního štábu čs. armády
armádní generál Bohumil Boček.
Na ustavující schůzi nově doplněné a rekonstruované vlády je
Jan Masaryk potvrzen ve funkci ministra zahraničních věcí ČSR.
Ze schůze se vrací zklamán a roztrpčen.
V ranních hodinách Jan Masaryk znepokojeně informuje JUDr.
Arnošta Heidricha o existenci nepřiznaného konta v londýnské
bance.
Odpoledne navštěvuje prezidenta Beneše v Sezimově Ústí, kde
dochází k poslednímu zásadnímu rozhovoru mezi oběma muži,
jak dále v dané situaci postupovat. Výsledkem jednání je jejich
definitivní názorový rozchod.
Ve večerních hodinách navštěvuje Masaryk v pražské Loretánské
ulici svoji důvěrnou přítelkyni Marcii Davenportovou. Naléhá,
aby co nejdříve z bezpečnostních důvodů opustila Prahu.
Pozdě večer pálí se svým komorníkem Bohumilem Příhodou v jeho bytě některé dokumenty a také balíčky dolarových bankovek.
Marcia Davenportová odletá v ranních hodinách z ruzyňského letiště, kam ji Masaryk doprovází, do Londýna. Má informovat
Bruce Lockharta, blízkého Masarykova přítele na Ministerstvu
zahraničních věcí Velké Británie, o politické situaci v ČSR a o
Masarykově postoji.
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8. 3.

Kolem 9. hod. navštěvuje Jana Masaryka v Černínském paláci
soukromě a neohlášeně Stalinův zmocněnec V. A. Zorin. Podle
svědectví ministrova tajemníka dr. J. Špačka a správce domácnosti V. Topinky však Zorin zhruba po třech minutách a bez podání ruky chvatně odchází; Masaryk je velice zsinalý.
Podle ČTK se téhož dne v dopoledních hodinách účastní Jan Masaryk na Staroměstském náměstí oslav 98. výročí narozenin
TGM. Oslavy jsou poprvé spojeny s výročím bitev u Bachmače a
Sokolova. Za svého otce přijímá pamětní medaili. Z oslav se vrací roztrpčen, patrně výrokem ministra Václava Kopeckého, že
TGM by souhlasil se současným politickým vývojem v ČSR.
V odpoledních hodinách se na hřbitově v Lánech poklonil památce svých rodičů, doprovázen neteřemi Annou a Herbertou. U lánského hrobu setrvává delší dobu, do Prahy se navrací kolem
16. hodiny.
Večer se v Divadle 5. května účastí slavnostního shromáždění
k 5. výročí bitvy u Sokolova.
Ráno telefonicky hovoří s Johnem Ennalsem (Ženeva), předsedou britské asociace pro Spojené národy. Jmenovaný ve svém
pozdějším vyjádření hovoří o ministrově stísněnosti.
V blíže neurčenou dobu navštěvuje Jana Masaryka zastupující tajemník sociální demokracie Josef Novotný, který posléze prohlašuje, jak se mu Masaryk svěřil, že odletí do Anglie a bude sedlačit.
Ve večerních hodinách přichází k Janu Masarykovi do Černínského paláce ministr informací ČSR, komunista Václav Kopecký. Důvod této návštěvy, ani obsah rozhovoru, není znám.

Časový snímek činnosti Jana Masaryka dne 9. března 1948
Toho dne mají v Černínském paláci službu tajemníci JUDr. Jiří
Špaček a JUDr. Antonín Sum.
Správce budovy ministerstva zahraničních věcí Karel Štorkán
dostává výpověď a do 9. 3. musí vyklidit služební byt.
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Ministerstvo zahraničních věcí ČSR zasílá Svazu československo-sovětského přátelství dopis s oznámením, že ministr Jan Masaryk dne 5. 3. 1948 schvalil rozhodnutí SČSP, aby se stal jedním z jeho místopředsedů.
08.00 hod. Ministr zahraničí Jan Masaryk posnídal. Potom, již v pracovně,
hovoří krátce s dr. Jiřím Špačkem.
Jan Masaryk přijímá dr. Pavla Kavana, tiskového atašé čs. velvyslanectví v Londýně. Vzhledem k dennímu programu se domlouvá návštěva na odpoledne.
K Masarykovi přichází armádní generál Antonín Hasal, přednos09.15
ta Vojenské kanceláře prezidenta republiky.
MUDr. Oskar Klinger při pravidelné návštěvě navrhuje Janu Ma09.30
sarykovi společný odchod do emigrace. (Podle jiného zdroje se
tento rozhovor uskutečnil až v podvečerních hodinách.)
Jan Masaryk odjíždí se svým šoférem Jaroslavem Dohnálkem a
10.00
osobním strážcem Vilémem Vyšínem k prezidentu republiky dr.
Edvardu Benešovi do Sezimova Ústí.
Nový polský velvyslanec Józef Olszewski předává prezidentu republiky pověřovací listiny. Aktu se vedle Masaryka účastní také
státní tajemník dr. Vlado Clementis, kancléř dr. Jaromír Smutný
a přednosta Vojenské kanceláře prezidenta republiky armádní
generál Antonín Hasal.
Jan Masaryk obědvá s dr. Benešem a jeho chotí Hanou.
12.00
Po obědě se na zahradě rezidence uskutečňuje důvěrný rozhovor
Masaryka s dr. Benešem.
Při loučení se Masaryk omlouvá, že spěchá a zmiňuje se o očekávané návštěvě velvyslanců USA a Velké Británie Laurence A.
Steinhardta a Roberta Pierson-Dixona.
Návrat ze Sezimova Ústí do Černínského paláce. Inspektor Vyšín
14.15
doprovází Masaryka do bytu a poté do kanceláře.
Rozhovor s dr. Sumem o politických i osobních záležitostech.
14.30–
15.00
Masaryk dává najevo, že je současným politickým vývojem zklamán. Nabízí A. Sumovi větší finanční částku, ten ji ale odmítá.
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Po 15.00

Kolem
16.00

17.00–
18.00

Po 18.00

Kolem
19.00

20.00

Kolem
21.00
21.00–
21.30
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Jan Masaryk se cítí unaven a po rozhovoru s dr. Sumem odchází
do svého služebního bytu, kde se převléká do pyžama a uléhá do
postele.
Svého osobního ochránce Viléma Vyšína propouští pro tento den
ze služby.
Jana Masaryka neoficiálně navštěvuje v jeho služebním bytě
v Černínském paláci velvyslanec USA Laurence Steinhardt. Obsah rozhovoru není znám. (Václav Topinka uvádí Steinhardtovu
návštěvu o den dříve, tj. 8. 3.)
Po odchodu velvyslance Steinhardta přijímá Masaryk ke krátkému rozhovoru amerického publicistu a vydavatele E. B. Hitchcocka.
Uskutečňuje se návštěva JUDr. Pavla Kavana z čs. velvyslanectví v Londýně.
Po Kavanovi, který Masaryka informoval o ohlasu vládní krize
ve Velké Británii, se dostavuje k jednání JUDr. Ing. Odon Pára,
odborový přednosta MZV.
Za Janem Masarykem přichází jeho tajemník dr. Jiří Špaček, aby
s ním projednal pracovní program na následující den, včetně
přípravy Masarykova projevu k prvnímu výročí československopolské smlouvy o přátelství a vystoupení v nové vládě.
Dr. Vilém Černý, pracovník MZV, přináší k podpisu úřední listiny a několik osobních ministrových fotografií.
Po odchodu dr. Špačka a dr. Černého začíná Masaryk koncipovat
projevy k programu na příští den.
Správce domácnosti Václav Topinka a komorník Bohumil Příhoda přinášejí ministrovi večeři – studené kuře a kompot, pivo a
minerálku.
Z Černínského paláce odcházejí Masarykovi tajemníci dr. Špaček s dr. Sumem.
Topinka a Příhoda opouštějí Masarykův byt, s pokynem vzbudit
ministra příštího dne ráno v 8.30 hod. Ještě před odchodem otevírá B. Příhoda, jako obvykle, okno Masarykovy ložnice.

Kolem
23.00

24.00

Pavel Straka, úředník MZV, který má od 18.00 do 06.00 hod.
službu, slyší příjezd kolony automobilů z Loretánské ulice před
budovu ministerstva. Následně zjišťuje nefungující služební telefon, uzamčenou žurnální místnost, čísi kroky a dusot bot ve vestibulu Černínského paláce. (Podobné údaje o koloně vozidel
uvádí i strážný Černínského paláce Václav Staněk ve výpovědi
na Generální prokuratuře v roce 1968.)
(Podle prof. Adolfa Pohla z Ostravy měl být posledním návštěvníkem u Jana Masaryka dne 9. 3. v pozdních večerních hodinách
ředitel polské tiskové agentury PAP A. Kulisiewicz, s nímž byl
Pohl v přátelském kontaktu. Ten však tuto informaci kategoricky
popřel.)
Václav Topinka, který po odchodu z Masarykova bytu odešel do
své kanceláře, kde pobyl asi do půlnoci, zaregistruje při odchodu
do svého bytu v oknech služebního bytu ministra Jana Masaryka
ještě světlo.

Časový snímek tragického dne, středy 10. března 1948

00.30–
00.32
01.00
Po 01.00
Kolem
02.00

V kritickou dobu slouží u vchodu č. 2 strážní Emanuel Jindráček
a Václav Staněk (vchod k ministrovu bytu), u vchodu č. 1 Josef
Klapka a Jaroslav Filipovský, vchod č. 3 (zadní vrátnice) neobsazen. Civilní vrátní v noci neslouží, nastupují do služby v 05.00
hod. ráno (Václav Líman).
Strážný J. Filipovský (vrátnice u hlavního vchodu) spatří při obchůzce nádvoří Černínského paláce v Masarykově ložnici světlo.
Po ukončení obchůzky je již v bytě Jana Masaryka tma.
Strážný Václav Staněk potvrzuje údaj J. Filipovského. Při obhlídce zjišťuje, že všude je tma a klid.
Pavel Straka v žurnální místnosti slyší znovu hluk automobilů,
tentokráte za budovou paláce ve směru od Pohořelce.
Straka má dojem, že kolona vozidel z Loretánského náměstí odjela. Zjišťuje, že telefon je opět funkční. Jde do vrátnice zjistit,
co se děje.
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02.00–
03.00

Manželka Masarykova šoféra Kamila Dohnálková slyší zvenčí
silnou ránu (mají byt v zadním traktu Černínského paláce).

Kolem
03.00

Pavel Straka potkává Čeňka Kozlíka (vrátného, který nemá
službu, ale jehož byt je vedle vrátnice). Ten ho celý vystrašený,
mlčky a posuňky rukou, vybízí, aby se podíval na nádvoří.
Strážný Straka nachází na nádvoří pod oknem Masarykova bytu
tělo. Zjišťuje, že jde o Jana Masaryka. Nález ze strachu zatají.
Setrvá u mrtvého do 04.00 hod.
Topiči z kotelny Černínského paláce Jan Merxbauer a Jan Pomezný procházejí chodbou kolem druhého nádvoří k výtahu a
odjíždějí výtahem na půdu stáhnout vlajkovou výzdobu budovy.
Klíče k výtahu si vyzvedávají u vrátného Václava Límana.
Při zpáteční cestě spatří na dlažbě nádvoří ležící tělo a když přijdou blíže, zjišťují, že je to ministr Jan Masaryk. Nález okamžitě
hlásí strážným Josefu Klapkovi a Václavu Límanovi. Od Vojtěcha Kocmana ze skladu vyzvedávají pokrývky a přikrývají ministrovo tělo.
Vrchní strážmistr SNB stanice Hradčany Emanuel Jindráček
telefonicky přivolává rychlou záchrannou službu.
Josef Klapka ověřuje, že ministr je mrtvý a telefonicky vyrozumí
stanici SNB na Hradčanech, kde jsou služebně zařazeni. Informuje rovněž státního tajemníka ministra zahraničí dr. Vladimíra
Clementise.
Václav Líman podává zprávu generálnímu sekretáři MZV dr. Arnoštu Heidrichovi a vyslanci dr. Janu Skalickému.
Strážnými jsou zároveň informovány Oblastní kriminální úřadovna v Praze 1, stálá služba SNB ministerstva vnitra a Oblastní
úřadovna StB v Praze.
Lékař rychlé záchranné stanice Hl. m. Prahy MUDr. Karel Horák
zjišťuje na místě, že ministr Jan Masaryk je skutečně mrtev. Řidič
sanitky Bohumil Turina pomáhá lékaři obracet tělo na záda.
Na místo přijíždí rovněž obvodní lékař MUDr. Hock.

03.00–
04.00
Kolem
05.00

05.20

05.50

06.15–
06.30
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Kolem
06.00

Kolem
06.30

06.45–
07.00
07.10

07.20
Kolem
07.30

07.35
07.38

Pavel Straka telefonuje své známé, herečce Olze Scheinpflugové,
že na nádvoří paláce leží mrtvý Jan Masaryk, a aby nevěřila, že
jde o sebevraždu. (O. Scheinpflugová ve své výpovědi na GP
v roce 1968 tento rozhovor potvrdila.)
Václav Staněk informuje svého kolegu Eduarda Šimůnka o nočních událostech shodně s Pavlem Strakou.
Revizní inspektor Oblastní úřadovny StB v Praze Ladislav Šafránek vydává rozkaz výjezdové skupině, vedené obvodním
inspektorem Vilibaldem Hofmannem, k odjezdu do Černínského
paláce. Tato skupina má zajistit místo tragédie (vchody do budovy) a vyčkat příjezdu kriminální policie a úředního lékaře.
Výjezdová skupina Oblastní úřadovny StB přijíždí do budovy
Černínského paláce, zajišťuje místo činu a očekává příchod
kriminalistů.
Na místo se dostavuje přednosta Oblastní kriminální úřadovny v
Praze 1 dr. Zdeněk Borkovec se dvěma členy doprovodu (J. Pešek
a patrně Z. Bohdanecký). Dává pokyn k ohledání a zajištění stop.
Krátce poté přijíždí do Černínského paláce šéf Ústředny StB při
MV vrchní rada dr. Jan Hora se Z. Starcem a instruuje výjezdovou skupinu.
Generální sekretář A. Heidrich zahajuje za přítomnosti orgánů
StB prošetřování osob z nejbližšího okolí ministra Masaryka.
Na místě je šéf Kriminální ústředny v Praze dr. Josef Görner.
Do paláce přijíždí Borkovcem přivolaný policejní lékař, zdravotní rada MUDr. Josef Teplý, přednosta zdravotního oddělení při
ředitelství NB v Praze, aby provedl ohledání.
Vzápětí přijíždí státní tajemník ministra zahraničí dr. V. Clementis.
Na místo se dostavuje vyslanec dr. Jan Skalický, šéf diplomatického protokolu MZV ČSR.
Do Černínského paláce přijíždějí fotografové Kriminální ústředny Jaroslav Holoubek a Bedřich Pomezný. J. Holoubek provádí
podle pokynů dr. Borkovce fotodokumentaci situace na druhém
nádvoří a poté i v místnostech Masarykova bytu za asistence StB.
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07.40

07.50

08.00
Kolem
08.00

08.05

08.10

Kolem
08.20

388

Do Černínského paláce se dostavuje ministr vnitra ČSR Václav
Nosek. Pověřuje dr. Horu, vedoucího ústředny StB, vedením vyšetřování. (Podle jiného zdroje v 06.45 hod.)
Ohledání Masarykova těla na pokyn ministra Noska ukončeno
(přes námitky MUDr. Teplého, že není hotov). MUDr. Teplý doporučuje provedení soudní pitvy.
V rozhovoru s dr. Horou uvádí, že smrt nastala 4–5 hodin před
ohledáním. V ohledacím protokole je však byla tato doba redukována na 2–3 hodiny.
Před 08.00 Do Černínského paláce přijíždějí Masarykův tajemník dr. Jiří Špaček a prezidentův kancléř dr. Jaromír Smutný.
Daktyloskop Gustav Panenka a mechanoskop Viktor Vichr z Kriminální ústředny Praha zajišťují stopy v ministrově bytě.
Šéf Ústředny StB Praha dr. Jan Hora vydává příkaz, že další vyšetřování povede StB. Vyšetřovací skupiny dr. Borkovce a dr.
Görnera končí svou práci na místě činu.
V této době jsou již na místě také nejvyšší představitelé ZOB a
StB (Josef Čech, Štěpán Plaček, mjr. Bedřich Pokorný) i šéf StB
Jindřich Veselý.
Tělesná schránka zesnulého ministra je na nosítkách přenesena z nádvoří do jeho ložnice, uložena na lůžko a přikryta prostěradlem.
Dr. Teplý se poté v kolizi s ministrem Noskem pokouší dokončit
ohledání Masarykova těla a podepisuje pod Noskovým dohledem
ohledací protokol.
Na příkaz dr. Hory započne V. Hofmann s prohlídkou pracovny.
Má nalézt předpokládanou závěť.
K loži zesnulého ministra se dostavuje kancléř prezidenta republiky dr. Jaromír Smutný. Poté telefonicky oznamuje úmrtí Jana
Masaryka jeho osobnímu lékaři dr. Oskaru Klingerovi.
Budovu Černínského paláce opouštějí ministr Václav Nosek,
státní tajemník dr. Vlado Clementis, šéf diplomatického protokolu vyslanec dr. Jan Skalický a kancléř dr. Jaromír Smutný.

08.30

09.15

09.35
Kolem
09.40
Kolem
10.00
11.30

Kolem
11.40
Kolem
12.00

12.02–
12.03

K zemřelému ministrovi přicházejí jeho osobní tajemníci dr. Jiří
Špaček a dr. Antonín Sum.
Pracovník Ústředny StB Rudolf Bruža provádí prohlídku ložnice
a koupelny Masarykova bytu. Zjišťuje, že možné stopy na podlaze i bytovém zařízení byly zcela znehodnoceny v bytě se pohybujícími osobami. Na schodech vedoucích z koupelny na půdu nachází otisky bot; dr. Hora jeho konstatování ignoruje.
Do pracovny ministra v Černínském paláci vstupuje velvyslanec
dr. Jan Jína z Kanceláře prezidenta republiky a setrvává na místě
několik minut.
Dr. Jan Hora vydává striktní zákaz vstupu do pracovny ministra
bez dozoru a bez jeho osobní účasti.
K mrtvému Masarykovi je umožněn přístup rovněž generálnímu
sekretáři MZV JUDr. A. Heidrichovi za přítomnosti JUDr.
Vladimíra Říhy z MV.
Do Černínského paláce se dostavují přednosta Oblastní úřadovny
StB dr. Staněk, vrchní rada dr. Zámiš a dr. Smolek z MV, dále
přednosta Ústředny StB při MV dr. Weis a plk. Janda.
Inspektor V. Hofmann ukončuje prohlídku Masarykovy pracovny. Předpokládaná závěť ani jiné písemnosti ozřejmující smrt
Jana Masaryka nalezeny nejsou.
Dr. Hora zprošťuje výjezdovou skupinu služby. Po zapečetění
úmrtního pokoje odjíždí skupina zpět na Oblastní úřadovnu StB
do Bartolomějské ulice.
Na Kriminální ústředně přijímá Karel Pešek k prozkoumání dva
koše předmětů (léků, preparátů a tekutin) zajištěných v bytě
ministra.
Prezidentu republiky Edvardu Benešovi oznamují zprávu o smrti
Jana Masaryka v dopoledních hodinách v Sezimově Ústí ministr
vnitra Václav Nosek a státní tajemník ministerstva zahraničních
věcí dr. Vlado Clementis.
Československý rozhlas poprvé vysílá zprávu o sebevraždě Jana
Masaryka.
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Na Úřadovně StB dokončuje V. Hofmann úřední záznam o provedené prohlídce. Záznam nedočkavě přejímá neznámá osoba se
slovy „spasibo”.
Umožněn přístup neteři Anně Masarykové k loži zesnulého.
Je zahájeno zasedání parlamentu a vlády. Ministr vnitra Nosek
v úvodu oznamuje, že Jan Masaryk spáchal v ranních hodinách
sebevraždu. Sděluje rovněž, že se provádí vyšetřování a pitva.
Dr. Milada Horáková po oznámení smrti Jana Masaryka vrací
svůj poslanecký mandát.
V odpoledních hodinách navštěvuje choť prezidenta republiky
Hana Benešová sestru zesnulého Jana Masaryka dr. Alici Masarykovou.
Do Ústavu pro soudní lékařství UK v Praze je přivezeno tělo ministra k provedení pitvy.
V malé pitevně ústavu je poté bezprostředně započato s pitvou, a
to bez soudního příkazu.
Pitvu provádí přednosta ústavu prof. MUDr. František Hájek za
asistence prof. MUDr. Jaromíra Tesaře, účasti pitevních zřízenců
Václava Brůny, Josefa Novotného a zapisovatele Josefa Pánka.
Pitvě jsou dále přítomni MUC. Emanuel Vlček, asistent ústavu,
dr. Jiří Špaček, dr. Antonín Sum, tajemníci ministra a tři neznámí
příslušníci StB.
V průběhu pitvy dr. Sum omdlívá, je odnesen na chodbu. Po nabytí vědomí se do pitevní místnosti již nevrací.
Pitva ukončena, tělo zašito a umyto. Z příkazu StB není umožněno provést sejmutí posmrtné masky (je sejmuta později), ani
další antropologická vyšetření. Ostatně, StB nepovažuje za nutný
ani chemický rozbor žaludku.
Tělo Jana Masaryka je z budovy Ústavu pro soudní lékařství UK
odvezeno.

Časový snímek událostí navazujících na den 10. března 1948
(březen 1948)
11. 3.

12. 3.

13. 3.

16. 3.

Denní tisk přináší zprávu předsednictva vlády ČSR o sebevraždě
ministra zahraničních věcí Dr. h. c. Jana Masaryka.
Úředníci a zaměstnanci ministerstva zahraničí se shromáždili ve
velkém sále Černínského paláce k tryzně za zesnulého ministra.
Je vydána zpráva JUDr. Jana Hory o uzavření vyšetřování Masarykovy smrti.
Rakev s tělem „zvěčnělého” ministra zahraničí Dr. h. c. Jana Masaryka je v době od 9.00 do 17.00 hodin vystavena ve sloupové
galerii Černínského paláce.
Ve 21.00 hodin se přicházejí rozloučit se zesnulým do Černínského paláce členové rodiny – dr. Alice Masaryková, obě neteře:
dr. Anna Masaryková a Herberta Masaryková-Langová se svou
matkou, vdovou po malíři Herbertu Masarykovi, a neteř Prezidenta Osvoboditele Ludmila Lípová.
Z Pantheonu Národního muzea v Praze na lánský hřbitov je ve
14.00 hod. vypraven státní pohřeb ministra zahraničních věcí
ČSR Dr. h. c. Jana Masaryka.
V Pantheonu muzea promlouvá nad rakví ministerský předseda
K. Gottwald, na lánském hřbitově se nad hrobem Masarykovy
rodiny krátkým proslovem rozloučil státní tajemník dr. Vlado
Clementis. Svůj projev končí slovy: „Nechť je Ti, Jene, lehká
rodná zem, která pokrývá otce, matku a syna.”
Pohřební slavnost uzavírá emotivním rozloučením českobratrský
kazatel František Urbánek.
Prezident Beneš odjíždí po smutečním aktu v Pantheonu muzea do
Sezimova Ústí, paní Hana Benešová se účastní pohřbu v Lánech.
Do ústavu prof. dr. Oldřicha Tomíčka je z Ústavu soudního lékařství dodán k prozkoumání žaludek zesnulého Jana Masaryka.
Předseda vlády Gottwald navštěvuje prezidenta Beneše v Sezimově Ústí. Dr. Beneš kategoricky odmítá jmenovat nástupcem
Jana Masaryka Zdeňka Fierlingera.
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19. 3.

31. 3.

Plukovník zpravodajské služby československé armády František
Moravec překračuje státní hranice Československa na Západ.
Prezident republiky dr. Edvard Beneš jmenuje státního tajemníka
dr. Vlado Clementise ministrem zahraničních věcí ČSR.
Ve 14.00 hodin umírá v nemocnici v Praze spisovatel a „zuřivý
reportér“ Egon Ervin Kisch.

(duben 1948)

5.–7. 4.

26. 4.

MUDr. Oskar Klinger, osobní lékař zesnulého Jana Masaryka,
ilegálně opouští republiku.
Ve Vladislavském sále Pražského hradu se za účasti presidenta
republiky dr. Edvarda Beneše uskutečňují oslavy 600. výročí založení Karlovy univerzity.
Zdařil se dramatický útěk dr. Huberta Ripky do Francie.

(květen 1948)

9. 5.

19. 5.

27. 5.
30. 5.

Ze služeb kriminální policie je propuštěn JUDr. Zdeňko Borkovec. Ze služeb Státní bezpečnosti je propuštěn JUDr. Jan Hora.
Ústavodárné národní shromáždění přijímá ve Vladislavském sále
Pražského hradu hlasy všech 246 přítomných poslanců „Ústavu
9. května“.
Anna Bebritsová ve svém vyjádření pro denní tisk kategoricky
popírá účast svého manžela mjr. Augustina Schramma na smrti
ministra Jana Masaryka.
Ve svém pražském bytě je neznámým pachatelem zastřelen mjr.
Augustin Schramm.
Ve volbách do nového Národního shromáždění se 89,3 % voličů
vyslovuje pro jednotnou kandidátku Národní fronty.

(červen 1948)
7. 6.
14. 6.
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Prezident dr. Edvard Beneš abdikuje.
Klement Gottwald zvolen třetím prezidentem ČSR. Volební akt
se koná ve Vladislavském sále Pražského hradu.
Slavnostní Te Deum v chrámu sv. Víta celebruje arcibiskup praž-

15. 6.

ský ThDr. Josef Beran.
Prezident republiky Klement Gottwald jmenuje Antonína Zápotockého novým předsedou vlády ČSR.

(červenec 1948)
20. 6.–8. 7. V Praze na Strahově se koná XI. (poslední) Všesokolský slet.
V Praze se „slavnostně” slučuje Sociálně demokratická strana
1. 7.
s Komunistickou stranou Československa.
Do Skotska odchází PhDr. Lumír Soukup, jeden ze tří tajemníků
6. 7.
Jana Masaryka.
Emil Zátopek vítězí na XIV. LOH v Londýně v běhu na 10 km
30. 7.
v novém olympijském rekordu 29:59:6.

(srpen 1948)
14. 8.

Končí XIV. LOH v Londýně. Bilance čs. úspěchů: 6 zlatých,
2 stříbrné, 3 bronzové medaile.

(září 1948)
3. 9.
8. 9.

17. 9.
18. 9.

V 18.10 hod. umírá ve své vile v Sezimově Ústí druhý prezident
Československé republiky dr. Edvard Beneš.
Státní pohřeb dr. Edvarda Beneše. Smuteční slavnost je v Pantheonu Národního muzea od 16.00 hod. Pohřební auto odjíždí za
zvuků státní hymny ve 20.35 hod. do Sezimova Ústí, kde je o
půlnoci rakev s tělesnými pozůstatky zesnulého uložena na katafalk v zahradní verandě jeho vily.
Je uveřejněna oficiální „Zpráva o sebevraždě“ Dr. h. c. Jana Masaryka, jejímž autorem je ministerský rada JUDr. Jan Hora.
V budově Světové federace pro Spojené národy v Ženevě je
umístěna pamětní deska k uctění památky československého
státníka, ministra zahraničních věcí Dr. h. c. Jana Masaryka.

(říjen 1948)
28. 10.

30. výročí vzniku Československé republiky.
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(leden 1949)

4. 1.

Generální sekretář ministerstva zahraničních věcí ČSR JUDr.
Arnošt Heidrich uprchl na Západ.
Náhle a za nevyjasněných okolností umírá MUDr. Josef Teplý.
(Údajně jde o sebevraždu.)

(červenec 1949)
Bývalý kancléř prezidenta Beneše dr. Jaromír Smutný emigruje
do Londýna.

(září 1949)
17. 9.

Zahájen soudní proces proti Miloslavu Chocovi a jeho skupině,
neodůvodněně obžalovaných z vraždy majora Augustina Schramma. Následně je Choc odsouzen k trestu smrti a dne 19. února
1949 popraven.

(listopad 1949)
8. 11.

Zatčen JUDr. Antonín Sum, nejmladší z tajemníků zesnulého ministra zahraničí Jana Masaryka.

Vypracoval Ilja Pravda

Prameny: Dobový československý tisk (archiv Národní knihovny ČR)
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Příloha 1
Údajný dopis Jana Masaryka J. V. Stalinovi ze dne 9. března 1948
(ÚDV, spis Sovětští poradci.)
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[Přepis:]
Čj. M-00 1745
Přílohy 1/6
Poslední dopis Jana MASARYKA STALINOVI
Pane maršále,
rozhodl jsem se napsat vám tento dopis v poslední chvíli mého života, a to poté, když jsem neodvratně pojal rozhodnutí, které uskutečním během několika málo hodin.
Vím, že se o tom bude hodně diskutovat jak mezi mými přáteli, tak
i nepřáteli. Sebevražda není totiž zbraní politika, pokud nesankcionuje
naprostý krach jeho činnosti, nebo není vykoupením z veřejného pohrdání, vyplývajícího právě z tohoto krachu. Nehovořím o válečných
zločincích: Hitlerovi, Göringovi, Göbbelsovi, Himmlerovi a dalších,
kteří se tímto způsobem chtěli vyhnout trestu, který je zákonitě musel
postihnout za jejich zločiny. I samotný Clémenceau, člověk z žuly a
ocele, nosil však při sobě jed a byl rozhodnut použít ho v případě, že
by během strastiplného období let 1917–1918 byla francouzská armáda poražena Německem. Také Napoleon požil ve Fontaineblau jedu,
který si schovával již od dob ruského tažení, aby se tak vyhnul tomu,
že bude za živa zajat ruskými kozáky, jejichž vůdce, ataman Platoff,
přísahal, že ho pověsí na ruské bříze, aby tak odčinil pohanu, způsobenou Rusku cizí invasí…
Nejsem téhož ražení jako byl Clemenceau, a nikdy mne ani nenapadlo, že bych mohl spáchat z politických důvodů sebevraždu. Žil
jsem v parlamentním režimu, v němž jsou neúspěchy stejně běžným
zjevem jako úspěchy, přičemž jak jedno, tak i druhé je zmírňováno
ovzduším neustálých bojů, jež však postrádají toho vyhroceného dramatismu, který je tak typický pro totalitní režimy nebo pro válečná
období. Nicméně jsem se však dnes rozhodl, a to pevně a bez sebe-
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menšího zaváhání. Hovořil jsem o tom při našem posledním rozhovoru
s presidentem Benešem; a právě tento rozhovor byl vyvrcholením a
konečným momentem úvahy, jež dlouho dozrávala v muži, který pokládá svou oběť za nezbytnou; není to tedy důsledek nějaké přechodné
neurastenické krise.
Již v mém raném mládí mi můj otec vštěpoval do paměti, že nezávislé Československo nemůže nikdy existovat bez přímé a účinné podpory Ruska v boji proti germánskému moři. Tato idea zakotvila ve
mně stejně hluboko jako ve většině českých politiků. Vždycky jsme
měli za to, že nemůžeme s výjimkou Ruska počítat s žádnou jinou zemí při obraně proti germanismu. Mnichov měl za následek vystřízlivění těch z nás, kteří ještě počítali s účinnou solidaritou Anglie. Moje
osobní kontakty s americkými státníky mně přesvědčily o tom, že Spojené státy nejsou, stejně tak jako Anglie, s to pochopit, že obrana Československa proti germanismu je jednou z nejúčinnějších záruk
světového míru.
V roce 1920, kdy se sovětské jednotky pod vedením Buďonného
blížily ke Lvovu, povolal můj otec spolu s Edvardem Benešem k sobě
vašeho velvyslance Mostověnka, před nímž učinili významné prohlášení: zdůraznili mu, že ode dne, kdy ruské jednotky obsadí východní
Halič, postoupí náš stát Rusku Zakarpatskou Ukrajinu s hlavním městem Užhorodem, jakožto výraz našich sympatií; kromě toho poukázali
na to, že jsme ochotni podepsat okamžitě s vámi spojeneckou smlouvu. A to přesto, že vaše oddíly bojovaly v této době s Internacionálou
na rtech…
Již v roce 1914 se čeští příslušníci rakouské armády hromadně
vzdávali do ruského zajetí, ačkoliv v Rakousku existoval takřka parlamentní režim, zatímco ruská vojska bojovala ještě za cara, který panoval autokraticky a despoticky. Ale byli to Rusové, naši starší bratři.
Vzpomínám si na naše setkání v Moskvě, k němuž došlo po podepsání naší spojenecké smlouvy. Vy jste mi tehdy řekl, že SSSR bude i
nadále provádět tradiční politiku slovanského bratrství a že obrozené
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Československo se nemusí obávat toho, že by kdy mohlo dojít k recidivě germánské ofensivy.
Nezapomenu nikdy na svou spolupráci s p. Molotovovem v San
Francisku; tehdy jsem mu otevřeně a upřímně říkal, že mohu nesouhlasit s některými návrhy vaší delegace, že však přátelství s vaší zemí je
základním činitelem naší zahraniční politiky, a že vždycky budeme stát
při vás. Tehdy jste mi za to poděkoval ve svém osobním dopise, který
jsem si pečlivě uschoval na důkaz naší upřímné a přátelské spolupráce.
Nekladl jsem žádné překážky při předávání Podkarpatského Ruska
SSSR. Naopak – byl jsem rád, že mohu realisovat to, co chtěl uskutečnit můj otec již v roce 1920.
Snažil jsem se urychlit – pokud to bylo v mé moci – postoupení
českých uranových dolů vaší zemi na důkaz toho, že byť by se SSSR
dostal do jakéhokoliv ozbrojeného konfliktu, stáli bychom vždycky na
vaší straně.
V neposlední řadě jsem docela nedávno neváhal následovat rady p.
Molotova, když šlo o to, zda Československo přijme nebo odmítne
americké úvěry; odmítli jsme tuto pomoc, čímž jsme podali znovu
zjevný důkaz toho, že zahraniční politika mé země je těsně spjata se
zájmy SSSR.
Hned od doby vypuknutí vládní krise v Československu jsem chtěl
znát váš osobní názor na požadavky KSČ. Byl jste tak laskav a poslal
mi přátelský dopis i p. Zorina v odpověď na mé otázky. Byl jsem vám
velmi vděčen za vaší upřímnost a otevřenost, s níž jste se zabýval některými problémy delikátního rázu. Vysvětloval jste mi, že SSSR potřebuje z důvodů preventivní bezpečnosti mít v Praze silnou vládu, která by byla naprosto věrna duchu rusko-českého spojenectví. P. Zorin
se mnou hovořil v tom smyslu, že máte bezmeznou důvěru v presidenta Beneše i ve mne, avšak že naše národní shromáždění je plné zrádců
a zapřísáhlých nepřátel SSSR, kteří chtějí provést státní převrat a dát
naprosto jiný kurs naší zahraniční politice tím, že by vyprovokovali
konflikt mezi Ruskem a Amerikou, což by vedlo k občanské válce
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v Československu. Některé údaje, uváděné p. Zorinem byly opravdu
alarmující, i když jsem nemohl přistoupit na všechny jeho vývody.
V každém případě jste postavil otázku zcela jasně, když jste poukázal na to, že požadavky komunistické strany nesměřují v žádném případě k sovětizaci země, nýbrž že jde o splnění vlastenecké povinnosti
českých komunistů, jakož i jejich povinnosti vůči slovanské vzájemnosti. P. Zorin mě zapřísahal, abych podporoval p. Gottwalda při jeho
intervenci u presidenta Beneše; dodnes mi nevymizel z paměti jeho
vážný a prosebný hlas, jímž prohlašoval, že je absolutně nezbytné, aby
Masarykův syn zachránil Československo, slovanskou solidaritu a světový mír tím, že bude napomáhat tomu, aby země byla odvrácena od
nebezpečí občanské války. Dodal ještě, že moje odmítnutí by znamenalo neúspěch vaší panslavistické politiky, a že by mohlo vyvolat hluboké změny v orientaci celé vaší zahraniční politiky.
Vzdal jsem se vašim argumentům a podporoval jsem Zorina při jeho jednání s Benešem, když se mi před tím dostalo jak ústního, tak i
písemného ujištění, že komunistická strana nezneužije situace k tomu,
aby se úplně zmocnila vlády a zavedla v naší zemi hospodářské a politické principy, které jsou naprosto cizí našemu lidu a jeho historii. Je
vám zajisté dobře známo, že moje intervence sehrála rozhodující úlohu
a že president Beneš po mém zásahu dal svůj souhlas k tomu, aby byla
vytvořena nová Gottwaldova vláda; tím byla země zachráněna před občanskou válkou a před roztržkou s SSSR.
Dal jsem tak před presidentem a před mou vlastí v sázku veškerou
svou morální odpovědnost.
Brzy jsem však pochopil, že komunistická strana nemá ani v nejmenším v úmyslu dodržet sliby, které mi byly dány. Legální vláda už
v této zemi neznamená vůbec nic. Panuje zde režim, v němž zákony
dělají „akční výbory“. Dochází k zatýkání osob, jejichž jedinou chybou je, že před válkou bojovaly proti komunistům. Tito lidé jsou uvrženi do vězení, ačkoliv jde často o věrné přátele Ruska a stoupence
bratrského spojenectví s ním. V mém vlastním ministerstvu anuluje
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akční výbor moje rozhodnutí a dává příkazy mým úředníkům. To znamená, že máme u nás vysloveně sovětský režim, jen s tím rozdílem, že
sověty mají název „akční výbory“.
V Československu již nelze hovořit o svobodě. Svoboda je nahrazena útiskem, který provádí jedna strana vůči všem svým politickým odpůrcům, čímž se připravuje půda pro nastolení policejního a autoritativního státu.
Vím, že si vykládáte pojem svobody jinak než já. Ve vaší zemi hrají rozhodující úlohu vysloveně materielní potřeby a zájmy. Avšak my
jsme zvyklí na režim, který nemá nic společného s policejním režimem, jehož zavedení se v Československu připravuje. Od svých přátel
dostávám desítky dopisů, v nichž mi vyčítají, že jsem napomáhal nastolení tohoto režimu a že jsem zradil všechno to, co pro vlast učinil
můj otec. President Beneš mi při našem posledním rozhovoru vytýkal,
že jsem uvěřil slibům p. Zorina, učiněným vaším jménem.
Mohl bych pochopitelně veřejně uznat svou chybu, halasně podat
demisi; mohl bych začít bojovat proti Gottwaldově vládě a proti její
politice. To by však zároveň byl boj proti vaší vládě, proti legální vládě Ruska! A Masarykův syn by nikdy nemohl bojovat proti vládě, která řídí osudy Ruska, nemohl by nikdy poskytnout záminku nepřátelům
Ruska, kteří čekají na vaše chyby a omyly, abych jich pak maximálně
mohli využít v boji proti kolébce všeho Slovanstva…
Nejsem zde sám, kdo byl oklamán Zorinovými sliby; nejsem sám,
kdo se zříká boje za ideály svobody, jestliže je tento boj spjat s bojem
proti Rusku. Jsou to tisíce a tisíce intelektuálů, bez nichž nikdy nemůžete vybudovat baštu vaší obrany ve střední Evropě, bez nichž veškerá
vaše preventivní bezpečnostní opatření se ukáží jednoho dne jako neúčinná; to proto, že nastane-li kdy okamžik smrtelného nebezpečí pro
vaši zemi a všechno Slovanstvo, nebudete zde mít nic jiného než
vládu, kterou nenávidí celá země, kterou pohrdá elita a která se bude
opírat jen o bajonety své policie a četnictva.
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Nemohu žít bez svobody. Nemohu však za ni ani bojovat, protože
Jan Masaryk nemůže – a to ani nepřímo – bojovat proti Rusku a jeho
vládě. Pokládám se sám před sebou za opatrovníka vašich slibů, jež
jsem tlumočil Benešovi, za rukojmí před svým vlastním svědomím,
pokud jde o uskutečnění těchto slibů. Nezbývá mi než zemřít, a to
úplně v tichosti, aby tak můj čin nebyl záminkou těm, kteří by chtěli v
Československu vyprovokovat občanskou válku.
Máte ještě čas upustit od politiky sovětisace mé země. Pospěšte si,
protože zanedlouho už může být pozdě!

Jan Masaryk
Přeložila por. Kotůlková

Černínský palác, Praha, 9. března
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Příloha 2
Komentář k dopisu z publikace KGB: Speciální operace sovětské
rozvědky (ÚDV, Vyšetřovací spis 40/VvP-2001, str. 143.)
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Překlad stati „JAN MASARYK – VRAŽDA NEBO SEBEVRAŽDA?“
publ. „KGB: SPECIÁLNÍ OPERACE SOVĚTSKÉ ROZVĚDKY“
(Kolpakidi A. I.., Prochorov D. P., nakl. Olymp, ACT, Astrel, Moskva
2000, K údajnému dopisu Jana Masaryka J. V. Stalinovi)
Zdálo by se, že z tohoto dopisu jasně vyplývá, že Masaryk spáchal
sebevraždu. Přesto hodně lidí v Čechách ho považovalo za padělek.
Poukázali na to, že dopis byl nalezen ne v originálu, ale v překladu
z francouzštiny. Všem ale bylo známo, že Masaryk byl známý jako
velký patriot, obratný stylista a mistr rodné řeči, tzn., že před smrtí by
ve francouzštině nepsal.
Část „výzkumníků“ poukázala na to, že v dopise jsou protiklady s
„historickou realitou“. Autor knihy o Masarykovi I. Borž Brož? uvádí, že Masaryk se nemohl setkat se Stalinem po podpisu spojenecké
smlouvy, jak je uvedeno v dopise. Smlouva byla uzavřena v prosinci
1943 v Moskvě, ale Masaryk byl od června 1943 do února 1944 s oficiálním posláním v Americe.
A ministr zahraničních věcí Československa v r. 1968 J. Hájek uvedl,
že v roce 1920 neměl Sovětský svaz v Československu velvyslance, a tudíž Mostovenko, o kterém se píše v dopise, nemohl zastávat tuto funkci.
Přesto bývalý důstojník československého Generálního štábu Š. Košár, který ve 40. letech zastával funkci znalce písma, prohlásil, že v létě 1948 dostal k ocenění fotokopii dopisu Stalinovi s vlastnoručním
podpisem Masaryka. Tvrdil, že po smrti Masaryka ministr vnitra
Václav Nosek skutečně objevil v jeho pracovně dva zalepené dopisy,
z nichž jeden byl adresován Stalinovi.
A fotokopii dopisu pro Generální štáb se podařilo získat československému rozvědčíkovi v Londýně. V jeho přiloženém sdělení se hovořilo, že originál se rovněž nachází v Londýně, a byl získán anglickou
rozvědkou „od nějakého ruského plukovníka, který požádal o politický
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azyl v anglickém sektoru Západního Berlína. Ze SSSR přijel s kurýrem
k veliteli sovětských vojsk. Rozvědčík dále uvedl, že v Moskvě byl tomuto člověku svěřen překlad dopisu, který dostal Stalin. A když odjel
s diplomatickým posláním do Německa, odvezl originál s sebou a předal do Inteligence Service.
Je možné, že Stalin se ani nestihl s dopisem pořádně seznámit, protože česky neuměl.
Co se týče samotného dopisu, Košár nikdy nepochyboval o jeho
pravosti.
Po prohlášení Š. Košára diskuse o smrti Masaryka utichla. Ale v roce 1996 ruská televizní stanice NTV přišla ještě s jednou verzí o smrti
Masaryka. V průběhu přenosu populárního programu „Vremečko“ bylo vysíláno interview s jednou přední sovětskou špionkou, účastnicí
občanské války ve Španělsku. Po válce operativně pracovala v Československu pod krytím umělecké výtvarnice dětských knih. Najednou
úplně nečekaně ve svém interview prohlásila, že zná okolnosti Masarykovy smrti.
Podle ní byl Masaryk skutečně zlikvidován sovětskou operativní
skupinou, kterou vedl čekista s šesti vyznamenáními Rudého praporu.
Je jasné, že se jednalo o Alexandra Korotkova, který ve 40. letech býval náčelníkem odboru nelegální rozvědky.
Soudě podle všeho, toto prohlášení nevyvolalo v Čechách žádnou
odezvu.
Jak by to nebylo, vina sovětského vedení na Masarykově smrti skutečně existuje. Jak prohlásil ještě v r. 1968 bývalý Masarykův tajemník
L. Soukup, je možné, že fyzická vražda to nebyla, ale byla to vražda
morální.

406

Příloha 3
Reprodukce původní fotografie z dokumentace ohledání místa
úmrtí Jana Masaryka 10. března 1948
(ÚDV, Vyšetřovací spis 40/VvP-2001.)
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Příloha 4
Kontrolní snímek polohy těla (1995) pořízený přístrojem LINHOF
TECHNIKA III s rozdílným perspektivním zobrazením, než které
se nalézá na původním snímku. Kriminalistický ústav Praha.
(ÚDV, Vyšetřovací spis 40/VvP-2001.)
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Příloha 5
Mrtvý Jan Masaryk po ohledání policejním lékařem
dne 10. března 1948
(Jan Havel, Mučednická smrt velkého filantropa Jana Masaryka,
Přílohy.)
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Příloha 6
Jan Masaryk s roztříštěnými kotníky na nádvoří Černínského
paláce dne 10. března 1948
(Jan Havel, Mučednická smrt velkého filantropa Jana Masaryka,
Přílohy.)
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Příloha 7
Ohledací list č. 259/1948 Ústavu pro soudní lékařství UK ze dne
10. března 1948 (opětně potvrzený prof. MUDr. Tesařem, DrSc.,
a prof. MUDr. Vlčkem, RNDr., DrSc., 9. a 17. července 2002).
(Vlastní archiv dr. Antonína Suma)
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Příloha 8
Původní fotografie Masarykovy ložnice, pořízená insp. Jaroslavem
Holoubkem z Kriminalistického ústavu Praha dne 10. března 1948
(Jan Havel, Mučednická smrt velkého filantropa Jana Masaryka,
Přílohy.)
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Příloha 9
Detailní pohled na postel; původní fotografie
(Jan Havel, Mučednická smrt velkého filantropa Jana Masaryka,
Přílohy.)

413

Příloha 10
Masarykova koupelna s otevřeným oknem a polštářem pod lavicí;
původní fotografie insp. Holoubka z Kriminalistického ústavu
Praha, pořízená dne 10. března 1948
(Jan Havel, Mučednická smrt velkého filantropa Jana Masaryka,
Přílohy.)
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Příloha 11
Původní fotografie insp. Holoubka z Kriminalistického ústavu
Praha ze dne 10. března 1948. Pohled na okno
(Jan Havel, Mučednická smrt velkého filantropa Jana Masaryka,
Přílohy.)
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Příloha 12
Původní náčrtek místa události, zhotovený obvodním krim. insp.
Podaným; byl nalezen až v roce 1969
(J. Havel, Mučednická smrt velkého filantropa J. Masaryka, Přílohy.)
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Příloha 13
Nádvoří Černínského paláce s otevřeným oknem koupelny a tělem
Jana Masaryka; fotografie z 10. března 1948
(J. Havel, Mučednická smrt velkého filantropa J. Masaryka, Přílohy.)
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Příloha 14
Schematické znázornění viditelnosti otevřeného okna v Masarykově koupelně; z pozdějšího vyšetřování v 60. letech
(ÚDV, Vyšetřovací spis 40/VvP-2001.)
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Příloha 15
Pohled na vnitřní a vnější parapet a na horní část okna koupelny
(2002)
(ÚDV, Vyšetřovací spis 40/VvP-2001)
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Příloha 16
Rudolf Slánský, generální tajemník KSČ a předseda SČP (sedící
uprostřed), se svými krajskými tajemníky ze SČP. Po jeho levici
zlínský tajemník Vilém Krajčírovič, třetí zleva jeho zástupce
Augustin Schramm (muž bez kravaty)
(Jan Havel, Mučednická smrt velkého filantropa Jana Masaryka,
Přílohy.)
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Příloha 17
Kopie „dokumentu“ nalezeného v archivu ÚV KSČ. V protokolu,
datovaném 10. 3. 1948, je uvedeno datum „dne 10. března 1948“
(Jan Havel,
Přílohy.)

Mučednická smrt velkého filantropa Jana Masaryka,
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Příloha 18
Augustin Schramm, sudetský Němec z Liberce. Jako mladý
komunista uprchl v roce 1938 do SSSR a po vyškolení se vrátil
jako major výsadku do Prahy. Stal se zástupcem Slánského v SČP.
(J. Havel, Mučednická smrt velkého filantropa J. Masaryka, Přílohy.)
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Příloha 19
Vilém Krajčírovič (William Kray) zemřel ve věku 73 let při výbuchu zemního plynu ve druhém poschodí několikapatrovém obytném
komplexu v Allentownu (USA). Podle vyšetřovatele Havla se Krajčírovič mohl rozhodnout k pravdivé výpovědi o smrti Jana Masaryka
ze dvou důvodů:
a) V době Masarykovy smrti byl na půdičce Masarykova bytu, kam
se odebral na Schrammův pokyn podívat se, zda se venku nic neděje, když Masaryk v bytě hlasitě křičel.
b) V době, kdy se rozhodl vypovídat, byl už amnestován.
(J. Havel, Mučednická smrt velkého filantropa J. Masaryka, Přílohy.)
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Příloha 20
První strana pitevního protokolu č. 259/1948 vypracovaného prof.
MUDr. F. Hájkem; (dodatek prof. J. Tesaře z roku 2002 v Příloze 21)

(Vlastní archiv dr. Antonína Suma.)

424

Příloha 21
Protokol č. 17/1948 prof.. O. Tomíčka z odd. soudní chemie při
Chemickém ústavu UK ze dne 19. dubna 1948, a ručně připsaný
dodatek prof. J. Tesaře z 9. července 2002 potvrzující, že Konečný
posudek” k pitevnímu protokolu psal prof. Hájek na svém starém
stroji a že přiložená kopie odpovídá základnímu originálu.
(Vlastní archiv dr. Antonína Suma)
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Příloha 22
Dopis a vyjádření prof. J. Tesaře, DrSc., z 18. listopadu 1995 a z
9. července 2002 ve věci ohledacího listu č. 259 vyhotoveného dne
10. března 1948
(Vlastní archiv dr. Antonína Suma.)
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[Přepis]

18. listopadu 1995
Vážený pane Sume,
děkuji za Váš dopis, mám k němu několik poznámek.
Pitvu JM prováděl sám prof. Hájek, je také uveden v záhlaví pitevního protokolu, který je v archivu Ústavu pro
soudní lékařství. Byl jsem přítomen u pitvy po celou dobu.
Pitva byla podrobná a nebylo při ní shledáno nic, co by
svědčilo proti sebevraždě. Pitva nebyla tajná a měl k ní
přístup kterýkoliv člen ústavu, tak jako u jiných pitev. Se
závěry prof. Hájka nelze než souhlasit, i já jsem stejného
názoru.
K otázce mého podpisu na ohledacím listě JM: Vysvětlení je jednoduché. Ústav neměl administrativní sílu a
jako zástupce přednosty bylo mou povinností i vyhotovení
ohledacího listu. Byla na něm vždy uvedena diagnosa, tak
jak zjistil pitvající lékař, a která byla schválena přednostou. Proto i můj podpis na ohledacím listě JM.
Více nevím, co bych dodal.
S pozdravem Váš
prof. MUDr. Jaromír Tesař, DrSc.
[Dr. Tesař v. r. ]
[Prof. MUDr. Jaromír Tesař zemřel 29. 1. 2004 ve věku 91 let –
pozn. A. Suma,]
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Příloha 23
Plánek části nádvoří, kde se nacházelo mrtvé tělo Jana Masaryka,
vytvořený pomocí fotogrammetrie Kriminalistickým ústavem Praha Policie ČR, obor kriminalistická technika (1995)
(ÚDV, Vyšetřovací spis 40/VvP-2001.)
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Příloha 24
Schéma pohybu Jana Masaryka při přelézání z okna na římsu a
jedna z tabulek výpočtů složek rychlosti. Ze znaleckého posudku
č. 47-3/2002 z oboru kriminalistika, specializace forenzní biomechanika prof. PhDr. Jiřího Strause, CSc.
(ÚDV, Vyšetřovací spis 40/VvP-2001.)
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Příloha 25
Schéma pádu – ze znaleckého posudku č. 47-3/2002
prof. PhDr. Jiřího Strause, CSc.
(ÚDV, Vyšetřovací spis 40/VvP-2001.)
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Příloha 26
Státní pohřeb Jana Masaryka 13. března 1948, oznámení vlády
republiky
(Jan Havel, Mučednická smrt velkého filantropa Jana Masaryka,
Přílohy.)
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Příloha 27
Jan Masaryk na katafalku v Černínském paláci. U hlavy má kytičku sněženek, kterou mu tam položil jeho tajemník JUDr. Antonín
Sum, aby zakryl jizvu po pitevním řezu.
(J. Havel, Mučednická smrt velkého filantropa J. Masaryka, Přílohy)

Masarykův podpis
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Intelligence Service (britská tajná sližba)
KBSE –
Komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
KCMG – vyznamenání Knigt Commander
(of the Most Honorable Order of Michael and George)
KGB –
Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti, sovětská státní bezpečnost
KMH –
Klub Milady Horákové
KPR –
Kancelář prezidenta republiky
KSČ –
Komunistická strana Československa
LM –
Lidové milice
LOH –
letní olympijské hry
mj. –
mimo jiné
MNO –
ministerstvo národní obrany
MNS –
Mladí národní socialisté
MV –
ministerstvo vnitra
MZV –
ministerstvo zahraničních věcí
NA –
Národní archiv
nakl. –
nakladatelství
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NB –
Národní bezpečnost
nelegál –
tajný agent pověřený nějakým úkolem na území jiného státu
NKVD –
Narodnyj komissarijat vnutrennych děl, sovět. bezpečnostní služba
odst –
odstavec
RA –
Rudá armáda
RFE –
rozhlasová stanice Svobodná Evropa
ŘNB –
Ředitelství národní bezpečnosti
s. –
soudruh
SČP –
Svaz českých partyzánů
SIS –
Secret Intelligence Service, britská tajná služba
SNB –
Sbor národní bezpečnosti
SS (HIAK) – poválečná organizace bývalých důstojníků SS
str. –
stránka
StB –
Státní bezpečnost
SÚA –
Státní ústřední archiv
sv. –
svazek; svatý
SVS –
Svaz vysokoškolského studentstva
t. r. –
tohoto roku
Taj., taj. – tajné
TASS –
tisková agentura Sovětského svazu
TNP –
tábory nucených prací
tr. z. –
trestní zákon
ÚDV –
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
UK –
Univerzita Karlova
UNRRA – United Nation´s Relief and Rehabilitation Administration
ÚNV –
Ústřední národní výbor
ÚPV –
Úřad předsednictva vlády
VB –
Veřejná bezpečnost
VHÚ –
Vojenský historický ústav
VŠPS –
Vysoká škola politická a sociální
VÚT –
Vysoké učení technické
vyš. –
vyšetřovací
YMCA, – Křesťanské sdružení mladých mužů, žen (Young Men’s –
YWCA
Women’s – Christian Association)
ZOB –
Zemský odbor bezpečnosti
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Jmenný rejstřík
A
Aleš Václav, 196,201

312,313,316,319,320,322,323,324,
325,327,336,337,339,342,345,362,
377,378,379,380,381,383,389,391,
392,393,394,399–402,435,437,462

Apetauerová Marie, 74

Benešová Hana, 70,302,327, 332,383
,390,391

Attlee Clement, 334

Benešová Marie, 232
Benko Ján, 54,62,186

B

Beran Josef, 326,392
Beran Rudolf, 132

B. J., řidič-svědek, 176,177

Berija Lavrentij, 363

Bacílek Karol, 195,201

Bevin Ernest, 334

Balcar, honor. konzul, 137,138

Bezpalec Josef, 30

Baloun Jaroslav, 37,254,260

Bezpalec Lambert, 190

Barák Rudolf, 196,197,201,268,269

Blažek Lubomír, 77,85,437

Baroch Pavel, 437,443

Blažková Jana, 182,221,445

Bartáček Karel, 37

Blechová Silvie, 443,444

Bartoš Antonín, 194

Boček Bohumil, 381

Bartuška Jan, 49

Boháč Lubomír, 19,444,462,470

Bauer Václav, 59,191,205,465

Bohdanecký Zdeněk, 28,272,387

Bebritsová Anna, 392

Bondarenko Michail V., 20,84,117,
283,284,286,289,368,468

Bělkin Michail Iljič,
20,84,117,221,224,281,282,284,
286,289,368,468
Bělohoubek Antonín, 435
Benda Václav, 77,92,437,438,440
Beneš B., 254,272
Beneš Edvard, 11,13–16,21,42,46,47,
66,70,78,79,81,104,114,115,122,
132,134,189,192,210,233,234,235,
237,244,245,246,247,251,266,273,
296,300,301,302,303,304,306,308,

Borek Vlastimil, 78,378
Borkovec Zdeněk, 28,29,32,33,35,36,
50,52,65,85,164,172,174,177,241,
242,254,257,277,387,388
Borkovec Zdeňko viz Borkovec
Zdeněk
Borovička Michael, 437
Borská Růžena,438
Borž Ivan viz Brož Ivan
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Bouda Jaroslav, 193

Coňk Lubomír, 52,437

Bouchal, Msgre. 326

Cookridge E. H., 47,48,177,
178,217,363,435

Bowles Chester, 377
Brandon O. Henry, 47,48,362,
435,437
Brázda Oskar, 301

Crane Charles, 340
Craneová-Leatherbeeová Frances, 12,
322

Brázda Stanislav, 435

Č

Bret Pavel, 8,299
Brož Ivan, 107,160,405,435,437
Bruins John, 07
Brůna Václav, 40,347,390

Čada Václav,81,83
Čapek Karel, 12, 14, 388

Bruža Rudolf, 28,33,34,35,63,
71,85,146,389

Čech Josef, 30,140,197,199,

Břešťanský Josef, 222,277

Čech Karel, 32,65

Buckley Christopher, 333

Čech Zdeněk, 437

Budín Stanislav, 52

Čepička Alexej, 201

Buďonnyj Semjon Michailovič, 399

Černý Václav, 435

Bulganin Nikolaj Alexandrovič, 113

Černý Vilém, 39,384

Bulínová Marie, 437

Červenka Jiří, 191,465

Bydžovský Jan, 27,102,106,111,122,
123,130,131,132,133,135,137,138,
145,146,150,151,152,154,364

Čížek Alois, 226

C
Carstens F. L., 319

201,211,259,388

D
Daladier Edouard, 341
Daníček Karel, 93,96

Cihlářová Ivana, 444

Davenportová Marcia, 12,18,48, 70,
79,105,210,213, 219, 302,303,316,
317,327,364,381,435

Clémenceau Georges, 398

David Josef, 192

Clementis Vladimír, 28,49,78,132,
135,136, 172,186,223,241, 258,
260,265,272,274,301,308,358,378,
383,386,387,388,389,391,392

Déjean Maurice, 307

Cearrol Nichols, 442
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Deči Bohuslav, 226
Dohnálek Jaroslav, 38,64,138,
220,244,383

Dohnálek Jiří, 56,67,70
Dohnálková Kamila, 56,386

Fischmeister Oldřich, 91,92,93,
116,215,346,367,368

Dolanský Jaromír, 201

Fischmeisterová, manž., 346

Doležal Jiří, 300

Fištejn Jefim, 83,84,280,281,282,467

Doskočil Jiří, 72,222

Fleissig Josef, 52,437

Doubek Bohumil, 60,196,203

Frajdl Jiří, 438

Drtina Prokop, 17,189,273,296, 304,
305,306,309,316,327,380,435

Frank Josef, 223

Dušková Eva, 205

Fršlínek Antonín, 95

Dvořák Antonín, 14

Frtús Jan, 208,220,269,270

Dvořáková Zora, 300

Fryč František, 27,106,111,123, 130,
131,132,133,135,137,138,145,150,
151,152,153,154,364

Dytrych Zdeněk, 65,67,68, 273,
375,437

E

Freidin Seymour, 334

G

Eminger Václav, 437

Gargela Vítězslav, 273

Ennals John, 65,382

Gaulle Charles de, 307
Gažda Stanislav, 95,96

F
Falcký Bedřich, 315
Feierabend Ladislav, 70,296,307,435
Feješ Ján,62
Ferjenčík, gen.,327
Fiala Jiří,56,191
Fidler Jiří,437
Fierlinger Zdeněk, 15,16,78,
201,223,309,326,391
Filipovský Jaroslav, 39,131,132,
251,385
Fischl Oto, 223
Fischl Viktor, 107,435

Geminder Bedřich, 89,90,183,210,
213,214,223,267,277
Giradet, vyslanec, 317
Goebbels Josef, 323,398
Gomulka Wladyslaw, 276
Göring Hermann, 398
Görner Josef, 28,29,32,33,50,52,
71,85 164,171,173,174,177, 184,
241,242,243,387,388,438,465
Gottwald Klement, 15,16,17,20,60,
81,97,109,114,115,160,181,182,
186,189,191,210,213,216,218,219,
221,228,245,246,247,266,274,275,
281,306,326,359,362,379,380,381,
391,392,393,401,402,462,463
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Grebeníček Alois, 203

Hejl Vilém, 435

Gregor Jan, 52,438

Hejtmánek Josef, 85

Grégr Vladimír, 307

Henlein Konrád,323

Gréňová Františka, 92

Herman Jaroslav, 85

Grulich Jindřich, 69,98,108,435

Hill Russel, 149

Grygárek Libor, 77,278,279,366

Himmler Heinrich, 398
Hitchcock E. B., 384

H

Hitler Adolf, 13,323,339,341,398
Hniličková, pradlena, 168

Hájek František, 40,41,42,45,68,
71,72,73,76,119,120,142,143,156,
158,178,207,245,256,257,261,347,
348,372,373,390,424,425,427
Hájek Jiří, 81,405,442
Hála František, 302
Haman Aleš, 438
Hammer, Anglie, 302
Hanák Jiří, 438,444

Hock, MUDr., 386
Hodík Karel, 72
Hofmann Vilibald, 28,32,33,36,37,
125, 126,174,175,254,257,258,
259,260,272,387,388,389,390
Hochman Jiří, 52,438
Hojer, Dr., 140,270
Holmerová L., 443

Hasal Antonín, 383

Holoubek Jaroslav, 28,31,34,71,72,
241,256,261,387,412,414,415

Hauptman Eduard, 70

Holvek Bořivoj, 51,59,60,76,206,222

Havel Jan, 18,23,25,27,69,85–87,
89–96,98,105,106,108, 109,110,
112–116, 119,168,169,209,210,
214, 217, 223,358,360,362,367,
409,410,412,413,414,415,416,417,
420,421,422,423,433,434,435

Holveková Růžena, 206

Havel Václav, 466
Havlík Tomáš, 194,196
Havránek, duchovní, 332
Heidrich Arnošt, 28,38,39,42, 48,67,
70,102,130–135,137,138,150, 151,
154,245, 254,258,260, 96,306,307,
326,327,380,381,386,387,389,394,
435,438
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Holý Jaroslav, 54,55,61
Hora Jan, 28,29,30,33–36,44,72, 110,
164,172,174,179,183,207,241,242,
243,254,255,256,257,258,260,261,
262,265,273,277,290,348,360,361,
387,388,389,391,392,393
Hora Ota, 70,193,225,226,435
Horák Karel, 28,38,128,174,
252,257,260,264,386
Horáková Milada,
102,106,122,133,152,194,199,202,
206,275,300,301,355,390,435,468
Horvai Ivan, 67

Hořice Alfréd, 221

I

Höschl Cyril, 287,288
Hošek Jarin, též Hosek Jurin viz
Bauer Václav (?)

I. V., neznámý sovět. občan, 83
Ingr Sergej, 15,381

Hošek Vilém, 38
Houdek Vladimír, 438

J

Houf Jaroslav, 65,179
Houra V., 254

J. M. též JM viz Masaryk Jan

Hovězák Stanislav, 78,79,80,95

Jakerle Bohuslav, 93,94,96

Hovězáková Jaroslava, 79

Jakeš František, 208,220

Hradil Jan, 91,94,116,191,210, 212,
213,215,346,367,368

Jakoubek Václav James, 366

Hrbková, pradlena, 138
Hruška Bohumil, 62
Hruška Čeněk, 80
Hřebík Antonín, 226

Janda František, 258,358,389
Jankovcová Ludmila, 201
Janoušek Karel, 192
Jánský Vladimír, 62

Husák Gustav, 183

Jedlička I. M., 18,23,45,54,61, 68,69,
104,105,364,435

Hympl Josef, 443

Jenčík Ladislav, 443,444

Hynie Karel, 282

Ješ Jiří, 438
Jezdinský Karel, 52

Ch
Chalupa Kristián, 438
Chamberlain Neville, 14,341
Chlumský, mjr. viz Kadlčák Vítězslav

Jína Jan, 258,389
Jindráček Emanuel, 28,32,39,127,128,
129,130,248,249,250,251,254,271,
385,386
JIRKA, řídící orgán StB, Hošek
Jurin?, 205

Choc Miloslav, 51,59,76,90,183,191,
192,193,202,204,205,212,220,223,
237,238,269,394,465

Jirous František, 261

Chocová Eva, 205

Joyce Anne, 315

Churaň Milan, 18

JŠ viz Špaček Jiří

Churchill Winston, 14,293,325,331,
334, 341,342,343,344,469

Juppa Miloň, 54,178

Josten Josef, 316,378,435
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K
Kácl Karel, 65,72,73,261,438
Kačírková, dom. pomocnice, 138
Kadlčák Vítězslav,
51,53,60,61,64,439
Kadlec Leo, 54,62,79,80
Kafka Rudolf, 346
Kajumov Galim (Gennadij), 282,283,
284,467,468
Kalinová Jana, 444
Kalous Jan, 9,108,110,112, 118,121,
357,462.

Klinger Oskar, 38,39,42,43,47, 67,
70,71, 134,137,139,140,149, 154,
213,214,219,220,233,246,248,270,
302,303,362,383,388,392
Kloudová Ludmila, 326
Kocman Vojtěch, 386
Kohout Vojtěch,78,79,80,95,96,223
Kojecký Oldřich, 91,94,116,210,
212,215,346,347,367,368
Kojzar Jaroslav,438,444
Kolář František, 439
Kolář Michal, 18,107,436
Kolář Petr, 443

Kalousek Jaroslav, 443

Kolpakidi Alexander I., 84,405,435

Kaplan Karel, 102,113,122,196,
197,292,435

Komárek Martin, 444

Kaplan Vlastimil, 222

Koňák Zdeněk, 439

Komárek, vrátný, 168

Kastnerová Irena, 438

Konečná Zdenka, 198

Kašina, MV, 201
Kašpar Jaroslav, 55,240

Konečný Petr, 193,194,195,196, 197,
198–203,209,222,263

Kašparová L. A., 444

Kopecký František, 199

Kaštánek Jan, 52,438,441

Kopecký Jaromír,
102,122,132,133,135,137,138,152

Katz Otto viz Simone-Katz André
Kavan Pavel, 38,40,135,148, 329,
383,384,438
Kettner Pavel, 18,23,45,54, 61,68,
69,104,105,364,435
Kinská Emilie, 68,73,74,76,263,264
Kisch Egon Ervín, 392
Klapka Josef, 28,39,56,128,130,131,
178,180,248,249,251–254,260,
271,385,386
Klika, prof., 347
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Kopecký Václav, 16,201,381,382
Kopecký Vladimír, 439
Kopřiva Ladislav, 60
Korotkov Alexandr Michailovič, 84,
117,368,406
Kosatík Pavel, 18,23,107,436, 439,
440,443,444
Košár Štefan, 81,82,405,406,439
Kotál Miloslav, 54
Kotas Jiří V., 439

Kotlář Jiří, 49,50,52,53, 54,62,
365,437,438

Laryš Vladimír viz Rališ Vladimír

Kotůlková, 403

Lenin Vladimír Iljič, 202

Kotyk Václav, 107

Lesák Josef, 204,205,439,464

Kovář Pavel, 439

Levinský Jiří, 54

Kozel Antonín, 80

Lie Trygve, 138,334

Kozlík Čeněk, 38,55,63,138, 178,
207,208,234,248,251,386

Líman Václav, 28,65,128,130,133,
174,
178,180,248,249,252,253,254,
272,385,386

Krajčírovič Vilém, 91,92,93,116,
210,211,212,213,214,215,216,278,
279,280,367,368,420,423,466,467

Laušman Bohumil, 378,436

Lípa, Dr., 137

Krajina Vladimír, 226

Lipka V., 208,220

Krása Pavel, 52,439

Lípová Ludmila, 137,189,190,391

Krátká Jiřina, 215

Liška Antonín, mjr.,197,199,200,201

Kratochvíl Irenej, 299
Kray William viz Krajčírovič Vilém

Liška, Dr., 130,131,132,133, 135,137,
138,151

Kray William, st., 279,466

Lloyd George, 342

Kresl Václav, 272

Lobkowicz Maximilián, 315,354

Kropáček C., 142,256

Lockhart Robert Bruce, 225,302, 316,
320,381,436

Krylov Ivan, 70,81
Kučera, přítel A. Posse-Brázdové,
301,302

Lochman, duchovní, 205

Kudláčková Marie viz Paršina
Jelizaveta Alexandrovna

Lustyk Zdeněk, 87–92, 208,214,215,
216,220

Ludvík Emil, 232,439

Kulisiewicz A., 385

M

Künzl-Jizerský, 132,133,135,137,138
Kvaček Robert, 439,443

Macek Antonín, 337

L

Máčel Emil, 439
Machotka Otakar, 192

Labas Pavel, 186,208,361

Majer Václav, 378,379

Langová Herberta viz Masaryková
Herberta

Málek Jiří, 199,201
Maličký Vladimír, 68,74,75
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Mandlová Adina, 12

Molotov Vjačeslav, 400

Marek Jindřich, 439

Moravec František, 276,392

Marek Karel, 57
Mareš Petr, 440

Mostovenko Pavel Nikolajevič, 399,
405

Markovič Jakub, 94

Moučka Milan, 203

Marshall George, 293,295,330, 331,
333,336,469

Mrázek František, 444

Marvan Lukáš, 440

Murrow David, 335

Munzar František, 93,96

Masaryk Herbert, 9,11,322,391
Masaryk Ludvík, 189
Masaryk Tomáš Garrigue, 9–17,21,
31,79, 134,135,181,187,189, 226,
247,294,306,316,322,326,328,329,
340,341,343–345,381, 399,400,
402,462
Masaryková Alice, 9,11,48,188,190,
209,302,303,315,317,318,321,326,
332,390,391
Masaryková Anna, 79,190,225, 318,
332,381,390,391

N
Nalivajko Boris,též chybně
Nalevejko, Nalevajko, Navalejko,
282,467
Navara Luděk, 182,221,444,445
Navrátil Antonín, 192,193
Navrátil Ladislav, 65
Nečas Jaromír, 307
Nehasilová Rozina, 208

Masaryková Herberta, 48,190,225,
381,391

Nejedlý Zdeněk, 247

Masaryková Olga, 9–11,190, 316,317,
318,326,331,333,338,343

Němeček Jan, 440

Masaryková-Garrigue Charlotta, 9,10,
11,12,322,340

Nevole Milan, 299,300

Mertlíková Olga, 102
Merxbauer Jan, 27,28,31,39, 125,128,
129,133,180,248–251,253,271,386
Mikulášek L., 54,62,270
Milén Ivo, 29,148,270
Miller Jaroslav, 221
Modzelewski Zygmunt, 377
Moley, Anglie, 320
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Němec František, 381
Nevečeřal Rudolf, 276
Nežerka, kuchař, 138
Niederle Bohuslav, 207
Noguère Henri, 336
Nosek Václav, 15,28,29,33,36,42,
43,45,78,81,109,164–166,172,
182–184,200,217,220, 236,242,
247, 251,255,258,261,265, 266,
274,276,290,357,359,379,388–
390, 405,465

Nosková Alena, 26,227
Novák V., 254,258

224,282–284,286,289, 368,369,
467,468

Novotná Jarmila, 12,14

PAVEL viz Lustyk Zdeněk

Novotný Antonín, 80,89,113,199,201

Pavel Josef, 50

Novotný František, 194–196,200,222

Pavlis Jiří, 440

Novotný Josef, zřízenec, 40,65,73,
179,390

Pech Zdeněk, 72,73,193

Novotný Josef, soc. dem., 70,382,440

Penchenier Georges, 336

Novotný Ludvík, 226

Pěnkava, npor., 158

Novotný Vladimír, 440

Peroutka Ferdinand, 192,344,436

Pelantová Růžena, 355

Peroutková Slávka, 344

O

Pešek Jan, 28,45,65,174,387
Pešek Karel, 389

Obral Miroslav, 440

Pešta Karel, 62,183,440

Olszewski Józef, 69,359,383

Petkov Nikola Dimitrov, 335

Ossendorf, 208

Pičman Dobroslav, 237,238

P

Pierson-Dixon Robert, 182,315,
319,320,383
Pichlík Karel, 80

Pacner Karel, 84,117,221, 369,436,
440,443

Pich-Tůma Mirko viz Pich-Tůma
Miroslav

Palach Jan, 354,442,444
Paleček, StB, 199

Pich-Tůma Miroslav, 30,125,140,182,
197,199–203,211,222,223,259,270

Palkovský Karel, 65

Pilin Alexander, 120,121,237,373,374

Pánek Josef, 40,347,390

Plaček Štěpán,
30,35,197,209,255,261–263,388

Panenka Gustav, 28,30,34,63, 165,
179,180,220,241,388

Počepický Jiří, 222,277

Papánek Jan, 334

Podaný, krim. insp., 164,416

Pára Odon, 39,67,384

Podhorská, GP, 186

Paršin Leonid, 83,84,280,281,
282,283,467

Pohl Adolf, 385

Paršina Jelizaveta Alexandrovna,
20,24,84,95,98,106,117,221,222,

Pokorný Bedřich, 29,33,90,193, 206,
210,222,255,261,267,269,270,277,
281,388
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Pokorný Václav, 58,59,64,93,205

Revilliodovi, 138,139

Polák Miloš, 92

Ripka Hubert, 304,378,392,436

Poláková Miluše, 92,93

Roček Petr A., 439

Pomezný Bedřich, 31,71,72,178,
180,188,387

Roček Václav, 51,60,208,220

Pomezný Jan, 27,31,39,125,128,129,
133,248,249,253,272,386
Porada Viktor, 170,287,370
Pospíšil Jaroslav, 24,25,95,436
Posse-Brázdová Amelie, 301,302,332
Pravda Ilja, 26,27,108,110,112, 118,
121,171,221,357,394,469,470
Prezident Osvoboditel viz Masaryk
Tomáš Garrigue

Roosevelt Franklin Delano, 154,341
Rovenský Dušan, 441
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Resumé / Summary / Resümee
Resumé
JAN MASARYK (úvahy o jeho smrti)
Jan Kalous: Jan Masaryk (1886–1948)
Text ve stručnosti představuje osobnost populárního československého politika, významného diplomata a ministra zahraničí. Jan Masaryk byl ovlivněn prostředím, v němž vyrůstal a v němž se pohyboval (jeho otcem byl univerzitní
profesor a pozdější první prezident Československé republiky T. G. Masaryk).
Spolu s prezidentem Edvardem Benešem se zasloužil o obnovu ČSR po skončení druhé světové války. Během únorové krize 1948 nepodal demisi a zůstal
v Gottwaldově vládě. Zemřel za neobjasněných okolností 10. března 1948.


Lubomír Boháč: Kauza Masaryk v průběhu let
Studie je založena na kritickém rozboru zachované spisové dokumentace
úředního vyšetřování z let 1948, 1968–1969 a 1993–1996, která se jen výjimečně odvolává na literaturu věnovanou tomuto tématu. Z analýzy pramenného materiálu autor vyvozuje, že vyšetřování nebyla objektivní, protože podléhala přímo nebo nepřímo politickému tlaku (1948, 1968–1969) nebo politické
atmosféře doby (1993–1996).
Konkrétní závěry jednotlivých vyšetřování se opírají explicitně o účelově
vybraná svědectví, podporující předem vybranou verzi. Důkazní materiál, který byl s touto verzí v rozporu nebo ji narušoval, byl v zásadě ignorován. Naštěstí nebyl zničen, ale zůstal zachován v archivních fondech. Jeho rozborem
dospěl autor k závěru, že Masarykova smrt nebyla ani klasickou, natož manifestační sebevraždou, ani nešťastnou náhodou, ale násilným činem.
Pro sebevraždu existovala sice nepochybně silná motivace daná sebereflexí
a bezvýchodností situace, která nesporně převažovala nad důvody pro opuště-
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ní republiky. Patrně by k ní došlo, ale dříve, než se tak stalo, byl Jan Masaryk
odstraněn násilím.
Šlo přitom o akt organizovaný zvenčí, Stalin byl ostražitější než Gottwald,
Masaryk byl pro něj vážným potenciálním nebezpečím. Československým
komunistům způsobila jeho násilná smrt nemalé komplikace. Znevážila Masarykovo únorové angažmá a kompromitovala je.


Jiří Kocian: Smrt Jana Masaryka
Tragická smrt československého ministra zahraničních věcí Jana Masaryka
zůstává zatím nevysvětlena. Na otázku, co se stalo – zřejmě v časných ranních
hodinách – 10. března 1948 v Masarykově služebním bytě v sídle Ministerstva
zahraničních věcí ČSR v pražském Černínském paláci, se stále nabízí více
verzí odpovědí. Jak se Masarykovo tělo ocitlo na dlažbě nádvoří?
Na tuto záhadu se pokusilo odpovědět již mnoho povolaných či z různých
důvodů zainteresovaných autorů – vyšetřovatelů, historiků, publicistů, pamětníků a dalších. Jako příčina smrti byly stanoveny tři základní teze:
Masaryk byl zavražděn.
Masaryk se rozhodl pro sebevraždu.
Masaryk zemřel pádem z okna a příčinou byla nešťastná náhoda.
Při zpracování této studie vycházel autor z poznatků uveřejněných v řadě
známých titulů historické, publicistické a memoárové literatury, ale také v tisku. Opíral jsem se též o poznatky získané ze studia vybraných fondů Archivu
Ministerstva vnitra ČR v Praze a z fondů Národního archivu v Praze. Opomenuta nebyla ani řada důležitých průběžných výsledků důkladného vyšetřování
této kauzy, kterou prováděly od počátku 90. let 20. století Generální prokuratura ČR, Úřad pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB a následně Úřad
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v Praze.
V řadě nejnovějších šetření vzbudil pozornost zejména výsledek znaleckého posudku prof. PhDr. J. Strause, CSc., z Policejní akademie ČR, který
došel na základě biomechanických zkoumání k závěru, že příčinou pádu Jana
Masaryka bylo působení vnější síly, na němž se mohla podílet jedna či více
osob.
Při studiu příslušné dokumentace v Archivu ministerstva vnitra mne zaujala složka z roku 1951 nazvaná „Vyšetřování příčin smrti Jana Masaryka“. Byla
v podstatě shrnutím a zároveň také svým způsobem jakousi revizí řady tehdy
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známých a důležitých výsledků vyšetřování kauzy smrti Jana Masaryka prováděných orgány StB a dalšími složkami ministerstva vnitra od března do září
1948, ale také některých výsledků vyšetřovacích úkonů, které prováděli příslušníci StB v jiné trestní věci v letech 1950–1951. Jednotlivé zprávy o vyšetřování byly v této složce z roku 1951 opatřeny posudkem uvedených zpráv,
které poukazují na konkrétní nedostatečnosti a nejasnosti vyplývající i z tehdejší nedoložitelnosti některých chybějících materiálů z původního vyšetřování z roku 1948.
Výsledkem tohoto šetření uzavřeného na začátku října 1951 byl konkretizovaný návrh na došetření případu úmrtí Jana Masaryka. V závěrečné poznámce textu složky bylo mj. konstatováno:„Skutečné vyšetření případu úmrtí
Jana Masaryka lze považovat z politického i mezinárodního hlediska za velmi
žádoucí.“
Cílem mého příspěvku není jen opakovat a sumarizovat známá fakta zachycená v řadě publikací či známých zpráv. Smyslem je poukázat na některé postřehy vyplývající z přešetřovaných výsledků z roku 1951 a srovnat je či je zařadit k již známým poznatkům, přičemž nelze v žádném případě opomenout ani
účelovost takového šetření v době otevřené represe a masových nezákonností.
Autor se přiklání na základě nejen dosud známých poznatků, ale vzhledem
k psychickému rozpoložení Jana Masaryka samotného, které bylo silně ovlivněno tehdejším průběhem mocenských změn v Československu, s přihlédnutím k dobovým vnitropolitickým a mezinárodním souvislostem, k verzi Masarykovy sebevraždy, ať již dobrovolné či nějakým způsobem vynucené. Ve studii se toto stanovisko též pokusil osvětlit.


Josef Lesák: Pozornost smrti Jana Masaryka
Stal jsem se v roce 2004 členem autorské skupiny zpracování sborníku o smrti
Jana Masaryka dne 10. března 1948. Skupiny sestavené z lidí různých povolání,
rozdílných zkušeností i odlišných pohledů na Masarykovu smrt. Jsem vděčný za
tento úkol. Považuji za svou povinnost podat za sebe i za své přátele svědectví o
zločinech komunismu.
Od smrti nejoblíbenějšího československého ministra poválečných let Jana
Masaryka uplynulo letos 57 roků. Žádný aktér onoho dramatu již nežije. Počet
pamětníků rapidně slábne. Jednalo se však o historický čin plný hrůzy i žalu a
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až mystické výstrahy: „Mene, tekel“ celému národu, že dosud – půl století poté – zajímá lid doma, ale i ve světě.
Již v roce 1948 jsem se ve sklepení pankrácké věznice dověděl od Miloslava Choce (před jeho popravou) jméno Masarykova potenciálního vraha či
účastníka. Roku 1968 jsem se přihlásil Generální prokuratuře jako svědek.
Časně ráno dne 10. března 1948 při sotva započatém ohledání mrtvého těla
J. Masaryka ministr vnitra Václav Nosek zcela jednoznačně konstatoval, že
smrt nastala sebevražedným skokem z okna jeho bytu. Státní pohřeb významného politika se zpravidla koná 7. až 10. den po smrti. Jan Masaryk byl pochován již třetí den.
(Proč takový spěch?)
Pozoruhodné je svědectví dr. Josefa Görnera. Původně byl přednostou kriminální ústředny ministerstva vnitra, později vedoucím oddělení archivní správy.
Ač byl prvním z přítomných u mrtvoly J. Masaryka, musel předat další vyšetřování orgánům Státní bezpečnosti. Protokolárně odsuzuje jejich lajdácké vyšetřování. Nezodpovědně nedbalé je zacházení s důležitými stopami a nakonec jejich
totální zmizení.
Pozornost odborníků jistě vzbudí i změna polohy těla mrtvého ještě před
pořízením snímků a zhotovením plánku situace.
Zamyšlení nutně vyvolávají řadou svědků označená zranění a biologické
stopy na těle mrtvého, a jejich dodatečné pozdější popření jinými svědky
někdy i po dvaceti letech.
Pozornost si vyžádá Vyhlášení Generální prokuratury ze 6. června 1991.
Zřejmá snaha po rychlém zahlazení stop po skutečném vrahovi mjr. Schramma,
jímž byl Jurin Hosek (nebo Jarin Hošek alias Václav Bauer), jak svědčil M.
Choc. A prakticky nereagování soudu na toto Chocovo sdělení, ani na doslovná
tvrzení Miloslava Choce, Slavoje Šádka i Jiřího Červenky, že z místa vraždy
utíkali tři muži a nikoliv dva.
K nejvýznamnějším pak patří kapitoly: Shrnutí a Podezřelí z vraždy. Nejen
poctivým studiem archiválií, ale i zkušenostmi vlastními i svých nejbližších
přátel jsem se přesvědčil, jak snadné bylo pro příslušníky StB získat a vyrobit
svědectví a důkazy, stejně jako vinu prostě nezjistit a v případě zájmu strany –
zahladit.
Proto může být přístup neprávníků, zato osob prošlých represemi a martyriem estébáckých vyšetřoven kypících třídní nenávistí a mstou uvědomělých
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pánů soudců i prokurátorů (o výkvětu „inteligentních nadlidí“ ve všemocných
pětkách ani nemluvě) výhodou a předností.
Nebojoval jsem 42 let proti komunistům. Za téměř 30 let práce v podzemí
kladenských dolů a po zkušenostech z vězení i tábora nucených prací mám
nakonec i dost celoživotních kamarádů mezi starými poctivými komunisty.
Varuji však všechny před komunismem. Ten láká, ale současně hrozí. Byla-li komunismu prospěšná lež a zločin, pak se změnily v „pravdu a v záslužný čin“.
Proti komunismu je třeba bojovat! Musíme napravit nedodělky Václava
Havla, muže s obrovským kreditem, který nevyslyšel volání obětí komunismu:
Rozpustit a zakázat! Naši českou cestou ano! Komunismus nikdy!


Zdeněk Šedivý: Vražda Jana Masaryka
Úvahu nazvanou „Vražda Jana Masaryka“ vede její autor jinou cestou;
využívá pohledu člověka – novináře, publicisty, ředitele Radia Svobodná
Evropa žijícího od roku 1957 mimo republiku, převážně v USA. Nepopisuje
jen onu tragickou noc v Černínském paláci z 9. na 10. března 1948, ale soustřeďuje se na málo známé okolnosti, které by mohly vnést světlo do záhadné
smrti československého ministra zahraničních věcí.
Po listopadových událostech v roce 1989 se vynořila řada úvah o partyzánském komandu, které měl vést známý znojemský partyzán Josef Vávra-Stařík.
Komando mělo vniknout do Masarykova bytu a zmocnit se materiálu, který ho
měl kompromitovat. Komunisté chtěli tímto materiálem přinutit Masaryka ke
spolupráci ve prospěch KGB. Některé okolnosti, nikoliv důkazy, nasvědčují,
že komando mohlo v bytě být. Ovšem kdy? A za jakých okolností?
Krátce po 10. březnu 1948, tedy po smrti Jana Masaryka, opustili členové
komanda ČSR. Mezi nimi byl i komunista Vilém Krajčírovič, který se nejprve
vrátil pro svoji manželku a syna domů. Ta však s ním odmítla emigrovat. Ve
Francii se okamžitě dostal jako černý pasažér na loď, která plula do Spojených
států. Tam byl po příjezdu zatčen a pro svoje členství v komunistické straně
uvězněn.
Ve Spojených státech však žil jeho strýc William Kray, který se za Krajčíroviče zaručil a emigrační úřady ho pak propustily. Krajčírovič poté přijal
jméno svého strýce. Když se dozvěděl, že se s ním jeho manželka dala rozvést, znovu se oženil. V roce 1968 přijel do Vídně, kde se setkal se svojí ses-

467

trou a nabídl, že je na příslušných místech ochoten vypovídat o „jedné tragické
noci v Černínském paláci“. Jeho nabídka narazila však v Praze na naprostý
nezájem. Vilém Krajčírovič-William Kray se tedy vrátil zpět do Spojených
států.
Uběhlo dalších dvacet let. Sametové úřady považovaly případ Jana Masaryka za uzavřený Státní bezpečností v roce 1968. Trvalo dalších několik let,
než byl v březnu 1993 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
znovu pověřen vyšetřováním Masarykovy smrti. Do Ameriky přijel jeden z činitelů ministerstva vnitra, který byl dokonce vyšetřováním pověřen. Zkušenost
však ukázala, že přijel pouze na návštěvu a na informativní rozhovor. Opět nebyl zájem cokoliv o smrti Jana Masaryka zjišťovat.
Vilém Krajčírovič-William Kray byl v té době již důchodce. Vláda Spojených států mu vyplácela měsíční důchod, tzv. „Social Security“. Měl tedy svoje
registrační číslo již od chvíle, kdy se stal rezidentem Spojených států, tedy pět let
před tím, nežli se stal občanem. I když si změnil jméno, bylo záležitostí nikoliv
týdnů, ale nejvýše několika dnů, snad jen hodin, aby Vilém Krajčírovič-William
Kray byl lokalizován. Mohl být snadno nalezen. A nikdo ho nemusel nutit, aby
vypovídal. Svoji ochotu jasně demonstroval v roce 1968 a své rozhodnutí nezměnil.
Vilém Krajčírovič-William Kray zahynul při výbuchu plynu v domě, kde
žil. Byl jedinou obětí. Úřední kruhy v Praze se ihned obrátily na americkou
policii a požádaly o řádné prošetření incidentu. Pojednou věděly, kde svědek
událostí 10. března 1948 žil. Nezájem se však stal rozhodujícím činitelem, jak
o tom svědčí i další případ.
Jefim Fištejn, vedoucí redaktor Radia Svoboda, oznámil, že mu zatelefonoval muž, který se představil jako Leonid Paršin. V rozhovoru uvedl, že jeho
matka pracovala jako agentka NKVD v Československu a jako sovětská rezidentka měla za úkol řídit likvidaci Jana Masaryka. Podle sdělení Leonida Paršina byl Masaryk zavražděn příslušníky NKVD na příkaz Moskvy. Na Fištejnovo oznámení nikdo nereagoval. Opět žádný zájem. Leonid Paršin žil se svou
matkou v Moskvě a jejich byt byl dostaveníčkem důstojníků-nelegálů, kteří
vzpomínali na léta strávená v Praze.
Od Fištejnova oznámení uplynulo více než deset let, když se v březnu
2002 objevila výpověď ruského novináře Galima Kajumova. Při své práci se
tento novinář dostal přes rozvědčíka Borise Nalivajka opět ke jménu Jelizave-
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ta A. Paršina, která pracovala v Československu pod krycím jménem Marie
Kudláčková.
Kajumov se s Jelizavetou Paršinou sešel líčila mu přátelské setkání s bývalým generálmajorem Michailem Bělkinem a dalšími rozvědčíky, kteří pracovali v Praze. Při těchto schůzkách generálmajor Michail Bělkin řekl, že to
byl on, kdo spolu s kapitánem Bondarenkem vyhodili Jana Masaryka z okna.
Bělkin i Bondarenko již nežijí. Bělkin sehrál v historii Československa důležitou úlohu. Kromě toho měl dohled nad sovětizací Balkánu. Vše vykonával na
Stalinovy příkazy.
Je nutno připomenout, ze forenzní biomechanika i psychiatrie vylučují
sebevraždu. Biomechanické zkoumání dokázalo, že k pádu došlo působením
vnější síly. Na pádu se mohly podílet dvě osoby. Tento biomechanický rozbor
potvrzuje slova generálmajora Bělkina, kpt. Bondarenka i agentky NKVD kpt.
Jelizavety A. Paršiny.
Autor je přesvědčen, že nelze přejít skutečnost, že se příslušníci NKVD
jako gen. mjr. Bělkin, kpt. Bondarenko či agentka NKVD kpt. Jelizaveta A.
Paršina přiznávají, i když jen v kruhu svých blízkých spolupracovníků, k účasti na jedné z největších tragických záhad českých moderních dějin – na likvidaci Jana Masaryka.


Antonín Sum: Oběť Jana Masaryka
Příspěvek připravený JUDr. Antonínem Sumem, CSc., bývalým tajemníkem ministra zahraničních věcí Jana Masaryka.
A. Sum byl v roce 1949 uvězněn v souvislosti s politickým procesem s JUDr.
Miladou Horákovou a odsouzen na 22 let vězení; z toho většinu doby v uranových dolech. Po svém propuštění v roce 1962 pracoval až do roku 1969
jako kominík, pak krátkou dobu jako tajemník ÚV Národní fronty ČSSR a na
výstavbě metra v Praze. Od roku 1970 pracoval ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury jako výzkumný, později i vědecký pracovník, odborník
pro životní prostředí, kde napsal a přeložil několik knih. Po roce 1990 napsal
mimo jiné rovněž několik knih o životě a úmrtí Jana Masaryka, ve kterých
shrnul řadu svědectví a vzpomínek přátel a pamětníků tohoto významného a
oblíbeného muže.
Sám Antonín Sum, stejně tak jako všichni z nejužšího okruhu spolupracovníků Jana Masaryka, jsou pevně přesvědčeni a nemají pochyby o tom, že smrt
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Jana Masaryka 10. března 1948 byla důsledkem „jeho vlastního, osobního
rozhodnutí, byť pro něj nesmírně těžkého, protestovat proti bezpráví a teroru
komunismu v jeho zemi. A především také jako výrazné varování jeho přátel a
Západu před zvyšujícími se snahami a hrozbami komunismu ovládnout
Evropu a svět.“
Mnozí z Masarykových přátel – především Sir Winston Churchill a americký státní tajemník George Marshall – tomuto jeho činu porozuměli a tak, o
rok později, v dubnu 1949, byl založen obranný Atlantický pakt (a také na
památku založena mezinárodní škola a v Ženevě postaven malý památník Jana
Masaryka).
Oběť Jana Masaryka 10. března 1948 se tak stala jedním z podnětů k záchraně Evropy a naší – tedy československé (české) – svobody, ke členství
v Atlantickém paktu i v Evropské unii.


Ilja Pravda, Jan Kalous: Shrnutí výsledků vyšetřování smrti
ministra Jana Masaryka
Na základě písemného podnětu Masarykova demokratického hnutí ze dne
9. února 2001 jsem jako vyšetřovatel ÚDV prověřoval v letech 2001 až 2003
okolnosti smrti bývalého ministra zahraničních věcí ČSR Dr. H. c. Jana Masaryka.
Provedeným šetřením, především pak na základě znaleckých posudků
z oboru kriminalistika, odvětví forenzní biomechanika, a z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství, jsem dospěl k přesvědčení, že Jan Masaryk byl
zavražděn. Vzhledem k tomu, že se značným odstupem času již nebylo možno
ztotožnit pachatele trestného činu, byl jsem ve smyslu příslušných ustanovení
trestního řádu nucen prověřování podezření z trestného činu vraždy odložit.
Nicméně, pominou-li důvody odložení, trestní stíhání je možno kdykoliv
v budoucnu zahájit.
Studie ve stručnosti přibližuje závěry jednotlivých vyšetřování Masarykovy smrti v letech 1948–2003. Existují tři základní verze smrti: sebevražda –
nešťastná náhoda – vražda. Prapůvod různých a odlišných verzí této události
spočívá v prvotní nekvalitní práci Státní bezpečnosti v roce 1948.
Toto první vyšetřování (1948) bylo uzavřeno jako sebevražda.
Vyšetřování v letech 1968–1969 nevyloučilo dvě verze: sebevraždu a nešťastnou náhodu; naopak jednoznačně se nejednalo o vraždu.

470

Vyšetřování v letech 1993–1996 skončilo s verzí: prchající Masaryk spadl
z římsy (v jeho bytě provádělo komando prohlídku).
V letech 2001–2003 proběhlo další vyšetřování, které uzavřelo případ (na
základě odborného posudku z oboru forenzní biomechanika) jako vraždu za
účasti jiné osoby či osob.


Ilja Pravda: Časový snímek událostí v lednu a únoru 1948
Pramenem pro vytvoření časového snímku dvou inkriminovaných měsíců
roku 1948 byl dobový československý tisk z archivu Národní knihovny ČR.
Vybrané jednotlivé události související s osobností Jana Masaryka dobře
vykreslují a charakterizují atmosféru doby. Zpravodajství z titulních stránek
novin, i zprávy zdánlivě v pozadí, mohly mít pro nadcházející i budoucí historické děje zásadní význam. Časový snímek těchto dnů přináší události z domácí i zahraniční scény, jejichž dotyky a průsečíky jsou ve zpětném dějinném
pohledu klíčové, mnohé rozkrývající a ukazující nečekané souvislosti.


Lubomír Boháč: Literatura k tématu
Abecední seznam více než 200 našich i zahraničních titulů publikací,
novinových a časopiseckých článků týkajících se tématu osobnosti a smrti Jana Masaryka, dále publikovaných materiálů reagujících na expertizu prof.
Strause, CSc., a na výsledky vyšetřování ÚDV z 22. 12. 2003. Seznam byl autorem aktualizován k prosinci 2004.
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Summary
JAN MASARYK (Reflections on his death)
Jan Kalous: Jan Masaryk (1886–1948)
The text briefly introduces the personality of a popular Czechoslovak politician, prominent diplomat and Minister of Foreign Affairs. Jan Masaryk was
influenced by the environment where he grew up and moved (his father was an
university professor and later the first President of the Czechoslovak Republic
T.G. Masaryk). Together with President Edvard Beneš he enormously contributed to a reconstruction of the Czechoslovak Republic after the Second
World War ended. During the February crisis in 1948 he did not tender his
resignation and remained in the Gottwald Government. He died under the
unexplained circumstances on 10 March 1948.


Lubomír Boháč: The Case Masaryk in the Course of Time
The study is based on a critical analysis of the preserved file documentation
of official investigations conducted in the years 1948, 1968–1969 and between
1993 and 1996 which only exceptionally refers to the literature devoted to this
subject. Analysing the source material, the author deducts that the investigations
were not objective as it were subject to direct or indirect political pressures
(1948; 1968–1969) or to political atmosphere of that time (1993–1996).
Concrete conclusions of individual investigations are explicitly based on testimonies selected for a certain purpose, supporting a version selected in advance.
The proof of evidence which was in contradiction with such version or disputed
it, was in principal ignored. Fortunately, it was not destroyed but remained preserved in the archive funds.
Its analysis led the author to a conclusion that Masaryk’s death was not a
classical suicide, let alone a demonstrative one, nor even accidental death but
an act of violence.
Undoubtedly, there was, of course, a strong motivation to commit a suicide
due to self-reflection and a hopeless situation which undisputedly prevailed
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over the reasons to leave the republic. It would have probably occurred anyway, but before it could happen, Jan Masaryk was liquidated by violence.
It was an act organized from the outside as Stalin was more cautious than
Gottwald and Masaryk represented a serious potential danger for him. His violent death brought about large complications to the Czechoslovak communists
for it discredited Masaryk’s engagement in February 1948, compromising it.


Jiří Kocian: The Death of Jan Masaryk
A tragic death of Czechoslovak Minister of Foreign Affairs Jan Masaryk remains unexplained until now. There still exist a couple of versions how to answer the question what happened early in the morning on 10 March 1948 in a
service flat at the seat of the Ministry of Foreign Affairs of the Czechoslovak
Republic in the Černín Palace in Prague. How did Masaryk’s body appear on the
courtyard pavement?
A lot of competent, and for various reasons, interested authors such as investigators, historians, journalists, eyewitnesses and others have been trying to
uncover this mystery. Three basic possible causes of his death were determined:
1 Masaryk was murdered;
2 Masaryk decided to commit suicide;
3 Masaryk died after he fell down out of the window by accident.
This study is based on the information published in a number of historical,
journalistic and biographical publications as well as in the press. I draw also on
the information obtained whilst studying selected sources of the Archives of the
Ministry of the Interior of the Czech Republic in Prague or source materials of
the National Archives in Prague. I also have taken into account a number of
recurring theories of thorough investigations into this case carried out since the
early 1990s by the General Prosecution Office of the Czech Republic, the Office
of Documentation of the Crimes of the State Security, and subsequently the
Office of Documentation and Investigation of the Crimes of Communism in Prague. During a number of the latest enquiries attention was aroused by an expert
opinion of professor J. Strauss from the Police Academy of the Czech Republic.
Through his biomechanical explorations professor Strauss has come to a conclusion that Masaryk’s fall was caused by external force exerted by one or more
persons.
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While I studied the relevant documentation in the Archives of the Ministry
of the Interior, my attention was engaged in a 1951 file called “Investigations
into the causes of the death of Jan Masaryk”. Basically, it was a summary and
also a sort of revision of many contemporary and important results of the investigation into the case of Jan Masaryk’s death carried out by the State Security (StB) agencies and other departments within the Ministry of the Interior
from March till September 1948 but also some of the results of investigative
acts made by the StB agents as regards to another criminal case between
1950–1951. Each investigation report contained in this 1951 file was provided
with an opinion on these reports which refer to concrete discrepancies and
omissions resulting from the then impossibility to submit some of the missing
materials from the original investigation carried out in 1948.
This investigation, which closed early in October 1951, resulted in a specific proposal to complete the investigation into the case of Jan Masaryk’s
death. In the final comments of the file text it was stated, among other things:
“True investigation into the case of Jan Masaryk’s death can be considered
very desirable from the political and international point of view.”
The objective of my contribution is not only to repeat or summarize wellknown facts mentioned in dozens of publications or known reports. The purpose is to point out to certain observations made on the basis of the 1951 reviewed results, and to compare them or classify them into the known facts, but
it should be noted that in the period of open repressions and extensive unlawful acts such investigation was pursued for a certain purpose.
Not only on the basis of the well-known facts but also because of the psychological condition of Jan Masaryk himself, influenced by the progress of
power changes in Czechoslovakia, and considering the internal political and
international connections at that time, the author tends to prefer the version of
Masaryk’s suicide, whether voluntary or contributed. He also tried to clarify
this position in his study.


Josef Lesák: Attention Given to the Death of Jan Masaryk
In 2004 I became a member of a group of authors to develop a collection
regarding the death of Jan Masaryk on 10 March 1948. The group consisted of
people of various professions, diverse experience and different opinions in
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respect of Masaryk’s death. I am very grateful for this task. I take it my duty to
give testimony for myself and for my friends about the crimes of communism.
This year 57 years have passed since Czechoslovak post-war minister Jan
Masaryk died. None of the actors of this drama are still alive. The number of
eyewitnesses has been rapidly declining. However, it was a historical act full
of terror and sorrow or even a mystical warning – Mene tekel to all the nation
– that a half century after, people in our country and abroad as well are still
interested in it.
As early in 1948 in a cellar of the Pankrác prison I learned from Miloslav
Choc (before his execution) the name of a potential murderer or a participant.
In 1968 I volunteered to be a witness to the General Prosecution Office.
Early in the morning on 10 March 1948, when the coroner inquest of Masaryk’s body had scarcely begun, the Minister of the Interior Václav Nosek
claimed quite resolutely that the death had been due to a suicidal jump out of
the window of his flat. State funerals for important politicians usually take
place between 7th and 10th day after their death. Nevertheless, Jan Masaryk
was buried as early as on 3rd day.
(Why in such a hurry?)
What is admirable is a testimony of JUDr. Joseph Görner. Originally he
was the chief of the Criminal Police Headquarters, later the head of the Archival Administration Department. Although he was the first among those present
to reach Masaryk’s corpse, he had to relinquish further investigations to StB
departments. By protocol he condemns their careless investigation. The handling of important evidence is irresponsibly neglectful and finally, the evidence completely disappeared.
Experts attention will also certainly be drawn by a change of the body position of the dead still before taking photographs and making a plan of the scene.
Thoughts necessarily come into your mind in respect of injuries and biological traces on the body of the dead mentioned by a number of witnesses,
and their subsequent denial by other witnesses later, in some cases even after
twenty years.
Attention should be paid to the Statement of the General Prosecution Office made on 6 June 1991, a clear effort to quickly remove evidence of the real
murderer of Major Schramm whose name was Jurin Hosek (or Hošek alias
Václav Bauer) as testified by M. Choc, or practically no response by the court
to this information provided by Choc, or to identical statements of Miloslav
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Choc, Slavoj Šádek and Jiří Červenka, respectively, that three men, not two,
ran away from the scene of murder.
The most significant chapters are Chapter ‘Summary’ and ‘Suspects of the
Murder’. Not only by thorough studying of archival documents, but also
through experience of my own or my closest friends I persuaded myself how
easy it had been for the StB agents to obtain and fabricate a testimony and
proofs, or just not to establish the guilt and simply to sweep it away, if the
Party wished to.
Therefore, the approach of persons who are not lawyers but were subject to
repressions or underwent martyrdom of the StB investigation rooms which
were full of class hatred and revenge of politically conscious judges or prosecutors (let alone the elite of omnipotent “intelligent supermen”) can be an
advantage and an asset.
I did not fight against communists 42 years. For over a period of almost 30
years of work in the underground of Kladno mines and after I personally went
through the experience of prison and the labour camp, finally, I have won a
large number of friends among the old honest communists. But I warn everybody against communism. It allures but concurrently threatens. Lies and crime
beneficial to communism have then turned into “truth and an act of merit”.
It is necessary to fight against communism. We have to amend the work of
Václav Havel, a man with great credit, who did not answer the calling of the
victims of communism:
To dissolute and ban! Let’s go our Czech path! Communism never more!


Zdeněk Šedivý: The Murder of Jan Masaryk
This study is conceived quite differently by the author – from the point of
view of a journalist, publicist, and director of Radio Free Europe, since 1957
living outside the republic, in the USA. The author does not describe only that
tragic night in the Černín Palace from 9th to 10th March but he concentrates on
less known facts that could throw light on a mysterious death of the Czechoslovak Minister of Foreign Affairs.
After the events of November 1989 a number of allegations emerged concerning a partisan commando that was supposed to be headed by a popular
partisan Josef Vávra-Stařík. The commando was supposed to break into Masa-
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ryk’s flat and seized the material which was to compromise him. The communists intended to use this material in order to force Masaryk to collaborate on
behalf of the KGB (Russian State Security Committee). Certain circumstantial
evidence, not conclusive, indicate that the commando could have been in the
flat. But the question is when? And under which circumstances?
Shortly after 10 March 1948, i.e. after the death of Jan Masaryk, the commando members left the Czechoslovak Republic. One of them was a communist Vilém Krajčírovič who at first returned home for his wife and a son but
his wife refused to emigrate with him. In France he immediately stowed away
on a ship bound for the United States. After his arrival there he was arrested
and imprisoned because of his membership in the communist party
In the United States, however, his uncle William Kray lived who vouched
for Krajčírovič, and so the emigration authorities released him. Krajčírovič
then adopted the name of his uncle. After he learned that his wife had made a
divorce with him, he married again. In 1968 he arrived to Wiena to meet his
sister and offered that he was willing to give his testimony about “one tragic
night in the Černín Palace”. His offer, however, met with an absolute lack of
interest in Prague. Vilém Krajčírovič-William Kray returned back to the United States.
Another twenty years passed. The velvet1 authorities considered the case of
Jan Masaryk as closed by the State Security in 1968. It took another few years
before the Office of Documentation and Investigation of the Crimes of Communism was charged again with investigating Masaryk’s death. One of the
Interior Ministry officials authorized to conduct investigation into Masaryk’s
death came to America. However, it turned out that he had arrived only for a
visit and an informative discussion. Again, there was lack of interest to find
out anything about Jan Masaryk’s death.
Vilém Krajčírovič-William Kray was a pensioner at that time. He received
a monthly rent, the so called “Social Security”, paid by the United States Government. So he had had his registration number already since he had become a
resident of the United States, i.e. five years before he became an American
national. Even though he changed his name, it was a matter of not weeks, but a
few days at the most, maybe only hours, to find the whereabouts of Vilém
Krajčírovič-William Kray. He could have been easily found. And it was no
1

Derived from the so called Velvet Revolution in 1989 (note by the translator).
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need to make him give his testimony. He clearly manifested his willingness to
do it in 1968 and did not change his decision.
Vilém Krajčírovič-William Kray was killed in the gas explosion in the
house where he lived. He was the only victim. Official circles in Prague immediately addressed the American Police and asked for a thorough investigation into the incident. Suddenly they knew where the eyewitness of the events
of 10 March 1948 had lived. But the lack of interest became a decisive factor,
which is also demonstrated by another case.
Jefim Fištejn, the head of Radio Free Europe, made a statement that a man
had called him who had introduced himself as Leonid Paršin. He told that his
mother had worked as an NKVD agent (Russian secret police) in Czechoslovakia, and as a Soviet resident, she had had a task to control liquidation of Jan
Masaryk. According to Leonid Paršin, Masaryk was murdered by the NKVD
agents on the orders of Moscow. Nobody reacted to this information given by
Fištejn. Lack of interest again. Leonid Paršin lived with his mother in Moscow
and their flat was a place of appointments of officers – illegals who recalled
the years they spent in Prague.
More than ten years had passed since Fištejn’s announcement when in
March 2002 a Russian journalist Galim Kajumov made a statement. In his
work, via the agent Boris Nalivajko, this journalist again came across the
name of Jelizaveta A. Paršina who worked in Czechoslovakia under the cover
name Kudláčková. Kajumov met Jelizaveta Paršina who described him
friendly meetings with a former Major General Michail Bělkin and other
agents who operated in Prague. During these meetings Major General Michail
Bělkin said that it had been him who together with Captain Bondarenko had
thrown Jan Masaryk out of the window. Bělkin as well as Bondarenko are not
alive any more. Bělkin played an important role in the Czechoslovak history.
And besides, he supervised the sovietization of the Balkans. Everything he
did, he did on Stalin’s orders.
It should be noted that suicide has been excluded by forensic biomechanics
and psychiatrics. Biomechanical exploration has proved that the fall was due
to exertion of external force. Two persons may have participated in the fall.
This biomechanical analysis confirms the words of Major General Bělkin,
Captain Bondarenko or an NKVD agent Captain Jelizaveta A. Paršina.
The author is convinced that the fact cannot be ignored that the NKVD
members such as Major General Bělkin, Captain Bondarenko or NKVD agent
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Captain Jelizaveta A. Paršina admit, although only in the circle of their close
collaborators, their participation in one of the largest tragic mysteries of the
Czech modern history – in liquidation of Jan Masaryk.


Antonín Sum: The Sacrifice of Jan Masaryk
The contribution prepared by JUDr.2 Antonín Sum, a former secretary of
the Minister of Foreign Affairs Jan Masaryk.
Antonín Sum was arrested in 1949 in connection with the political trial of
JUDr. Milada Horáková and sentenced to serve 22 years in prison, most of the
time in uranium mines.
After his release in 1962 he worked as a chimney sweep until 1969, then
for a short time as a secretary of the Central Committee of the National Front
of the Czechoslovak Socialist Republic and in construction of the Prague
Metro. Since 1970 he worked as a researcher, and later as a scientific expert
on the environment in the Research Institute of Construction and Architecture
where he wrote and translated several books.
After 1990 he also wrote, among other things, a couple of books about the
life and death of Jan Masaryk, summing up a number of testimonies and memories of the friends and contemporaries of this important and popular man.
Antonín Sum, just like everybody from among the closest circle of Jan Masaryk’s collaborators, is firmly convinced and has no doubts about the fact that
the death of Jan Masaryk on 10 March 1948 was a consequence of “his own
personal decision, though extremely difficult for him, to protest like this
against unlawfulness and terror of communists in his country. And primarily, it
was an urgent warning to his friends and the West against growing efforts and
threats of communism to take control of Europe and the world.”
Many of Masaryk’s friends – especially Sir Winston Churchill and American State Secretary George Marshall – understood this, and so a year later, in
April 1949, the defence Atlantic Pact was formed (also an international school
was founded and in Geneva a small memorial to Jan Masaryk was built up).
The sacrifice of Jan Masaryk on 10 March 1948 has thus become one of the
impulses towards saving Europe and our, that is Czechoslovak (Czech) – freedom, and a membership in the Atlantic Pact as well as in the European Union.
2

Abbreviation for ‘Doctor of Laws‘ (note by the translator).
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Ilja Pravda, Jan Kalous: The Summing up of Results of the
Investigation into the Death of Minister J. Masaryk
On the basis of a written request of 9th February 2001 submitted by Masaryk’s Democratic Movement I examined, as an ÚDV investigator, the circumstances of the death of the former Minister of Foreign Affairs of the Czechoslovak Republic Doctor h. c. Jan Masaryk.
By examination, and primarily on the basis of expert opinions from the
area of criminology – branch of forensic biomechanics, as well as the health
service area – branch of forensic medicine, I have come to a conviction that
Jan Masaryk was murdered. Because of the very long interval between his
death and my examination, it was not possible to identify the offender of the
criminal offence and I had to discontinue the criminal investigation suspecting
murder under the appropriate provisions of the Rules of Criminal Procedure.
Nevertheless, if the reasons for discontinuance are no longer valid, the
prosecution can be initiated any time in future.
The study briefly outlines conclusions of individual investigations into Masaryk’s death between 1948–2004. There are three basic versions of his death:
suicide – misadventure – murder. The reason for various and different versions of this event lies in the initial poor work of the State Security in 1948.
This first investigation (1948) was finished as a suicide.
The investigation carried out between 1968–1969 admitted two versions:
a suicide and misadventure; but it unambiguously excluded a murder.
The investigation between 1993–1996 ended up with the following version: a fleeing Masaryk fell down from a window sill (the commando carried
out a house search in his flat).
Between 2001–2003 another investigation was conducted which completed the case as a murder with a participation of another person or persons
(according to an expert opinion from the forensic biomechanics branch).
x
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Ilja Pravda: The Chronological Framework of the Events which
Occurred in January and February 1948
The source for developing a chronological framework of the two months of
1948 in question was the contemporary Czechoslovak press from the Archives
of the National Library of the Czechoslovak Republic. The selection of particular events in relation to the personality of Jan Masaryk illustrate well and
characterise the atmosphere of that time. Front page newspaper coverage as
well as the news which seem to be in the background might have had crucial
importance for the events to come. Within the chronological framework of
those days, events on the national and international scenes are shown which
mutually influenced one another, playing thus a key role when looking backwards into the past of the history, uncovering many things and reflecting unexpected connections.


Lubomír Boháč: Literature On the Subject
The alphabetical list of more than 200 domestic and foreign publications,
newspaper and magazine articles regarding the subject of Jan Masaryk’s personality and his death, as well as materials published in reaction to the expert
opinion of professor Strauss and to the results of the ÚDV investigation of 22
December 2003. The list was updated by the author in December 2004.
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Resümee
JAN MASARYK (Abhandlungen über seinen tod)
Jan Kalous: Jan Masaryk (1886–1948)
Der Text stellt in Kürze die Persönlichkeit des populären tschechoslowakischen Politikers, eines bedeutsamen Diplomaten und Außenministers dar. Jan
Masaryk wurde durch das Milieu beeinflusst, in dem er herangewachsen ist
und in dem er sich bewegt hat (sein Vater war Universitätsprofessor und später
der erste Präsident der Tschechoslowakischen Republik T. G. Masaryk). Zusammen mit dem Präsidenten Edvard Beneš verdiente er sich um die Wiederherstellung der ČSR nach der Beendigung des Zweiten Weltkrieges. Während
der Februar-Krise trat er nicht zurück und ist in der Gottwald´s Regierung
geblieben. Er starb unter nicht erklärten Umständen am 10. März 1948.


Lubomír Boháč: Der Fall Masaryk im Verlauf der Jahre
Die Studie ist auf einer kritischen Analyse der aufbewahrten Aktendokumentation der amtlichen Ermittlungen aus den Jahren 1948, 1968–1969 und
1993–1996 gegründet, die sich nur ausnahmsweise auf die diesem Thema
gewidmete Literatur beruft. Aus der Analyse des Quellenmaterials deduziert
der Autor, dass die Ermittlungen nicht objektiv waren, weil sie direkt oder
indirekt dem politischen Druck (1948, 1968–1969) oder der politischen Atmosphäre der Zeit (1993–1996) unterlagen.
Konkrete Schlussfolgerungen einzelner Ermittlungen stützen sich explizit
auf die zweckhaft ausgewählten Zeugnisse, die die im Voraus ausgewählte
Version unterstützen. Die Beweismaterialien, die zu dieser Version im Widerspruch waren oder sie störten, wurden im Grunde genommen ignoriert. Zum
Glück wurden sie nicht vernichtet, sondern sind in den Archivfonds aufbewahrt geblieben.
Durch ihre Analyse ist der Autor zur Schlussfolgerung gelangt, dass Masaryk´s Tod weder ein klassischer, nicht einmal ein Manifestationsselbstmord,
noch ein unglücklicher Zufall, sondern eine Gewalttat war.
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Für einen Selbstmord gab es zweifellos eine starke, durch die Selbstreflexion und Aussichtslosigkeit der Lage gegebene Motivation, die unumstritten
über die Gründe zur Verlassung der Republik überwog. Anscheinend wäre es
dazu gekommen, aber bevor dies geschah, war Jan Masaryk mit Gewalt beseitigt worden.
Es ging dabei um eine von Außen organisierte Tat, Stalin war wachsamer
als Gottwald, Masaryk war für ihn eine ernste potenzielle Gefahr. Für die
tschechoslowakischen Kommunisten verursachte sein Gewalttod nicht kleine
Komplikationen. Er hat Masaryk´s Februar-Engagement geringgeschätzt und
kompromitiert.


Jiří Kocian: Der Tod von Jan Masaryk
Der tragische Tod des tschechoslowakischen Ministers für Auswärtige Angelegenheiten Jan Masaryk bleibt mittlerweile ungeklärt. Auf die Frage, was am
10. März 1948 – wohl in frühen Morgenstunden – in der Masaryk´s Dienstwohnung im Sitz des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der ČSR im
Czernin-Palais geschah, werden stets mehrere Versionen von Antworten angeboten. Wie geriet der Körper von Masaryk auf dem Pflaster des Hofplatzes?
Es versuchten schon viele Berufene oder aus verschiedenen Gründen interessierte Autoren – Ermittler, Historiker, Publizisten, Zeitgenossen und weitere
– dieses Geheimnis zu beantworten. Als Todesursache wurden drei Grundthesen festgelegt:
Masaryk ist ermordet worden.
Masaryk hat sich für einen Selbstmord entschieden.
Masaryk ist infolge des Fenstersturzes gestorben und die Ursache war ein
unglücklicher Zufall.
Bei der Verarbeitung dieser Studie bin ich von den in einer Reihe bekannter Titel der historischen, publizistischen und Memoarliteratur, aber auch in
der Presse veröffentlichten Erkenntnissen, ausgegangen. Ich habe mich auch
auf die aus dem Studium der ausgewählten Fonds des Archivs des Innenministeriums der ČR in Prag und aus den Fonds des Nationalarchivs in Prag
gewonnenen Erkenntnisse gestützt. Unterlassen wurde nicht einmal eine Reihe
von wichtigen durchlaufenden Ergebnissen der gründlichen Ermittlungen
dieses Falls, die von Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts durch die
Generalprokuratur der ČR, durch die Behörde für die Dokumentation der
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Verbrechen der StB (Staatssicherheit) und folgend durch die Behörde für die
Dokumentation und Ermittlungen von Verbrechen des Kommunismus durchgeführt wurden. In einer Reihe der neuesten Ermittlungen erweckte insbesondere das Ergebnis eines Gutachtens des Prof. PhDr. J. Straus aus der Polizeiakademie der ČR Aufmerksamkeit. Prof. Straus ist auf Grundlage der biomechanischen Ermittlungen zu der Schlussfolgerung gekommen, dass die
Ursache des Sturzes Jan Masaryks die Wirkung einer Außenkraft war, an der
eine oder mehrere Personen teilnehmen konnten.
Bei dem Studium der zuständigen Dokumentation im Archiv des Innenministeriums hat mich eine Akte aus dem Jahre 1951 gefesselt, die „Ermittlungen
der Todesursachen Jan Masaryks“ genannt wurde. Es war, im Grunde genommen, eine Zusammenfassung und zugleich auch auf ihre Art und Weise eine
Revision von damals bekannten und wichtigen Ergebnissen der Ermittlungen
des Falls des Todes Jan Masaryks, die von den Behörden der StB und von
anderen Dienststellen des Innenministeriums vom März bis September 1948
durchgeführt wurden, aber auch von manchen Ergebnissen der Ermittlungshandlungen, die die Mitglieder der StB in einer anderen Strafsache in den
Jahren 1950–1951 durchgeführt haben. Einzelne Berichte über die Ermittlungen wurden in dieser Akte aus dem Jahre 1951 mit der Beurteilung der angeführten Berichte versehen, die auf die konkreten Mängel und Unklarheiten
hinweisen, die sich aus der Unerreichbarkeit mancher fehlenden Materialien
aus den ursprünglichen Ermittlungen aus dem Jahre 1948 ergeben.
Das Ergebnis dieser Ermittlungen, die Anfang Oktober 1951 abgeschlossen wurden, war ein konkretisierter Vorschlag auf abschließende Ermittlungen des Falls des Todes Jan Masaryks. In der Schlussbemerkung des Textes der Akte wurde außer anderem festgestellt: „Die wirkliche Ermittlung des
Falls des Todes Jan Masaryks kann aus der politischen und internationalen
Sicht für sehr erwünschenswert gehalten werden.“
Das Ziel meines Beitrags ist nicht nur die bekannten Fakten, die in einer
Reihe von Publikationen oder bekannten Berichten gefasst sind, zu wiederholen und zu summarisieren. Der Sinn ist, auf einige Bemerkungen hinzuweisen, die sich aus den überprüften Ergebnissen aus dem Jahre 1951 ergeben
und diese zu ordnen oder sie zu den schon bekannten Erkenntnissen zuzuordnen, wobei auf keinen Fall auch die Zweckmäßigkeit der Ermittlungen
vergessen werden darf, die in der Zeit der offenen Repression und der Massenungesetzlichkeiten durchgeführt wurden.
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Der Verfasser neigt nicht nur auf Grundlage von bisher bekannten Erkenntnissen, sondern auch im Bezug auf die psychische Verfassung Jan Masaryks selbst, die durch den damaligen Verlauf der Machtänderungen in der
Tschechoslowakei stark beeinflusst wurde, mit Bezug auf die zeitgenössischen
innenpolitischen und internationalen Zusammenhänge, zur Version des Masaryk´s Selbstmordes, ob eines freiwilligen oder eines auf bestimmte Weise
aufgezwungenen. In der Studie hat der Autor versucht, diese Stellungnahme
auch zu beleuchten.


Josef Lesák: Die Aufmersamkeit dem Tod von Jan Masaryk
Im Jahre 2004 wurde ich zum Mitglied einer Autorengruppe, die einen
Almanach über den Tod Jan Masaryks am 10. März 1948 erarbeiten sollte.
Einer Gruppe, die aus Menschen verschiedener Berufe, unterschiedlicher
Erfahrungen und diversen Betrachtungen über den Masaryk´s Tod zusammengesetzt wurde. Ich bin dankbar für diese Aufgabe. Ich halte es für meine
Pflicht, für mich und für meine Freunde ein Zeugnis über die Verbrechen des
Kommunismus abzulegen.
Seit dem Tod des beliebtesten tschechoslowakischen Ministers der Nachkriegsjahre J. Masaryk sind dieses Jahr 57 Jahre verlaufen. Kein Akteur dieses
Dramas lebt mehr. Die Zahl der Augenzeugen sinkt rapid. Es handelte sich
aber um eine historische Tat, die voll von Grauen und Wehmut und von bis
mystischer Warnung war: „Mene, tekel“ dem ganzen Volk, dass bisher – ein
halbes Jahrhundert danach – die Tat das Volk daheim, aber auch in der Welt
interessiert.
Schon im Jahre 1948 habe ich im Keller des Gefängnisses Pankrác von
Miloslav Choc (vor seiner Hinrichtung) den Namen des potenzialen Masaryk´s
Mörders oder Teilnehmers erfahren. Im Jahre 1968 habe ich mich bei der
Generalprokurator als Zeuge gemeldet.
Am frühen Morgen des Tages 10. März 1948 bei der eben angefangenen Beschau des toten Körpers J. Masaryks hat der Innenminister Václav Nosek ganz
eindeutig festgestellt, dass der Tod durch einen selbstmörderischen Sprung vom
Fenster seiner Wohnung eingetreten ist. Ein Staatsbegräbnis eines bedeutenden
Politikers findet in der Regel den 7.–10. Tag nach seinem Tod. Jan Masaryk
wurde schon am dritten Tag begraben.
(Warum eine solche Eile?)
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Sehenswert ist das Zeugnis von JUDr. Josef Görner. Ursprünglich war er
Leiter der Kriminalzentrale des Innenministeriums, später Abteilungsleiter der
Archivverwaltung. Obwohl er der erste der Anwesenden bei der Leiche J. Masaryks war, musste er die weiteren Ermittlungen an die Behörde der Staatssicherheit übergeben. Protokollarisch verurteilt er ihre schlampigen Ermittlungen. Unverantwortlich nachlässig ist das Umgehen mit wichtigen Spuren
und zuletzt ihre totale Verschwindung.
Die Aufmerksamkeit der Fachmänner wird bestimmt auch durch die Änderung der Lage des Toten noch vor den Aufnahmen und vor der Erarbeitung
des Lageplanes geweckt.
Durch eine Reihe von Zeugen gekennzeichnete Verletzungen und biologische Spuren am Körper des Toten, und ihre zusätzliche Verneigung durch
andere Zeugen, manchmal auch nach zwanzig Jahren, rufen dringend Überlegungen hervor.
Eine Aufmerksamkeit erfordert die Erklärung der Generalprokuratur vom 6.
Juni 1991. Eine offenbare Bemühung um eine schnelle Verwischung von Spuren
nach dem wirklichen Mörder von Mjr. Schramm, der Jurin Hosek (oder Hošek,
alias Václav Bauer) war, wie M. Choc bezeugt hat. Und praktisch keine Reaktion des Gerichtes auf diese Mitteilung von Choc und auch nicht auf die wörtlichen Behauptungen von Miloslav Choc, Slavoj Šádek und auch Jiří Čer-venka,
dass aus dem Tatort drei und nicht zwei Männer geflohen sind.
Zu den bedeutendsten gehören dann die Kapitel „Zusammenfassung” und
„Verdächtigte des Mordes”. Nicht nur durch ein ehrliches Studium von Archivalien, sondern auch durch eigene Erfahrungen und Erfahrungen meiner nächsten Freunde habe ich mich davon überzeugen können, wie einfach es für die
Mitglieder der StB (Staatssicherheit) war, Zeugnisse und Beweise zu gewinnen und zu erzeugen, genauso wie die Schuld einfach nicht festzustellen und
im Falle des Interesses der Partei – zu verwischen.
Deshalb kann auch das Herantreten von Nichtjuristen, dafür aber Personen,
die durch Repressalien und Martyrien der vor Klassenhass aufbrausenden
Staatssicherheitsuntersuchungsräume, und durch die Rache der bewussten
Herren Richter und Prokuratoren (nicht gesprochen von der Elite der „intelligenten Übermenschen“ in den allmächtigen Fünfen) gegangen sind, ein Vorteil sein.
Ich habe 42 Jahre gegen die Kommunisten nicht gekämpft. In fast 30 Jahren Arbeit unter Tage der Bergwerke in Kladno und nach Erfahrungen aus
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dem Gefängnis und dem Lager für Zwangsarbeiten habe ich letztendlich auch
genug Freunde für das ganze Leben unter alten ehrlichen Kommunisten. Ich
warne aber alle vor dem Kommunismus. Er lockt, aber zugleich droht er.
Wenn für den Kommunismus eine Lüge und ein Verbrechen vorteilhaft waren,
dann wurden sie in „die Wahrheit und eine verdienstvolle Tat“ verwandelt.
Gegen den Kommunismus muss gekämpft werden! Wir müssen die Arbeitsrückstände von Václav Havel, einem Mann mit einem riesenhaften Kredit,
der den Ruf der Opfer des Kommunismus:
Auflösen und verbieten! Unseren tschechischen Weg ja! Kommunismus
nie!


Zdeněk Šedivý: Der Mord Jan Masaryks
Die Abhandlung, genannt „Der Mord Jan Masaryks“, führt ihr Autor durch
einen anderen Weg, er nutzt die Sicht eines Menschen-Journalisten, Publizisten, Direktors des Rundfunks Freies Europa, der seit dem Jahre 1957 außer
der Republik, in den USA lebt. Er beschreibt nicht nur jene tragische Nacht im
Czernin-Palais vom 9. zum 10. März 1948, sondern konzentriert sich auf wenig bekannte Umstände, die in den geheimnisvollen Tod des tschechoslowakischen Ministers für Auswärtige Angelegenheiten Licht bringen könnten.
Nach den November-Ereignissen im Jahre 1989 tauchten viele Überlegungen über ein Partisanen-Kommando, das von dem bekannten Znaimer
Partisanen Josef Vávra Stařík geführt werden sollte, auf. Das Kommando
sollte in die Masaryk´s Wohnung eindringen und sich der Materialien bemächtigen, die ihn kompromittieren sollten. Die Kommunisten wollten durch diese
Materialien Masaryk zur Zusammenarbeit zugunsten der KGB zwingen. Manche Umstände, jedoch keine Beweise, bezeugen, dass das Kommando in der
Wohnung sein konnte. Aber wann? Und unter welchen Umständen?
Kurz nach dem 10. März 1948, also nach dem Tode Jan Masaryks, verließen die Mitglieder des Kommandos die ČSR. Unter ihnen war auch der
Kommunist Vilém Krajčírovič, der zuerst nach Hause zurückgekehrt ist, um
seinen Sohn und seine Frau mitzunehmen. Sie lehnte es aber ab, mit ihm zu
emigrieren. In Frankreich gelangte er sofort als Schwarzpassagier auf ein
Schiff, das in die Vereinigten Staaten fuhr. Dort wurde er nach dem Eintreffen
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verhaftet und wegen seiner Mitgliedschaft in der kommunistischen Partei
verhaftet.
In den Vereinigten Staaten lebte jedoch sein Onkel William Kray, der für
Krajčírovič bürgte und dann wurde er von den Emigrationsbehörden entlassen.
Krajčírovič nahm dann den Namen seines Onkels an. Als er erfuhr, dass sich
seine Ehefrau von ihm scheidengelassen hatte, heiratete er erneut. Im Jahre
1968 traf er in Wien ein, wo er seiner Schwester begegnete und anbot, dass er
bereit sei, über „eine tragische Nacht im Czernin-Palais“ auszusagen. Sein
Angebot stieß jedoch in Prag auf ein völliges Nichtinteresse. Vilém Krajčírovič-William Kray kehrte in die Vereinigten Staaten zurück.
Es sind weitere zwanzig Jahre verlaufen. Die Samtbehörden hielten den
Fall Jan Masaryks für durch die Staatssicherheit im Jahre 1968 abgeschlossen.
Es dauerte einige Jahre, bevor im März 1993 die Behörde der Dokumentation
und Ermittlungen von Verbrechen des Kommunismus erneut mit der Ermittlung des Masaryk´s Todes beauftragt wurde. In Amerika ist einer der Beamten
des Innenministeriums eingetroffen, der sogar mit der Ermittlung beauftragt
worden ist. Die Erfahrung zeigte aber, dass er nur zu Besuch und zu einem
informativen Gespräch gekommen ist. Es gab erneut kein Interesse, was auch
immer über den Tod Jan Masaryks festzustellen.
Vilé Krajčírovič-William Kray war zu dieser Zeit schon Rentner. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat ihm eine monatliche Rente, sog. „Social
Security“, ausgezahlt. Er hatte also seine Registrierungsnummer schon seit
dem Moment, wo er zum Residenten der Vereinigten Staaten wurde, also fünf
Jahre, bevor er zum Bürger wurde. Wenn er auch den Namen geändert hat,
war es eine Angelegenheit nicht von Wochen, sondern höchstens von einigen
Tagen, vielleicht nur von Stunden, dass Vilém Krajčírovič-William Kray lokalisiert werden kann. Er konnte leicht gefunden werden. Und niemand hat ihn
zwingen müssen, dass er aussagt. Seine Bereitwilligkeit demonstrierte er klar
im Jahre 1968 und seine Entscheidung hat er nicht geändert.
Vilém Krajčírovič-William Kray starb bei einer Gasexplosion im Haus, wo
er lebte. Er war das einzige Opfer. Die Amtskreise in Prag haben sich gleich
an die amerikanische Polizei gewendet und um eine ordentliche Überprüfung
des Zwischenfalls ersucht. Plötzlich wussten sie, wo der Zeuge der Begebenheiten vom 10. März 1948 lebte. Das Nichtinteresse wurde jedoch zum entscheidenden Faktor, was auch der nächste Fall bezeugt.
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Jefim Fištejn, der leitende Redakteur des Radios Svoboda (Freiheit) zeigte
an, dass ihn ein Mann angerufen hatte, der sich als Leonid Paršin vorgestellt
hatte. Im Gespräch hätte er angeführt, dass seine Mutter als Agentin der
NKVD in der Tschechoslowakei tätig gewesen wäre und als sowjetische Residentin die Aufgabe gehabt hätte, die Liquidation von Jan Masaryk zu leiten.
Laut Mittelung von Leonid Paršin war Masaryk von den Mitgliedern der
NKVD auf Auftrag Moskaus ermordet worden. Auf die Anzeige von Fištejn
reagierte niemand. Erneut kein Interesse. Leonid Paršin lebte mit sei-ner Mutter in Moskau und ihre Wohnung war ein Treffpunkt von Offizieren – Nichtlegalen, die sich an die in Prag verbrachten Jahre erinnerten.
Seit der Anzeige von Fištejn sind mehr als zehn Jahre verlaufen, als im
März 2002 die Aussage des russischen Journalisten Galim Kajumov erschien.
Bei seiner Arbeit gelangte dieser Journalist über den Kundschafter Boris Nalivajko erneut zum Namen Jelizaveta A. Paršina, die in der Tschecho-slowakei
unter dem Decknamen Kudláčková tätig war. Kajumov traf sich mit Jelizaveta
Paršina, sie schilderte ihm ein freundschaftliches Treffen mit dem ehemaligen
Generalmajor Michail Belkin und anderen Kundschaften, die in Prag tätig
waren. Bei diesen Treffen sagte der Generalmajor Michail Belkin, dass er
derjenige war, der zusammen mit dem Kapitän Bondarenko Jan Masaryk zum
Fenster hinausgeworfen hatte. Belkin und Bondarenko leben nicht mehr. Belkin spielte in der Geschichte der Tschechoslowakei eine wichtige Aufgabe.
Außerdem hatte er Aufsicht über die Sowjetisierung des Balkans. Alles tat er
auf Stalins Aufträge.
Es ist notwendig zu erinnern, dass die forensische Biomechanik und Psy–
chiatrie den Selbstmord ausschließen. Die biomechanischen Überprüfungen
haben bewiesen, dass zum Sturz durch die Wirkung von Außenkräften gekommen ist. An dem Sturz konnten zwei Personen beteiligt sein. Diese biomechanische Analyse bestätigt die Worte des Generalmajors Belkin, Kpt. Bondarenko und auch der Agentin NKVD Kpt. Jelizaveta A. Paršina.
Der Autor ist überzeugt, dass die Tatsache, dass sich die Mitglieder der
NKVD, wie Gen. Mjr. Belkin, Kpt. Bondarenko oder die NKVD – Agentin
Kpt. Jelizaveta A. Paršina zur Teilnahme an einem der größten tragischen
Geheimnisse der tschechischen modernen Geschichte – an der Liquidierung
von Jan Masaryk, wenn auch im Kreis ihrer nächsten Mitarbeiter, bekennen,
nicht übergangen werden darf.
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Antonín Sum: Das Opfer von Jan Masaryk
Der von JUDr. Antonín Sum, CSc., dem ehemaligen Sekretär des Außenministers Jan Masaryk, vorbereitete Beitrag.
Antonín Sum wurde im Jahre 1949 im Zusammenhang mit dem politischen
Prozess mit JUDr. Milada Horáková verhaftet und zu 22 Jahren Freiheitsstrafe
verurteilt; die Mehrheit davon in Uranbergewerken.
Nach seiner Entlassung im Jahre 1962 arbeitete er bis zum Jahre 1969 als
Schornsteinfeger, dann eine kurze Zeit als Sekretär des ZK der Nationalen Front
der ČSSR und beim Bau der Metro in Prag. Seit dem Jahre 1970 war er im Forschungsinstitut für Aufbau und Architektur als Forschungs, später auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fachmann für Umwelt, tätig; hier schrieb er und
übersetzte einige Bücher.
Nach dem Jahre 1990 schrieb er außer anderem einige Bücher über das
Leben und den Tod Jan Masaryks, in denen er eine Reihe von Zeugnissen und
Erinnerungen der Freunde und Augenzeugen dieses bedeutenden und beliebten Mannes zusammenfasste.
Antonín Sum selbst, genauso wie alle aus dem engsten Kreis der Mitarbeiter von Jan Masaryk, sind fest davon überzeugt und haben kein Zweifel daran,
dass der Tod Jan Masaryks vom 10. März 1948 die Folge „seiner eigenen
persönlichen Entscheidung war, wenn auch für ihn einer sehr schwierigen
Entscheidung, gegen die Gesetzlosigkeit und den Terror des Kommunismus in
seinem Land zu protestieren. Und vor allem auch als eine schreiende Warnung
seiner Freunde und des Westens vor den steigenden Drohungen und Bemühungen des Kommunismus, Europa und die Welt zu beherrschen.“
Viele der Freunde von Masaryk – vor allem Sir Winston Churchill und der
amerikanische Staatssekretär George Marshall – haben die Tat verstanden und
so, ein Jahr später, im April 1949 wurde der Atlantische Verteidigungspakt
gegründet (und auch zum Andenken eine internationale Schule in Genf gegründet und ein kleines Denkmal Jan Masaryks gebaut).
Das Opfer Jan Masaryks am 10. März 1948 wurde so zu einer der Anregungen zur Rettung Europas und unserer – also tschechoslowakischen (tschechischen) – Freiheit, zur Mitgliedschaft im Atlantischen Pakt und auch in der
Europäischen Union.
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Ilja Pravda, Jan Kalous: Zusammenfassung der Ergebnisse der
Ermittlungen des Todes des Ministers Jan Masaryk
Auf schriftlichen Anlass der Masaryk´s demokratischen Bewegung vom
9. Februar 2001 habe ich als Ermittler der ÚDV in den Jahren 2001 bis 2003
die Umstände des Todes des ehemaligen Ministers für Auswärtige Angelgenheiten der ČSR Dr. H.c. Jan Masaryk überprüft.
Durch durchgeführte Ermittlungen, insbesondere dann auf Grundlage von
Gutachten im Bereich Kriminalistik, Gebiet forensische Biomechanik und im
Bereich Gesundheitswesen, Gebiet Gerichtsmedizin, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass Jan Masaryk ermordet wurde. Im Bezug darauf, dass wegen
eines großen Zeitabstandes die Straftäter nicht mehr identifiziert werden konnten, war ich im Sinne der zuständigen Bestimmungen der Strafprozessordnung
gezwungen, die Überprüfung des Verdachts der Straftat Mord zurückzulegen.
Nichtsdestoweniger, wenn die Gründe der Zurücklegung verlaufen, ist es
möglich, die Strafverfolgung jederzeit in der Zukunft zu eröffnen.
Die Studie bringt in Kürze die Schlussfolgerungen der einzelnen Ermittlungen des Todes von Masaryk in den Jahren 1948 – 2004 näher. Es gibt drei
grundlegende Versionen des Todes: Selbstmord – unglücklicher Zufall –
Mord. Die Urursache der diversen und unterschiedlichen Versionen dieser
Begebenheit beruht in der ursprünglichen Arbeit von schlechter Qualität der
Staatsicherheit im Jahre 1948.
Diese erste Ermittlung (1948) wurde als Selbstmord abgeschlossen.
Die Ermittlungen in den Jahren 1968–1969 haben zwei Versionen nicht
ausgeschlossen: den Selbstmord und den unglücklichen Zufall; im Gegenteil
hat sich eindeutig um keinen Mord gehandelt.
Die Ermittlungen in den Jahren 1993–1996 haben mit der Version geendet:
der fliehende Masaryk ist aus dem Fenstersims gestürzt (in seiner Wohnung
hat das Kommando die Untersuchung gemacht).
In den Jahren 2001–2003 verliefen weitere Ermittlungen, die den Fall (auf
Grundlage eines Gutachtens im Bereich forensische Biomechanik) als Mord
unter Teilnahme einer anderen Person oder anderer Personen abgeschlossen
haben.
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Ilja Pravda: Die Zeitbildaufnahme der Begebenheiten im Januar
und Februar 1948
Die Quelle für die Bildung der Zeitbildaufnahme von zwei inkriminierten
Monaten des Jahres 1948 war die zeitgenössische tschechoslowakische Presse
aus dem Archiv der Nationalbibliothek der ČR.
Die ausgewählten einzelnen Begebenheiten, die mit der Persönlichkeit Jan
Masaryks zusammenhängen, zeichnen und charakterisieren die Atmosphäre
der Zeit gut. Die Berichterstattung aus den Titelseiten der Zeitungen, auch die
Nachrichten anscheinend im Hintergrund, konnten für die kommenden und
zukünftigen historischen Ereignisse von grundsätzlicher Bedeutung sein. Die
Zeitbildaufnahme dieser Tage bringt die Begebenheiten aus der in – und ausländischen Szene, deren Berührungen und Schnittpunkte in dem geschichtlichen Rückblick von Schlüsselbedeutung sind, viel entdecken und unerwartete Zusammenhänge zeigen.


Lubomír Boháč: Literatur zum Thema
Das Alphabet-Verzeichnis von mehr als 200 unseren und ausländischen Titeln von Publikationen, Zeitungs- und Zeitschriftartikeln, die das Thema der
Persönlichkeit und des Todes von Jan Masaryk betreffen; weiter von veröffentlichten Materialien, die auf die Expertise des Prof. Straus und auf die
Ergebnisse der Ermittlungen der ÚDV vom 22. 12. 2003 reagieren. Das Verzeichnis wurde zum Dezember 2004 aktualisiert.
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Ediční poznámka
Obsahově nestandardní díl edice Svědectví přináší příspěvky sedmi
rozdílných autorů s mnohdy odlišnými pohledy na jediné téma, kterým
se dlouhodobě zabývají: smrt Jana Masaryka. Jedno však mají společné: hledání pravdy v nezahojeném bolestném otazníku našich dějin.
Dosud trvající názorová nejednoznačnost mezi odborníky i laiky je
zřejmá i z kapitoly Literatura k tématu; stačí pouhé porovnání titulků
mnoha stovek prací dalších autorů věnujících se této otázce. Ponecháváme proto bez komentářů užití dokumentů, pramenů a argumentací,
řazení faktů i konečné závěry autorů publikovaných studií. Každý
z uvedených autorů si stojí za svými výstupy a názory, ÚDV je nekoriguje, „pouze“ dává prostor.
Rozdílné (jako osobnosti autorů) jsou i formy, v jakých své příspěvky
předkládají. I zde ponecháváme autorům jejich rukopis, sjednocujeme
jen základní typografii (např. umístění poznámek, citace apod.).
Citované dokumenty jsou tištěny kurzívou, vstupy autora v hranaté
závorce. Je-li v dokumentech další citace, je uvozena jednoduchými
uvozovkami. U přepisů dokumentů není dodržena původní úprava,
zvýraznění textů je autorské či redakční. Autorské vynechání textu
v dokumentech je naznačeno třemi tečkami též v hranaté závorce.
Pravopis (kromě zcela zřejmých přepisů) zachováváme dle originálu.
Text byl edičně připravován na přelomu let 2004 a 2005, užívá proto
u označení archivních pramenů název SÚA namísto současného NA.
Jmenný rejstřík neuvádí hodnosti a tituly (najdeme v textu). Výjimku tvoří příjmení, u kterých se nepodařilo zjistit křestní jména. Též při
shodě jmen různých osob uvádí rejstřík jejich titul, funkci či znak
k odlišení. Názvy akcí a krycích jmen jsou psány velkými písmeny. Na
jmenném rejstříku spolupracovala Veronika Schovánková.
V oddílu Přílohy byly mj. použity materiály Jana Havla. Překlady
resumé Odbor mezinárodní spolupráce a evropské integrace MV ČR.
L. K.
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Dosud vydané publikace ÚDV
Sborníky Securitas Imperii
Securitas imperii č. 1, (1994) – rozebráno
Securitas imperii č. 2, (1995) – rozebráno
Securitas imperii č. 3, (1996) – lze objednat
Securitas imperii č. 4, (1998) – lze objednat
Securitas imperii č. 5, (1999) – lze objednat
Securitas imperii č. 6, (2000) – rozebráno
Securitas imperii č. 7, (2001) – rozebráno
Securitas imperii č. 8, (2001) – rozebráno
Securitas imperii č. 9, (2002) – rozebráno
Securitas imperii č. 10, (2003) – rozebráno
Edice Sešity
1  Tomek, P.: Československý uran 1945–1989, (1999) – rozebráno
2  Liška, O. a kol.: Vykonané tresty smrti, Československo 1918–
1989, (2000) – rozebráno
3  Tomek, P.: Dvě studie o československém vězeňství 1948–1989,
(2000) – rozebráno
4  Kalous, J.: Instruktážní skupina StB v lednu a únoru 1950. Zákulisí
případu Číhošť, (2001) – rozebráno
5  Plachý, J.: Případ Fritz. Válečný zločinec Max Rostock jako agent
StB, (2002) – lze objednat

6 N Rázek, A.: StB + justice – nástroje třídního boje v akci Babice, (2003) – rozebráno
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7 N Benda, P.: Přehled svazků a spisů vnitřního zpravodajství centrály
StB v roce 1989, (2003) – lze objednat
8 N Vorel, J., Šimánková, A., Babka, L. a kol.: Čs. justice v letech
1948–1953 v dokumentech – díl I., (2003) – lze objednat
9 N Vorel, J., Šimánková, A., Babka, L. a kol.: Čs. justice v letech
1948–1953 v dokumentech – díl II., (2004) – lze objednat
10 N Vorel, J., Šimánková, A., Babka, L. a kol.: Čs. justice v letech
1948–1953 v dokumentech – díl III., (2004) – lze objednat
11 N Dinuš, P.: Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování StB, (2004) – lze objednat

12 N Pavelčíková, N.: Romové v českých zemích v letech 1945–
1989, (2004) – lze objednat
Edice Svědectví
Lešanovský, K.: Se štítem a na štítě, (2000) – rozebráno
Šedivý, F.: Pod věží smrti, (2000) – rozebráno
Bílek, J.: Pomocné technické prapory, (2002) – rozebráno
Kaplan, K.: StB o sobě. Výpověď B. Doubka, (2002) – rozebráno
Bystrov, V.: Únosy čs. občanů do Sovětského svazu v letech 1945–
1955, (2003) – lze objednat

Hanzlík, F.: Vojenské obranné zpravodajství v zápasu o politickou moc, (2003) – lze objednat
Operativní technika v rukou StB, (2001) – rozebráno
Objednávky: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, P.O.
Box 21/ÚDV, 170 34 Praha 7; e-mailem: udv@mvcr.cz; telefonicky:
974844202.
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