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práce.
Tato diplomová práce zachycuje životní osudy bývalých legionářů a za první republiky
vysokých důstojníků československé armády, kteří se za nacistické okupace zapojili do
odboje. Navazuje částečně na předchozí autorovu bakalářskou práci, kde rozšiřuje okruh
osob vzájemně spolupracujících v rámci odbojové organizace Obrana národa –
oblastního velitelství Velká Praha. Práce mapuje životní dráhu a kroky, které je přivedly
k odboji. Odhaluje také nezkušenost domácího odboje, jeho až příliš velkou počáteční
masovost a tím pádem zákonitě nízkou konspiraci odbojového hnutí jako celku, jeho
prakticky mizivou zkušenost s formou práce nacistických bezpečnostních složek, která
byla sice na jedné straně vysoce sofistikovaná, na druhé straně však používala
neskutečně brutální metody. To vše mělo většinou v konečném důsledku pro členy
domácího odboje, ale mnohdy i pro jejich rodinné příslušníky, fatální důsledky.
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inevitably low conspiracy of the resistance movement as a whole, it’s practically
minimal experience with the form of work of the Nazi security units, which was on one
hand highly sophisticated, however on the other hand it used incredibly brutal methods.
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Zdánlivě nesouvisející fotografie. Dobová pohlednice (podzim 1937) se siluetou tehdejší hranice naší
republiky vydaná v souvislosti s úmrtím prezidenta T. G. Masaryka a o několik let starší náčrtek
německého Gestapa, mapující stav rezistence na podzim 1939. Smuteční motiv pohlednice je zatím vázán
pouze na ztrátu jednoho ze symbolů první republiky, jako by však předznamenával, že již brzy bude na
smutečních stuhách uvedeno jméno mladé demokracie. Jména zachycená na druhém obrázku, patří lidem,
kteří republiku podpořili nejen při jejím samotném vzniku, ale demokratickým principům zůstali věrní i
v dobách nejtěžších. Následující snímky ukazují, že za své vlastenectví zaplatili daní nejvyšší…
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Úvod
Cíl a metodická východiska práce
O budoucím tématu své diplomové práce jsem nemusel moc dlouho přemýšlet. Před
třemi lety jsem dokončil svoji bakalářskou práci Jaroslav Lisý a Rudolf Vyčítal,
legionáři a odbojáři. Jak je z názvu patrno, práce byla tematicky zaměřená na osoby s
legionářskou minulostí, bývalé vojáky – vysoké důstojníky naší prvorepublikové
armády, které cesty osudu nakonec pasovaly do role odbojářů. Abych mohl co možná
nejpodrobněji zachytit životní osudy těchto vlastenců, musel jsem prostudovat velké
množství archivních pramenů, které se k nim, ať již přímo či nepřímo, vázaly. Právě
obsah jednoho z nich, který jsem později také použil i ve zmiňované bakalářské práci
jako obrazovou přílohu, se stal primárním podnětem k napsání této diplomové práce.
Jedná se o obrazový dokument otištěný na jedné z úvodních stránek diplomové práce,
který má v kombinaci s dalšími fotografiemi a popisem přeneseně charakterizovat jedno
z nejtragičtějších období našich novodobých dějin. Obyčejný starý trochu zažloutlý
papír vytržený z nějakého notesu. Nadepsaný německy „Stand des Landeskommandos
Groβ Prag vom Herbst 1939“,1 jakási neznámá česká jména vzájemně pospojovaná
čarami. Skoro to vypadá jako náčrtek sestavy, kterou si fotbalový trenér nachystal před
důležitým utkáním. Zakreslené jednotlivé posty, včetně brankáře, hráčů v poli a jejich
případných náhradníků. Ve sportu běžná věc. Tuhle „sestavu“ však nevytvořil žádný
fotbalový trenér a hráči také nehráli žádný důležitý sportovní „mač“. Autorem byl
některý z příslušníků pražské úřadovny německé tajné policie Gestapo a zachycená
jména patřila členům domácího odboje. V tomto případě členům vojenské odbojové
organizace Obrana národa. Jsou to jména bývalých vojáků, kteří zůstali věrni vojenské
přísaze. Vojáci, kteří rozehráli příliš nebezpečnou hru, na jejímž konci je nečekala sláva
vítězů, ale smrt. Odbojáři, kteří museli čelit nelítostnému a rafinovanému soupeři,
kterým byla německá okupační vrchnost neznající žádné slitování a neberoucí na
nikoho a na nic žádné ohledy. Tento boj, jak ostatně ukáže i tato práce, byl nerovný
postrádající jakákoliv pravidla.

1

Volně přeloženo: „Stav zemského komanda Velká Praha od podzimu 1939“.
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Před samotným zahájením práce jsem zjišťoval případné odkazy na jména uvedených
odbojářů. Některé důležité informace obsahovala odborná literatura, určitým přínosem
byly i internetové vyhledávače, hlavním zdrojem však zůstaly archivní prameny. Jak
jsem již uvedl, v drtivé většině jsou pod těmito jmény zachyceni příslušníci bývalé
československé armády, ti starší většinou i s legionářskou minulostí, pocházející
z různých koutů naší republiky. Z různých míst, z různého sociálního zázemí, i přes tuto
rozdílnost však svázáni společným cílem. Za každým ze jmen se skrývají pohnuté lidské
osudy, které tvoří pestrou mozaiku vypovídající nejen o tragické historii vojenské
odbojové organizace Obrana národa, ale přeneseně i o tragédii domácího
protifašistického odboje jako celku. V rámci této diplomové práce není možné zachytit
osudy všech zainteresovaných osob. Vzájemné vazby jsou mnohdy tak propletené, že
skutečně vytváří „síť“, slovo, které se několikrát v této práci objeví. Zde by se nabízela
možnost v práci někdy v budoucnu pokračovat a její rozsah rozšířit, protože konkrétní
archivní prameny pravděpodobně existují a je dost možné, že budou obsahovat další
neznámé a zajímavé informace. Diplomové práci jsem tedy musel dát určitý smysl a
zvolit její rozsah. Z hlediska určité systematičnosti jsem vybral osoby, jejichž
nadřízenost či naopak podřízenost přímo naznačuje zmiňované schéma, které se skládá
z jednotlivých odbojových buněk. Jedná se o bratry Miloslava a Tomáše Berkovy
z Prahy a Tomáše Plcha. První z bratrů Berkových byl plukovníkem, velitelem
motorové brigády naší bývalé armády, druhý pak byl podplukovníkem jejího
generálního štábu. Tomáš Plch byl plukovníkem pěchoty. Bývalý plukovník
generálního štábu Jaroslav Konečný doplňuje uvedenou trojici. V policejním schématu
sice není jako jediný uveden, další archivní dokumenty však jednoznačně prokazují jeho
účast v odbojové organizaci Obrana národa – oblastním velitelství Velká Praha.
Průkazné jsou jak jeho vazby na Tomáše Plcha, tak i na zástupce vrchního velitele
Bedřicha Homolu, stejně tak na plukovníka Jaroslava Lisého a další. Právě téměř
identicky shodné osudové okamžiky, které spojovaly v závěrečné životní etapě
Jaroslava Konečného s Jaroslavem Lisým, rozhodly o tom, že zařadím příběh
plukovníka Jaroslava Konečného do koncepce této diplomové práce. U jednotlivých
kapitol je patrná částečná disproporce v jejich rozsahu. Ta vznikla z důvodu toho, že
např. do 1. kapitoly o Tomáši Berkovi jsou mezi biografické údaje začleněny ve větší
míře zkrácené odkazy na tehdejší důležité historicko-politické události charakterizující
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dobu, které jsou společné i pro další kapitoly a z toho důvodu není nutno je znovu
opakovat nebo je dále rozvádět. Je zde také podrobněji zachycen život v ilegalitě i práce
německých policejních složek. Ve 3. kapitole o plukovníkovi Jaroslavovi Konečném se
zase ve větší míře přibližuje práce německého soudního tribunálu a drsné podmínky
německých věznic. K některým osobám také existuje daleko větší množství
dokumentace, která se váže k jejich činnosti v době okupace. Práce je převážně
založena na biografické metodě. Syntézou archivních pramenů vznikla skladba
vzájemně propojených lidských osudů, která má za cíl nejenom nezaujatě seznámit
čtenáře s životními příběhy lidí, kteří se rozhodli bojovat za vlast, ale umožnit mu také
částečně se vcítit do reálií tehdejší doby. Primárním cílem rovněž bylo, propojit
„čtivost“ se zachováním všech podmínek, které jsou obecně na odbornou práci kladeny.
Rozbor pramenů a literatury
Z převážné části byly pro tuto diplomovou práci použity údaje, které jsem měl možnost
čerpat z archivních dokumentů dostupných ve Vojenském ústředním archivu-vojenském
historickém archivu v Praze a v Archivu bezpečnostních složek Ministerstva vnitra
České republiky. Ve vojenském historickém archivu jsem mohl čerpat údaje z celkem
bohaté vojenské dokumentace, která je uložena ve fondu Kvalifikační listiny vojenských
osob. Ve složkách jednotlivých důstojníků bylo dostatečné množství dokumentů, na
základě kterých se dala celkem přehledně zrekonstruovat jak jejich činnost v legiích, tak
i následná profesní kariéra v armádě. Kvalifikační listiny vojenských osob a dokumenty
ze sbírky 255/1946, tedy osobní spisy účastníků boje za svobodu, obsahovaly také velké
množství nejrůznějších příloh s některými údaji „nevojenského“ charakteru.
Z uvedených dokumentů jsem mohl čerpat nejen některá osobní data jednotlivých
důstojníků a jejich rodinných příslušníků, ale i údaje o různých adresách a lokalitách,
které zmiňovaní legionáři a vojáci během svého života vystřídali. Dokumentace
obsahovala i údaje o dosaženém vzdělání, chronologicky popisovala veškerou
vojenskou činnost od prvního vstupu do rakouské armády, přes službu v legiích až po
kariéru v naší armádě. Dat bylo k dispozici mnoho, ale mojí snahou bylo nezahlcovat
případné čtenáře množstvím strohých, někdy téměř nezáživných informací, které by ho
odváděly od samotného obsahu práce, ale přehledně a jasně představit život a kariéru
jednotlivých osob. Podstatná data jsem však beze zbytku využil a plně zakomponoval
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do jednotlivých osudů. Velkým přínosem pro období po roce 1939 byla písemná
dokumentace, kterou obsahovala již zmíněná Sbírka 255/1946. Mnoho údajů jsem
získal také v Archivu bezpečnostních složek Ministerstva vnitra České republiky.
Jednalo se o fond 141 Německé soudy v říši. Tento fond obsahuje osobní svazky
československých státních příslušníků, s nimiž bylo vedeno trestní řízení před
německými soudy, včetně písemností policejních a prokurátorských orgánů. Před těmito
soudy byli souzeni mimo jiných také členové odbojové organizace ÚVOD a rovněž
příslušníci odbojové organizace Obrana národa. V tomto fondu se nachází velké
množství německy psané dokumentace, ať již to jsou vyšetřovací spisy Gestapa
zakončené tzv. „závěrečnou zprávou“, nebo dokumenty vydané říšskou justicí. Z těchto
dokumentů jsem čerpal veškeré údaje vztahující se k období po zatčení, přes vazební
pobyty, věznění, soudní řízení před říšskými tribunály až po rozsudky. Uvedené
archivní prameny jsem dále systematicky doplnil některými údaji z odborné literatury
s převážně legionářskou tematikou, tematikou 1. světové války, vojenskou a politickou
tematikou období první republiky a také tematikou domácího protifašistického odboje
za 2. světové války. Možnost výběru byla dostatečná. Některé tituly odkazují svými
konkrétními údaji na samotné osoby legionářů-odbojářů, o kterých tato práce
pojednává. Základním článkem literárních pramenů, jejichž odkazy byly také několikrát
použity v této práci, byla hlavně publikace dvojice autorů Ivana Lacha a Eduarda
Stehlíka Vlast a čest byly jim dražší nežli život, která mimo jiného obsahuje v krátkém
medailonku přehled základních biografických údajů Tomáše Berky, Jaroslava
Konečného, Tomáše Plcha, ale také již dříve zpracovaného životního příběhu
plukovníka Jaroslava Lisého. Údaje, které v této práci názorně vykreslují drsné
podmínky nacistického vězeňského systému, jsem čerpal z pamětí bývalého vězně
z německých káznic Alt Moabit a Plötzensee, Jaroslava Cebe-Haberského, vězněného
v německém Plötzensee ve stejnou dobu, kdy zde nedobrovolně pobývali také Bedřich
Homola, Jaroslav Lisý, Jaroslav Konečný, Tomáš Plch a mnoho dalších. Podobně jako
tito důstojníci-odbojáři byl také Jaroslav Cebe-Haberský odsouzen německým
tribunálem k trestu smrti. Osud k němu však byl o mnoho milostivější. Na rozdíl od
všech výše jmenovaných válku přežil. Mohl tak o otřesných podmínkách v této
nacistické věznici podat velmi cenné svědectví. Ve své knize pamětí Dům mrtvých.
Věznice Alt Moabit a Plötzensee 1940–1942 Jaroslav Cebe-Haberský velmi sugestivně
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popisuje drsné a surové prostředí této známé německé káznice. Zmiňuje se také o
některých odsouzených odbojářích, o kterých pojednává tato práce.2 Je zřejmé, že stejné
zkušenosti s krutým vězeňským režimem, které Jaroslav Cebe-Haberský prožil a
následně uchoval ve svých pamětích, měli i ostatní věznění. Ti však již bohužel svá
svědectví podat nemohli. Autentické prožitky vězně Jaroslava Cebe-Haberského jsou
tedy použity v souvislosti s vylíčením prostředí a režimu káznice i ve vazbě k některým
postavám této práce. Na tuto aplikaci příležitostně odkazuje poznámkový aparát.
Všeobecné pasáže týkající se nástinu tehdejších politických událostí, dobových
vojensko-technických otázek, případně vojensko-personálních záležitostí, jsou rovněž
čerpány z odborné literatury. Vojenské personální a další odborné údaje převážně
z období první republiky jsem čerpal z Encyklopedie branné moci Republiky
československé od autorské dvojice Jiří Fidler a Václav Sluka. Další doplňující data
k spolupracovníkům z odboje jsem občas dohledal v trojdílném svazku Jaroslava
Čvančary Někomu život někomu smrt (1939–1941;1941–1943;1943–1945). Tato
publikace je zajímavá hlavně obrovským množstvím dobové obrazové dokumentace.
Využil jsem i některé ze vzpomínek přímého účastníka 2. odboje Karla VeseléhoŠtainera zachycené v knize Cestou národního odboje. Pro přehlednost práce a snaze
neodbíhat od tématu jsou některé doplňující a dle mého názoru i zajímavé informace
uvedeny zkráceně v poznámkovém aparátu. Některé, spíše doplňující informace, jsem
také čerpal prostřednictvím internetových zdrojů. Uvádím zejména odkaz na stránky
Českého svazu bojovníků za svobodu, Oblastního výboru Plzeň (http://zasvoboduplz.cz), dále jsou jistě přínosné internetové stránky týkající se záležitostí naší
předválečné armády (http://vojenstvi.cz a http://brannamoc1938.eu) a zajímavé jsou
také internetové stránky Vojenského historického ústavu Praha (http://www.vhu.cz). Z
internetového zdroje je také použito několik fotopříloh. Zejména to jsou fotografie
pamětních desek a památníků, které autor-fotograf Vladimír Štrupl, prezentuje na
internetových stránkách http://www.vets.estranky.cz/. Veškerý výčet archivních
pramenů, literatury a internetových zdrojů je přehledně uveden v závěrečném seznamu.
Tato diplomová práce volně navazuje na první část mé předchozí bakalářské práce
(rozšiřuje okruh osob působících kolem odbojáře Jaroslava Lisého), její pramenné
zdroje, členění i forma jsou proto podobné.
2

J. Cebe-Haberský vzpomíná několikrát na generála Bedřicha Homolu a plukovníka Tomáše Plcha.
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1. Tomáš Berka (16. 2. 1896–15. 10. 1943)
podplukovník gšt., plukovník gšt. in memoriam

1.1 Mládí (1896–1914)
V rodném listě Tomáše Berky je zapsané místo narození Praha. Právě zde, ve
stověžaté matičce, v městské čtvrti Nusle,3 v čísle popisném 191 na Královských
Vinohradech, porodila dne 16. února 1896 mladá paní Marie Berková4 svému
manželovi Františkovi další dítě,5 zdravého syna, kterého pak společně pojmenovali
Tomáš. Otec, který v té době pracoval u Císařsko-královské státní dráhy jako vlakový
průvodčí,6 byl na nový přírůstek do rodiny patřičně hrdý. Šťastný byl i starší syn
Slávek,7 kterému přibyl malý bratříček, s kterým si bude už brzy hrát. Berkovi patrně
prožívali, stejně jako ostatní rodiče, své běžné denní starosti i radosti. Přitom starost o
rodinu byla pro oba rodiče hlavní prioritou. Svůj čas tak Berkovi dělili mezi práci a děti.
Syn Tomáš si na prahu svého života užíval, podobně jako jeho vrstevníci,
bezstarostného období dětských her a radovánek. Malebná pražská zákoutí byla
vděčným cílem jejich klukovských výprav za dobrodružstvím. Krásné dětství, kdo by na
něj rád nevzpomínal. Zcela bezstarostné období her a malin nezralých však netrvá věčně
a velmi brzy se stává definitivní minulostí. A tak ani malý Tomáš Berka nebyl
výjimkou. První povinnosti se dostavily záhy a to s povinnou školní docházkou.
Základní školu Tomáš Berka navštěvoval v rodné Praze. Mladý Tomáš byl talentovaný
snaživý a pilný žák, který se dobře se učil. Nebylo proto divu, že po skončení základní
školní docházky začal tehdy sotva jedenáctiletý Tomáš studovat na místním reálném
gymnáziu. Přišla studentská léta. V té době student Tomáš Berka prožíval krásné
období svého mládí. Svět se mu zdál, ostatně jako většině kluků v tomto věku,
nádherný. Kamarádi ze školy, z místního Sokola, ale i usměvavá pražská děvčata, prostě
3

Vojenský ústřední archív Praha-vojenský historický archiv (dále jen VHA) fond Kvalifikační listiny
vojenských osob, kvalifikační listina (dále jen KL) Tomáše Berky, též Kleg, karta Kleg (dále jen poslužný
spis legionáře) Tomáše Berky. Podle dokumentů rodina Berkových později bydlela v Nuslích na
Palackého třídě 373, politický okres Vinohrady.
4
Tamtéž, KL, příloha - osobní spis. Matka se za svobodna jmenovala Šmídová.
5
Archiv bezpečnostních složek ministerstva vnitra České republiky (dále jen AMV) fond 141 - Německé
soudy v říši, spis Eizelvorgang gegen Berka 60/42/g – II BM (samostatný proces proti Berkovi), dále jen
spis Tomáše Berky. Podle údajů z dopisu manželky měl Tomáš Berka celkem pět sourozenců.
6
František Berka, nar. 27. 11. 1863, byl původně lovčím u hraběte Czernina, AMV fond 141- Německé
soudy v říši, vyšetřovací spis Tomáše Berky, údaj z dopisu sestry Anny Čáslavské z 30. 8. 1943 (žádost o
milost pro Tomáše Berku).
7
Bratr Miloslav Berka, v té době již pětiletý.
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všechno co mladého člověka mohlo v tomto věku provázet. Vše se však s postupem
doby rychle a radikálně měnilo. „Starý svět“ už nebyl tím, co býval. Rovněž politické
události se vyvíjely jinak než by si většina obyčejných lidí přála. Tomáš Berka prožíval
svá léta dospívání v době, kdy se nad Evropou začala stahovat válečná mračna. Když
pak Tomáš skládal maturitu, o tom, že se schyluje k válce, pochyboval málokdo.
1.2 1. světová válka, zajetí, legie (1914–1920)
Osudová návštěva rakouského arcivévody Františka Ferdinanda s jeho chotí
v neklidném bosenském Sarajevu, dramatická událost, která zásadně ovlivnila další
chod novodobé historie. Byla to snad souhra nešťastných událostí, nebo nezvratitelný
osud, které nakonec přivedly nástupnický pár až před mušku revolveru mladého Gavrila
Principa?8 Kdo ví. Jisté však je, že to byla rozhodně vítaná záminka pro rakouské, ale
hlavně německé militantní kruhy. Politické napětí již delší čas kulminovalo a
nepřekonatelné rozpory mezi jednotlivými evropskými mocnostmi byly až příliš zjevné.
Právě uvedená tragická událost, ke které v Sarajevu došlo, navždy změnila chod
světových dějin. Pár nezbytných diplomatických kroků bylo jenom divadelní předehrou
toho, co všichni očekávali. O měsíc později začala válka, ze které se během krátké doby
stal rozsáhlý konflikt, který svět do té doby nezažil. Ničivá válka, které později historie
přisoudí přívlastek „velká“ nebo ji ještě později označí jako „světová“ s příslušnou
pořadovou číslovkou. Během neskutečně krátké doby se nezadržitelně rozběhl válečný
kolotoč, kolotoč, který roztočila smrt a do kterého postupně naskočila řada národů.9
Mnoho do té doby krásných koutů světa se brzy proměnilo v krvavá bojiště. Vojáci na
obou stranách denně umírali po tisících. Smrt si nevybírala. Ani české země nemohly
zůstat jako součást monarchie stranou. Průmyslová i zemědělská produkce RakouskaUherska byla zcela podřízena válečnému hospodářství. Zcela eliminován byl politický
život, zásahy státu pocítili lidé i v soukromí. Důležitým faktorem však byl i lidský
činitel. Vojenské ešalony plné nových a nových odvedenců odjížděly v pravidelných
intervalech z různých nádraží monarchie. Konečná stanice – fronta, pro mnohé
8

Atentát z 28. června 1914. Gavrilo Princip člen radikálního hnutí Mladá Bosna zastřelil arcivévodu a
následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este a jeho manželku. Sarajevský atentát následně odstartoval
rychlý sled událostí, které vedly k vypuknutí globálního válečného konfliktu.
9
Ve válečném konfliktu se střetly dvě hlavní koalice. Mocnosti Dohody a Ústředními mocnostmi.
K členům Dohody patřilo Spojené království, Francie a Rusko. K Dohodě se postupně připojily další
státy (např. v r. 1915 Itálie, r. 1917 USA). K ústředním mocnostem patřilo Německo a RakouskoUhersko. Později se přidala Osmanská říše a v roce 1915 také Bulharsko.
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„konečná“ navždy. Rakousko-Uhersko zabředlo do vleklé války a bylo nuceno
nepřetržitě doplňovat tolik potřebný lidský potenciál. V celé zemi snad nebyla jediná
domácnost, kde by některý z manželů, synů nebo bratrů nenarukoval do rakouskouherské armády. Vojenští páni odváděli dobrou práci a nezapomněli ani na mladého
Tomáše Berku. Ten byl krátce po ukončení svého středoškolského studia, zjara příštího
roku,10 rovněž odveden do armády. O několik týdnů později11 nastoupil zcela nezkušený
Tomáš Berka jako vojín domobranec, s odznakem jednoročního dobrovolníka,
prezenční službu u c.k. polního mysliveckého praporu č. 4 v rakouském městečku
Braunau am Inn.12 Odvedenec Tomáš Berka si jistě v té době ještě neuvědomoval, že
mu osud bezděčně nastartoval jeho vojenskou kariéru, profesi, která ho bude provázet
celý život. V rakouské armádě s Tomášem Berkou, zřejmě jako se středoškolákem,
počítali na vyšší velitelskou funkci, proto ho ještě před odchodem na ruskou frontu
vyslali do školy pro důstojníky pěchoty v záloze v Pezinoku.13 Po úspěšném dokončení
kursu tak během relativně krátké doby Tomáš Berka získal alespoň minimální velitelské
zkušenosti. Bylo však otázkou, zda mu budou pouze povrchní znalosti vojenského
řemesla stačit pro přežití na frontě. Co ho na frontě čeká, nemohl v té době ani tušit.
První dvě válečná léta a s nimi rozsáhlá ruská fronta, místo krvavého měření sil mezi
rakousko-uherskou armádou a armádou carského Ruska. Na zdejší válečnou půdu
vstoupil Tomáš Berka poprvé se svým 4. praporem polních myslivců dne 1. října
1915.14 Nejdříve zde působil ve funkci velitele družstva, později se propracoval na
velitele čety. Záhy přišli první ranění a také první mrtví. Zpočátku to byl pro nováčky
šok, pak již denní realita života na frontě. Člověk přivykne všemu. Tento stav prožíval i
Tomáš Berka, který si plnil každodenní povinnosti frontového vojáka. Po pár měsících
na frontě Tomáš Berka odjel do města Luck15 absolvovat kurs zákopových obranných
zbraní.16 Dá se bezpochyby říci, že rýče a lopaty patřily mezi první zbraně používané

10

VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL, průběh vojenské služby, též poslužný spis
legionáře Tomáše Berky. Konkrétní datum odvodu je uveden 15. březen 1915.
11
Tamtéž, stalo se 1. 5. 1915.
12
Tamtéž, za zmínku také stojí, že toto rakouské město je také rodištěm budoucího nacistického vůdce
Adolfa Hitlera.
13
Tamtéž, průběh vojenské služby.
14
Tamtéž
15
Luck je historické město na západní Ukrajině.
16
VHA, Fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL, průběh vojenské služby, též poslužný spis
legionáře Tomáše Berky. Tento kurz Tomáš Berka absolvoval zjara 1916.
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v masovém měřítku na západní frontě.17 A tak i tento kurs, do kterého Tomáš Berka
nastoupil, jakoby předznamenával, že i východní fronta brzy přejde na tento specifický
styl války. Tomáš Berka prošel uvedeným kursem úspěšně, ale čerstvě nabyté
zkušenosti již v rakousko-uherské armádě zužitkovat nestačil. Zanedlouho totiž právě u
tohoto ukrajinského města padl společně se svými spolubojovníky do ruského zajetí.18
Tak se i Tomáš Berka bezděčně ocitl v situaci, která již do té doby potkala nejednoho
frontového vojáka. Aktivní účast na frontě se pro něho změnila v jinou anabázi,
tentokrát pasivní, kterou bylo vandrování po ruských internačních táborech. Situace to
jistě nebyla zrovna záviděníhodná, ovšem v porovnání s případným těžkým zraněním
nebo dokonce s všudypřítomnou smrtí, přeci jen situace přijatelnější. Tomáš Berka se
stal válečným zajatcem. Díky tomu zakusil na vlastní kůži drsné životní
podmínky ruských zajateckých táborů. Na druhou stranu však také musel objektivně
uznat, že ruské zajatecké ubikace přinášejí rozhodně lepší komfort než rakouské
zablácené zákopy.19 V ruských zajateckých táborech byl Tomáš Berka internován více
než rok.20 Celou tu dobu mohl pozorovat, jak se tyto tábory plnily stále novými zajatci,
hlavně z řad Čechů, Moravanů, ale i Slováků. A právě o zajatce těchto slovanských
národností měli zájem náboroví emisaři Odbočky Československé národní rady na
Rusi,21 kteří zde již tou dobou působili. Na území carského Ruska se postupně začalo
formovat národní vojsko, jehož stát by měl teprve v budoucnu vzniknout.22 Politická
agitace emisarů silně zapůsobila i na Tomáše Berku, který se v té době nacházel
v ruském zajateckém táboře Syzraň v Simbirské gubernii.23 Po zvážení všech ,,pro a
17

Obrazně tzv. „zákopová válka“. Termín označující statickou válku. Ve větším rozsahu se tato forma
boje objevila právě na počátku první světové války.
18
VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL, též poslužný spis legionáře Tomáše Berky. T
Berka byl Rusy zajat 7. 6. 1916. Bližší okolnosti zajetí prameny neuvádí.
19
Drsný režim ruského internačního tábora popisuje např. Josef KLIMENT, Zápisky legionářovy, ze
života a bojů na Rusi ve světové válce v letech 1914–1919, Středokluky 2005. K prostředí ruských
zajateckých táborů, srov. také Libor NEDOROST, Češi v 1. světové válce. Do hořkého konce (3. díl),
Praha 2006, s. 61.
20
VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL, též poslužný spis legionáře T. Berky. Podle
pramenů v zajateckých táborech pobýval T. Berka od 7. 6. 1919 do 1. 8. 1917.
21
Pobočka reprezentativního orgánu čs. zahraničního odboje, který vznikl v Paříži z iniciativy vedoucích
představitelů odboje. Jiří FIDLER, Zborov 1917, Brno 2003, s. 200.
22
Jádro budoucích legií vytvořila v roce 1914 tzv. Česká družina. „Českou družinu tvořilo 720
dobrovolníků z Čechů žijících v Rusku (Starodružiníci). 28. září 1914 složili její příslušníci na kyjevském
náměstí slavnostní přísahu“. Viz Jaroslava POSPÍŠILOVÁ, Českoslovenští legionáři z okresu Hradec
Králové 1914-1920, Hradec Králové 2000, s. 9. Srov. také J. BOHÁČ – J. BEDNAŘÍK – F.
ŠTEINDLER, Československé legie za světové války, Praha 1928, s. 8–10 a srov. též J. FIDLER, Zborov
1917, s. 103–104.
23
VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL, též poslužný spis legionáře Tomáše Berky.
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proti“ se Tomáš Berka rozhodl dne 2. srpna 191724 dobrovolně vstoupit do
československých legií v Rusku. Zda byl při této volbě určitým způsobem ovlivněn i
svým bratrem Miloslavem, který právě jako emisar v ruských zajateckých táborech
působil, se již pravděpodobně nezjistí.25 Praporčík Tomáš Berka se tedy rozhodnul
stejně jako mnozí jiní naplnit závazná slova legionářského slibu:
„Zavazuji se slavnostně, že sloužiti budu čestně a věrně jako voják československého
národního vojska Československému Národu zastoupeného nyní Československou
Národní Radou a slibuji, že čestně a věrně budu plniti povinnosti, jež plnou z tohoto
závazku, jmenovitě, že bezpodmínečně budu poslušen všech rozkazů svých vojenských
velitelů“.26
Tomáš Berka byl odeslán k doplňujícímu výcviku do důstojnického kursu. V pozici
frekventanta nastoupil

do československé

důstojnické školy zřízené při

5.

československém střeleckém pluku „Pražském“, v ukrajinském městě Borispol.27
Zmiňovaný důstojnický kurs zde absolvoval Tomáš Berka v období od 2. srpna do 12.
září 1917.28 Po úspěšném složení povinných důstojnických zkoušek nastoupil praporčík
Tomáš Berka následujícím dnem službu u 7. československého střeleckého pluku,
nazvaného výstižně „Tatranský“,29 a dnem 29. září 1917 byl zapsán do seznamu
mladších důstojníků 8. roty. Nesmyslná válka pokračovala již třetím rokem, aniž by
jedna či druhá válčící strana něčeho dosáhla. Přibývali jen mrtví, ranění, zmrzačení,
vznikaly obrovské materiální škody, nekonečný krvavý účet narůstal. Konec utrpení byl
v nedohlednu. Události se však přeci jen rozhýbaly a koncem druhé poloviny roku 1917
24

Tamtéž, průběh vojenské služby, samotnou přihlášku si podal Tomáš Berka již 17. 8. 1916.
VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL, též poslužný spis legionáře Miloslava Berky,
průběh vojenské služby. Miloslav Berka byl Rusy zajat již v červenci 1915, ve funkci náborového
emisara působil od června 1916.
26
Tamtéž, přísaha legionáře.
27
„Borispol, ukrajinské město asi 40 km jihovýchodně od Kyjeva... Nedaleko železniční trati vznikl v roce
1915 zajatecký tábor, který byl však již po několika měsících vyklizen a budovy (zemljanky) využity pro
potřeby armády. V září 1916 byl tábor vybrán pro soustředění Československých náhradních jednotek, 3.
listopadu 1916 zde vznikl Československý náhradní prapor, který odtud do stavu Československé
střelecké brigády odeslal 2800 dobrovolníků. V dubnu 1917 byl tábor předán polským dobrovolnickým
jednotkám a Čechoslováci se přemístili do Dobrujska“. J. FIDLER, Zborov 1917, s. 95.
28
VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL Tomáše Berky.
29
7. čs. střelecký pluk "Tatranský" se konstituoval v rámci ruských legií 12. června 1917. Zpět do
Československa se vrátil až v červenci 1920. Dnem 1. října 1920 se realizovalo jeho sloučení s 4. čs.
střeleckým plukem. Nově vzniklý pěší pluk č. 7 "Tatranský" měl po celou dobu své prvorepublikové
existence sídlo v Nitře. Zanikl v létě 1939. Jiří FIDLER – Václav SLUKA, Encyklopedie branné moci
Republiky československé 1920–1938. Praha, LIBRI, 2000, s. 487.
25

20

nabraly do té doby málo předvídatelný směr. Již v létě 1917 se na frontě objevili první
američtí vojáci, tím pádem se pověstné misky vah začaly zřetelně nachylovat ve
prospěch dohodových mocností. Válka nyní dostala rozměr skutečně celosvětový.
Nicméně tou pravou převratnou událostí byla nesporně bolševická revoluce ve válce
zmítaném carském Rusku. Revoluce zdánlivě bez větších šancí na úspěch se nakonec
stala základem nového politického systému, řádu, který bude v budoucnu ovlivňovat
nejenom vývoj samotného Ruska, ale zásadně i chod světových dějin.30 Revoluční
změny v Rusku daly prozatím nový směr dalšímu vývoji světového válečného
konfliktu.31 Nový kurs ruské politiky se nyní zásadně promítnul do změny poměrů sil na
frontě. Ruská fronta se díky tomu prakticky rozpadla. Politické události, které však
revoluční vlnu následovaly, uvrhly již tak válkou zdevastovanou a zbídačelou zemi do
další neméně krutější války, do války občanské. Českoslovenští legionáři byli
nepředvídatelnými událostmi v Rusku značně zaskočeni, podle pokynů svého velení se
však snažili zachovat neutralitu a nezasahovat do probíhajících vnitřních ruských
sporů.32 Československé vojsko na Rusi se mezitím stalo součástí dohodových armád a
mělo být po rozpadu východní ruské fronty přepraveno na frontu západní, konkrétně do
Francie, přes ruské přístavy v Murmansku nebo Archangelsku. Plánované přípravy
k přesunu našich jednotek se začaly postupně realizovat. Brzy však bylo všechno jinak,
na obzoru se začaly objevovat indicie, které budou pro československé jednotky,
bojující až do té doby udatně na straně Rusů, jedním velkým problémem. Tím

30

Říjnová revoluce, též Velká říjnová socialistická revoluce (VŘSR). Vojenský převrat provedený
bolševiky v Rusku dne 7. listopadu 1917 (25. října podle juliánského kalendáře). Revoluce výrazně
ovlivnila následné dění 20. století, stála také na počátku krvavé občanské války.
31
„Již 3. března 1918 byla v Brestu uzavřena separátní smlouva mezi sovětskou vládou a ústředními
mocnostmi, tzv. „Brestlitevský mír“. Po bolševické revoluci odmítlo Rusko nadále bojovat ve válce po
boku Dohody. Rozpadu východní fronty tak využilo Německo, které spolu s Rakouskem-Uherskem úspěšně
podniklo rozsáhlý útok na všech úsecích východní fronty, přičemž obsadilo značné území. Rusko smluvně
uznalo právo ústředních mocnosti na tato nově získaná území. Německé jednotky tak mohly být přesunuty
na západní frontu k rozhodujícím bojům války. Brestlitevský mír měl pro Rusko rozporuplné následky, za
cenu velkých územních ztrát pomohl bolševikům získat čas k uhájení výsledků své revoluce. V listopadu
1918 byla smlouva anulována.“ Pavel BĚLINA – Dagmar MORAVCOVÁ – Marek PEČENKA,
Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914 – 1941, Praha 1994, s. 37–38.
32
„Ukrajina nejprve vyhlásila autonomii v rámci Ruské republiky, a když se bolševizované oddíly ruské
armády vydaly separatisty potlačit, vyhlásila Ukrajina přímo nezávislost. Čechoslováci střežili pouze
okolí svých posádek proti rozkrádání a do ostatního dění nezasahovali. Stejně tak, když se ukrajinskobolševická fronta přehnala přes československé pozice, zůstali legionáři přísně neutrální. Změna nastala
teprve v době, kdy Ukrajina požádala o pomoc německá vojska.“ Vojenský historický ústav Praha, Vznik
Československého armádního sboru v Rusku, dostupné online (http://www.vhu.cz/vznikceskoslovenskeho-armadniho-sboru-v-rusku/) [cit. k 9. 7. 2013].
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problémem byla nevyzpytatelná ruská revoluční scéna.33 Názorové neshody mezi
představiteli nové ruské vlády a vrchním velením našich jednotek se začaly projevovat
čím dál více. Koncem března 1918 byla sice ještě ratifikována mezi Odbočkou Národní
rady československé a sovětskou vládou smlouva o volném průchodu našich
vojenských jednotek na východ,34 brzy však začaly být zřejmé snahy sovětské vlády o
likvidaci našeho armádního sboru, které přinutily velení našeho vojska improvizovat.35
Narychlo svolaný sněm vrchních orgánů našich jednotek v Čeljabinsku se nakonec
usnesl, že bude-li to nezbytně nutné, uvolní si naši legionáři cestu bojem.36 Postoj
československých jednotek svobodně rozhodnout o své další roli však ruská bolševická
vláda vyhodnotila jako akt otevřeného nepřátelství. Úmyslné provokace podporované
novou ruskou vládou jasně nasvědčovaly tomu, že první konflikt s bolševickými
jednotkami je jen otázkou času. Situace československého armádního sboru v Rusku se
zdála až dosud poněkud nepřehledná, nyní, kdy se legie ocitly v novém válečném stavu
s bývalým spojencem, se stala více než dramatickou. Smrt nebo svoboda, dvě volby,
žádná střední cesta. Již při vstupu do legií byla pro mnohé vojáky oním cílem svoboda.
Teď o ní museli vlastními silami rozhodnout. To, že to neobejde bez železné vojenské
disciplíny a osobní statečnosti si uvědomovali všichni. Výhodou bylo to, že odhodlání a
morálka našeho vojska byla v té době na vyšší úrovni, než jakou měla zpočátku většina
bolševických jednotek. Tak tedy ne krátká cesta na západ, ale dlouhý pochod na
východ. V několika liniích si tehdy československé legie razily cestu na dálný východ.
Bok po boku se svými spolubojovníky z legií37 postupoval i Tomáš Berka.38 Ten se

33

„Československý sbor deklaroval neutralitu ve vnitropolitických otázkách Ruska a začal vyjednávat o
přesunu z Ruska do Francie. Někteří čs. vojáci se přesto krátce zúčastnili bojů v Kyjevě mezi bolševiky a
obhájci prozatímní vlády. Situaci změnilo teprve ukrajinské hnutí za nezávislost a započaté mírové
jednání mezi bolševiky a státy Trojspolku – Německem, Rakousko-Uherskem a Tureckem“. Tamtéž,
dostupné online (http://www.vhu.cz/vznik-ceskoslovenskeho-armadniho-sboru-v-rusku) [cit. 9. 7. 2013].
34
Cílem našeho armádního sboru byl přístav Vladivostok, odtud měli naši legionáři odplout do Francie. V
městě Penza chtěli místní bolševici na základě obdrženého rozkazu naše legionáře odzbrojit, což naráželo
na odpor našich jednotek. Bolševici proto odmítali pouštět vlaky dále na východ. V místě vládla obrovská
nervozita, která se ještě stupňovala provokacemi ze strany jak bolševiků, tak z Ruska odjíždějících
zajatců. Válka.cz, Čeljabinský incident, dostupné online (http://www.valka.cz/clanek_826.html), [cit. 9. 7.
2013].
35
Tamtéž, jedná se o incident, z 14. května 1918 v Čeljabinsku. Ze skupiny rakousko-uherských zajatců,
odjíždějících vlakem na západ, někdo hodil mezi naše vojáky kus železa a jednoho z nich přitom těžce
zranil. Naši legionáři útočníka na místě ubili. Rusové místo toho, aby celou věc vyšetřili, uvěznili skupinu
našich legionářů. Na to reagovali naši legionáři tak, že zajatce osvobodili a naopak zajali bolševiky. Pro
Moskvu však byl tento incident záminkou k likvidaci našeho armádního sboru.
36
V literatuře je často používán termín „vlastním pořádkem“.
37
Vojáci-legionáři užívali oslovení „bratr“.
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postupně přes funkci velitele čety a velitele půlroty propracoval až do funkce velitele
roty.39 Jako velitel své jednotky se v té době zúčastnil významných vojenských operací
u Krest-Vozdvizenskoje a u Jabereva.40 Tak tedy vypadala situace našeho vojska
v Rusku zmítaném vírem občanské války. Podstatné změny však zasáhly i západní
Evropu. Přišel podzim 1918. Čtvrtý válečný rok se již nesl ve znamení zřetelné ztráty
motivace obou válčících stran k pokračování nesmyslného boje. Čím déle se
znepřátelení vojáci ve válečné mizérii pohybovali, tím více byl jejich společným
přáním mír. Mnohdy už k sobě necítili ani tu kdysi zahořklou pachuť nesmiřitelné
nenávisti. To vše a mnoho dalších faktorů způsobilo, že skutečně v listopadu 1918
hrůzy světové války skončily. Toužebně očekávané příměří ukončilo jeden z největších
válečných konfliktů všech dob. S válkou však skončilo i něco jiného. Starý zaběhlý řád
se definitivně rozpadl a s ním definitivně zanikla i některá staletá impéria. Carské Rusko
se již nacházelo v totálním rozkladu, stav ostatních velmocí přesně vystihuje následující
citát: „V den příměří 11. listopadu 1918, zůstalo Rakousko bez císařství a Německo bez
císaře“.41
Habsbursko-Lotrinské soustátí, které bylo po několik století spojeno „pupeční šňůrou“ i
s českými zeměmi, se tedy stalo minulostí. Problémů mělo tato mnohonárodnostní říše
v historii spíše více než méně, vždy se ale dokázalo nějakým způsobem vzpamatovat a
vzchopit. Tato válka však již byla evidentně nad její síly. Po celou dobu války
vystupovalo Rakousko-Uhersko jako druhořadý spojenec Německa. Představa, že mu
společné vítězství pomůže problémy vyřešit, byla až příliš naivní. Porážka, která přišla,
znamenala navždy ztrátu dějinné role. Starý řád se nenávratně zhroutil, kdysi mocné
Rakousko-Uhersko skončilo definitivně v propadlišti světových dějin. Na druhou
stranu je však nutno dodat, že když něco starého zaniká, většinou vzniká něco nového.
A tak i na rozpad starého rakousko-uherského mocnářství navazoval zrod nových
státních útvarů. Jedním z nich byla i Republika československá, nová malá země
v samotném srdci Evropy. V roce 1914 byl již československý národ plně
38

V té době byl již Tomáš Berka ostřílený voják. Bojové zkušenosti získal se svým plukem již u
Bachmače, postupně se pak účastnil bojů u Novonikolajevska, Irkutska, Čeljabinska a Krasnojarska,
nakonec se podílel se na ochraně magistrály. Ivan LACH – Eduard STEHLÍK, Vlast a čest byly jim dražší
nežli život, Dvůr Králové, 2000, s. 28.
39
VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL Tomáše Berky, průběh vojenské služby.
40
Tamtéž
41
Martin GILBERT, První světová válka. Úplná historie, Praha 2005, s. 662.
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emancipovaný, se všemi atributy, které by měl takový národ mít, ale to hlavní, vlastní
stát, mu chybělo. Nyní se dávný sen Čechů a Slováků splnil. Nadšení většiny obyvatel
nově vzniklého státu nebralo konce. Stejně přivítal zprávu o vzniku republiky i Tomáš
Berka a další bratři legionáři, vždyť i oni svým dílem rozhodně razantně přispěli
k tomuto slavnému okamžiku. Tím to ale prozatím končilo, republika sice vznikla a
všude doma se slavilo, na složité situaci našeho vojska uvězněného hluboko ve
vnitrozemí nepřátelsky naladěného státu, se prakticky nic nezměnilo. Krvavá ruská
občanská válka a s ní související totální anarchie provázela naše vojenské jednotky při
jejich ústupu na východ. Smrt, která mohla přijít kdykoliv a odkudkoliv, krásná, avšak
poněkud drsná sibiřská tajga, ale i další nečekané překážky a technické problémy, to byl
program každého dne. Stmelený vojenský kolektiv byl nyní jedinou nadějí na přežití.
Jedinec zde neměl šanci. Hnací silou bylo dosáhnout co nejdříve cílové stanice, což by
konečně přineslo netrpělivě očekávaný konec této války. Naše jednotky si proto
pomalu, avšak cílevědomě, razily cestu ke svobodě. Při ústupu na východ hrála velmi
důležitou roli železnice. Bez nadsázky se dá říci, že právě sibiřská magistrála
představovala pověstnou imaginární životodárnou tepnu, která pomáhala přežít našim
legionářům. Železniční trať umožňovala nezbytné zásobování našich jednotek, přesun
tolik potřebného vojenského materiálu a hlavně převoz legionářů. Bylo zřejmé, že kdo
vládne jednotlivým úsekům na trase sibiřské magistrály, je dočasně i pánem situace
v dané oblasti. Vojenské velení našich legií proto vynaložilo veškeré úsilí k ovládnutí
jednotlivých železničních úseků. Vojenská strategie, pokud se to tak dalo nazvat, byla
pouze jediná, na ústupu chránit majetek a lidi s co možná nejmenšími ztrátami. Že to
rozhodně nebude záležitost několika týdnů, dokládala rozlehlá ruská Sibiř. Předpoklady
se splnily. Je až neskutečné, že se ještě téměř rok a půl Tomáš Berka účastnil
ústupových bojů po sibiřské magistrále. Na jejím konci měl za sebou těžké boje u
Novonikolajevska, na jekatěrinburgské frontě, u tatarské Birmy i u Lebeděvy.42
,,Osvědčil se v boji…a statečný voják“,43 tak ho později v posudcích hodnotili jeho
nadřízení. Kyjevská oblast, poltavská a simbirská gubernie, Rzesov, Luck…, tam
všude zanechal Tomáš Berka svojí „nesmazatelnou stopu“. Naše vojska si však vedla
úspěšně a bez velkých ztrát dosáhla plánovaného cíle. Také pro Tomáše Berku ruská

42
43

VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL Tomáše Berky, účast v bojích.
Tamtéž, oddíl - hodnocení , pochvaly.
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anabáze jednou provždy definitivně skončila. Konečně se i on dočkal vytouženého
návratu do vlasti. Společně se svými druhy se nalodil na zaoceánskou loď „Belgie“ a
transportem přes Tichý oceán, Kanadu a Atlantik44 odplul z dálného východu, stejně
jako ostatní československé jednotky, domů.45 Dne 28. července 192046 překročil
Tomáš Berka v hodnosti nadporučíka hranice nové Československé republiky. Situace,
kterou si pravděpodobně velmi často představoval, se nyní stala realitou.
1.3 Návrat do vlasti, vojenská kariéra, rodina (1920–1929)
Stejně jako mnoho jeho bojových druhů se i nadporučík československých legií
Tomáš Berka po mnoha válečných letech strávených v Rusku konečně vrátil domů.
Zcela zaslouženě si tak mohl alespoň trochu odpočinout na krátké repatriační dovolené,
kterou tehdy dostali všichni legionáři. Při volbě budoucího povolání zvítězily ozbrojené
složky. Nyní již kapitán Tomáš Berka zůstal u armády. Krátce působil jako velitel roty
u pěšího pluku 7 ve slovenské Nitře a také v jihoslovenských Levicích.47 Pak ho již
čekal návrat do rodné Prahy. Začátkem prosince roku 192048 byl Tomáš Berka zařazen
k nově vzniklému pěšímu pluku 28.49 Zde ve velitelských kasárnách Jana Roháče
z Dubé50 působil také jako velitel roty, později se stal velitelem místní poddůstojnické
školy. Významná změna nastala i v jeho soukromém životě. Již delší dobu Tomáš Berka
pravidelně docházel do rodiny krejčovského mistra Kumšty do Rostislavovy ulice
v Nuslích. Důvodem však rozhodně nebyl střih na nový oblek, nebo jiná služba, kterou
místní krejčovský salon nabízel, byla jím Maruška, dcera Kumštových. Bylo to jen
otázkou času, kdy mladí dostanou požehnání. Stalo se a dne 24. září 1921 uzavřel
Tomáš Berka v pražském husitském kostele sv. Martina sňatek s tehdy 23letou Marií
Kumštovou.51

44

Tamtéž, průběh vojenské služby.
„Celkem bylo přepraveno asi 67 000 osob, z toho asi 56 000 vojáků, poslední transport dorazil do vlasti
30. 11. 1920“. J. BOHÁČ – J. BEDNAŘÍK – F. ŠTEINDLER, Československé legie za světové války, s.
32.
46
VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL Tomáše Berky, průběh vojenské služby.
47
Tamtéž, KL Tomáše Berky, průběh vojenské služby. Konkrétně v těchto posádkách působil Tomáš
Berka od 28. 7. 1920 do 3. 12. 1920.
48
Tamtéž, přesně dne 4. 12.1920.
49
Toto vojenské těleso pěchoty vzniklo v rámci unifikace branné moci dne 29. 8. 1920. J. FIDLER – V.
SLUKA, Encyklopedie branné moci…, s. 496.
50
Tamtéž, jednalo se o sídlo velení 28. pěšího pluku.
51
VHA, sbírka 255/1946, spis účastníka národního boje za osvobození, složka Tomáše Berky, dokumentoddací list. Marie Berková (roz. Kumštová) se narodila 30. 1. 1898, bydlela rovněž v Nuslích,
45

25

Od 21. července 1923 Tomáš Berka velel poddůstojnické škole již v hodnosti štábního
kapitána.52 Každý dobrý důstojník by měl ovládat co nejvíce dovedností, které jsou
součástí vojenského řemesla. I Tomáš Berka patřil k těm, kteří měli zájem o pravidelné
zvyšování své odborné kvalifikaci. V průběhu několika let tedy Tomáš Berka
absolvoval různé vojenské kurzy53 a školení. Skutečná šance posunout se na profesním
žebříčku však přišla v druhé polovině roku 1927. Tomáši Berkovi byla nabídnuta
možnost studia na tehdejší prestižní Válečné škole v Praze.54 Nabídnutou šanci Tomáš
Berka využil a dne 30. října 1927 se zapsal na studia jako řádný posluchač této
akademie. Na vysoké vojenské škole Tomáš Berka studoval předměty, bez kterých by
se žádný budoucí velitel neměl šanci uplatnit. I během vysokoškolského studia Tomáš
Berka prošel dalšími vojenskými vzdělávací kurzy a školeními. Prošel si tak nejen tzv.
zkušenými u různých zbraní, ale měl také možnost seznámit se i se zcela specifickými
obory. V Olomouci tak úspěšně prošel u místního vojensko-chemického ústavu
armádním plynovým kurzem a ve středočeské Kutné Hoře prošel u zdejšího učiliště pro
telegrafní vojsko kurzem55 telegrafním.
1.4 Vojenská kariéra (1930–1938)
Tomáš Berka si moc dobře uvědomoval, jak je pro jeho další vojenskou kariéru
nezbytné úspěšně zakončit studium. To se mu také povedlo, dne 30. září 193056 byl
vyřazen jako úspěšný absolvent Vysoké válečné školy. Před Tomášem Berkou se tak
konečně začala naplno otevírat úspěšná vojenská kariéra. A následovala další štace.
Českou metropoli vystřídala metropole moravská. Hned následující den, 1. října 1930
byl totiž Tomáš Berka přidělen k velitelství 6. pěší divize sídlící v Brně. Zde působil
jako přednosta 4. oddělení. Pobyt zde mu trošku kalil fakt, že byl nucen pobývat
odloučeně od své rodiny. U brněnské divize si Tomáš Berka plnil svědomitě své
v Rostislavově ulici. Z manželství se jim narodil jediný syn Zdeněk. Po smrti manžela zůstala vdovou. Po
válce bydlela v Praze 6 - Dejvice, Jugoslávských partyzánů 48.
52
VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, údaj z KL Tomáše Berky.
53
Tamtéž, oddíl - absolvované kurzy, např. v roce 1924 to byl kurz ekvitační, v roce 1927 to byl kurz
automobilový atd.
54
Válečná škola - vojenský vzdělávací ústav, který vznikl 1. 11. 1921 přejmenováním z Kursu pro
výchovu důstojníků generálního štábu na základě výnosu MNO. Sídlil v budově pražské Kadetky. Škola
podléhala přímo náčelníkovi hlavního štábu branné moci. Institut byl později přejmenován na Vysokou
školu válečnou. Za dobu své existence škola vyřadila 361 domácích a 23 zahraničních absolventů. Více J.
FIDLER – V. SLUKA, Encyklopedie branné moci…, s. 356–357.
55
VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL Tomáše Berky, absolvované kursy.
56
Tamtéž, průběh vojenské služby.

26

vojenské povinnosti a to až do 30. září 1931.57 O tom, že jeho pracovní zásluhy ocenili i
jeho nadřízení svědčí fakt, že byl zařazen do skupiny důstojníků generálního štábu
s hodností majora.58 Generální štáb to už je armádní elita, major generálního štábu
Tomáš Berka tak ve své kariéře zaznamenal další citelný úspěch. Po roce svého
působení u zmiňované divize se Tomáš Berka vrátil natrvalo do rodné Prahy, kde
nastoupil do služby na Ministerstvu národní obrany.59 Pracovní pozice Tomáše Berky
na pražském ministerstvu byla v podstatě prací úředníka. To nakonec vyplývalo i ze
samotného pracovního zařazení, přednosta pracovní skupiny vyšší komise pro
zpracování služebních knih.60 Zvláštní funkce, ale na podobně odbory a referáty
bychom narazili i dnes. Od „stohu papírů“ se proto Tomáš Berka rád vracel domů
k manželce Marii a malému synkovi Zdeňkovi,61 který se Berkovým, jako doslova
vymodlené dítě, narodil 16. dubna 1933.
1.5 Mobilizace, Mnichov, Protektorát (1938–1939)
Hluboká světová hospodářská krize se ze Spojených států amerických velmi rychle
přenesla na „starý kontinent“ a na počátku 30. let svým tvrdým dopadem negativně
ovlivnila nejen hospodářský a ekonomický vývoj evropských zemí, ale i následný
vývoj politický. Průvodní jevy, jako bída, nezaměstnanost a inflace, mající nejtvrdší
dopad především na nejnižší vrstvy obyvatelstva, umožnily různým reakčním
politickým frakcím získat slibnou startovní pozici k prosazení svých cílů. V mnoha
zemích se tak postupně vyprofilovaly politické kruhy, jejichž ideový program obsahoval
snad vše, jenom ne prvky demokracie. Prim jednoznačně hrálo sousední Německo, tou
dobou již plně pod vlivem zhoubné ideologie nacismu. Německo se nikdy nesmířilo
s ponížením, které mu přinesla Versailleská mírová smlouva.62 Válkou vyčerpaný a
následnými válečnými reparacemi silně zatížený německý stát dával od počátku najevo
57

Tamtéž
Tamtéž, u GŠ působil od 1. 1. 1931.
59
Tamtéž
60
Tamtéž, průběh vojenské služby, v této funkci působil do konce září 1936.
61
VHA, sbírka 255/1946, spis účastníka národního boje za osvobození, složka Tomáše Berky, podklady
k žádosti o vydání osvědčení dle § 8 zák. č. 255/1946 Sb., Syn Zdeněk Berka později vystudoval práva a
stal se doktorem s titulem JUDr. (dokumentace v témže spise z r. 1979). V jednom z osobních dotazníků
T. Berky je i odkaz na zdravotní stav manželky. Ta měla trpět těžkým ischiasem a v mládí prodělala
několik potratů.
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Versailleská mírová smlouva je jednou z pařížských mírových smluv uzavřených v roce 1919, která
ukončila první světovou válku. Pro Německo byla smlouva téměř likvidační, čímž později přispěla ke
kolapsu Výmarské republiky.
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svoji nespokojnost se stavem, který byl nastolen. Politické kroky, které Německo
postupně činilo, měly za cíl tento nepříznivý stav co nejdříve zvrátit. Za tichého
přihlížení vítězných spojenců Německo postupně sílilo. Brzy tak mohlo přistoupit
k samotné realizaci svých revizionistických plánů. To, že se němečtí představitelé
nesnažili zastírat svoji agresivní politiku vůči svým sousedům, částečně proti Rakousku,
ale hlavně proti demokratickému Československu, bylo zřejmé. Československá
republika se jevila díky svému národnostnímu složení jako lehce zranitelná, což se i
brzy bohužel potvrdilo. Dopady krize, ale hlavně léta opomíjené a neřešené problémy,
nasměrovaly německou menšinu do područí hákového kříže. Oprášené staré politické
heslo „Heim ins Reich“,63 to byl nyní program, který se Hitlerovi hodil do jeho
koncepce nového uspořádání Evropy. Není divu, že dovedně podchycená a
propagandisticky využitá teorie o jednotném státě germánského národa našla velký
ohlas u drtivé většiny Němců žijících v Československé republice. Nacisté tak konečně
získali potřebný ideový nástroj k prosazování ducha své velkoněmecké koncepce a
Hitler mohl díky tomu rozehrát svoji sudetoněmeckou partii. Díky tomu se stala během
několika let v oblastech osídlených převážně německou menšinou situace více než
dramatická. Nikdy v minulosti nebyly vztahy mezi Čechy a Němci tak napjaté jako
nyní. To, že Hitler hodlá využit problémy česko-německého soužití k rozbití
Československé republiky, bylo od počátku zřejmé. Nacistická propaganda utvrzující
německé obyvatelstvo o křivdách, které na sudetském obyvatelstvu páchají Češi, sílící
rozvracečské aktivity, které proti své vlasti vedli představitelé sudetoněmecké strany,64
demagogie, provokace a výhružky, to byl obraz politického dění v samotném srdci
Evropy druhé poloviny 30. let. Obavy, které prožívalo české obyvatelstvo, byly
oprávněné. A eskalace napětí se brzy projevila i na jiných místech střední Evropy. Jak
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,, Heim ins Reich“ (česky „domů do říše“) bylo politickým heslem německých nacionalistů.
Sudetendeutsche Partei (SdP), česky Sudetoněmecké strana. Lídrem strany byl Konrád Henlein, 1898–
1945. Podle něho se strana neoficiálně nazývala Henleinovci. Konrád Henlein měl po matce české
kořeny. V mládí pracoval jako bankovní úředník, později působil jako učitel v Aši. Velmi aktivní byl
v tzv. turnerském hnutí. Od poloviny 30. let se jeho strana stala klíčovým nástrojem k rozbití
republiky. Za Protektorátu se však výrazněji politicky neprosadil. Podrobnější životopisné údaje o
Konrádu Henleinovi viz např. Stanislav BIMAN – Jaroslav MALÍŘ, Kariéra učitele tělocviku, Ústí nad
Labem 1983.
Dalším významným představitelem této sudetoněmecké strany byl Karl Hermann Frank, 1898–1946.
Původně vyučený knihovník, později knihkupec v Lokti a Karlových Varech. Po vzniku Protektorátu se
stal státním tajemníkem Úřadu říšského protektora a zároveň vyšším vedoucím SS a policie. Od srpna
1943 byl státním ministrem pro Čechy a Moravu. K. H. Frank se tak stal faktickým držitelem výkonné a
represivní moci v Protektorátu. Jiří FIDLER, Atentát 1942, Brno 2002, s. 54.
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houževnatě dokáže jít Hitler za svým cílem, jasně demonstrovaly události v sousedním
Rakousku. „12. března 1938 jednotky německé 8. armády vpochodovaly do Rakouska.
Byl tak dokončen tzv. Anschluß. Německá armáda se nesetkala s žádným odporem.
Rakušané ji naopak přivítali s obrovským jásotem“.65
Zábor Rakouska všem jasně ukázal, že nacistické Německo již přešlo od štvavé
propagandy k reálným činům. Teritoriální ohrožení Československa se nyní nebezpečně
rozšířilo i podél jeho jižní hranice. Obsazením Rakouska nacistickým Německem se
naše republika dostala politicky i vojensky do strategicky značně nevýhodné situace.
Kromě krátkých hranic s Rumunskem byla ze všech stran obklíčená fašistickými nebo
polofašistickými, nedemokratickými režimy. Naši političtí představitelé zcela jasně
zhodnotili vzniklou situaci, která nemohla skončit jinak než vojenskou konfrontací.
Napětí bylo logicky nejvíce patrné u armády. Celé jaro se neslo ve znamení
povolávacích rozkazů pro záložníky, doplňujících odvodů branců s cílem zvýšit početní
stav mužstva a krátkodobých vojenských cvičení. Vojenské školy a různé vojenské
kurzy narychlo opouštěli noví důstojníci a poddůstojníci, aby se ihned ujali svých
funkcí u jednotlivých bojových útvarů. Početní stavy armády tak díky těmto opatřením
znatelně rostly, narychlo byly dokončovány také stavební práce na stále ještě
rozestavěném opevňovacím systému, přijímala se i další, v některých případech i
mimořádná opatření. Ohrožení naší republiky zvyšovala nejen zmiňovaná aktivita
Henleinovců, ale také silné protičeské aktivity Hlinkovy strany na Slovensku.
Oprávněně panovala obava, že Adolf Hitler v nejbližší době napadne republiku. Tomu
nasvědčovaly i přesuny techniky a vojska německé Wehrmacht k našim hranicím. Tyto
důvody vedly k vyhlášení částečné mobilizace dne 20. května 1938. Konečně zásadní
krok! Bezchybně provedená mobilizace byla jasným signálem Německu, v případě
napadení se budeme bránit. Hrozba německé intervence byla tedy na chvíli zažehnána.
Ostré výpady proti československé vládě se staly politickým folklórem po celé léto
1938. Samotný vrchol krize nastal po Hitlerově projevu na sjezdu NSDAP
v Norimberku.
„Na tomto sjezdu Hitler ostře zaútočil proti Československé republice a veřejně přislíbil
sudetským Němcům i vojenskou pomoc. Po jeho projevu, který se stal signálem pro fašisty
65

Friedemann BEDÜRFTIG, Třetí říše a druhá světová válka: lexikon německého nacionalistického
socialismu 1930 –1940. Praha 2004, s. 14–15.
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k nástupu do útoku, vyvolávali henleinovci podle předem připraveného plánu od 13. září 1938
v pohraničních oblastech nové nepokoje, které v mnohých místech přerostly v ozbrojené
konflikty s čs. vojskem, policií a finanční stráží“.66

Nepřipravenost, chaotičnost a diletantství, to byly průvodní jevy, které tento
sudetoněmecký pokus o puč provázely. V pohraničí byl vyhlášen výjimečný stav.
Samotná revolta byla během dvou dní naší armádou za vydatné pomoci četnictva rázně
potlačena. Přední vůdcové SdP z obav před zatčením uprchli za hranice. Vlajky
s hákovými kříži byly srolovány z oken domů ještě rychleji, než je před několika dny
Henleinovci rozvinuli. Přestože byl pokus o povstání rychle a rázně potlačen, situaci to
o moc nezlepšilo. V pohraničí to stále vřelo. „Bílé punčochy a henleinovská drzost,
která zmizela, se začala znovu objevovat“.67 Sudetští Němci se již otevřené konfrontaci
s dobře vyzbrojenou armádou raději vyhýbali, formu boje však nahradili nebezpečnými
záškodnickými akcemi, které byly o to více velmi zákeřnější. Zelenou hranici naší
republiky stále častěji tajně překračovaly polovojenské oddíly sudetoněmeckého
Freikorps.68 Tito v Německu školení diverzanti, posíleni místními německými ordnery,
zákeřně přepadali československé celnice, pohraniční policejní stanice a další státní
úřady, to vše s jediným cílem, zasít zde strach, způsobit těžké materiální škody a
destabilizaci. Samotný „Freikorps během své činnosti podnikl ze své základny na
bavorském území více jak 300 nájezdů přes hranice, na našem území zajal až 1500
osob, které byly odvlečeny za hranice. Po obsazení pohraničí přešel oficiálně pod SS a
plnil dále policejní funkci“.69 Během zběsilého řádění, kterého se tyto militantní
polovojenské bojůvky v pohraničí dopouštěly, umírali nejen příslušníci našich
ozbrojených složek, ale někdy se obětí stali i zcela nevinní civilisté.70 Jak asi muselo být
obyčejným lidem, když za hranicemi byly stále slyšet německé pochodové písně a
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Oldřich SLÁDEK, Zločinná role gestapa, Praha 1986, s. 36.
Karel VESELÝ-ŠTAINER, Cestou národního odboje. Bojový vývoj domácího odbojového hnutí v
letech 1938–1945, Praha 1947, s. 15.
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„16. září 1938 vystoupil v lipském rozhlase Konrád Henlein s výzvou vytvoření bojové organizace jeho
strany – sudetoněmeckého Freikorpsu. V příštích dnech došlo k zformování a prvním bojovým akcím“.
Ota HOLUB, Zrazené pevnosti, Praha 1982, s. 224. K tomu více TÝŽ: Rovnice řešená zradou, Praha
1979. Dále srov. např. Christopher AILSBY, Hitlerovi renegáti. Cizinci ve službách Třetí říše, Praha
2008, s. 49–50.
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Stanislav MOTL, Svědek z cely smrti. Češi před soudy třetí říše a poválečné osudy jejich soudců a
katů, Praha 2010, s. 32.
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K provokacím a útokům ze strany Henleinovců docházelo i po splnění podmínek Mnichovské smlouvy.
Dne 31. 10. 1938 byli zastřeleni místními Henleinovci v obci Moravská Chrastová čtyři vojáci 13. pěšího
pluku. K této tragické události podrobněji Ota HOLUB, Poslední pásmo vzdoru, Praha 1988.
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bubínky jako divošské tam–tamy. Němci cvičili přímo na hranicích“.71 Pro většinu
obyvatel naší republiky představovaly události podzimu roku 1938 skutečně hektické
období. Veškeré ozbrojené složky byly ve stavu nejvyšší pohotovosti. I spojenci si v té
chvíli moc dobře uvědomovali, že Československo udělalo maximum proto, aby našlo
s Německem společnou řeč. K dalšímu postupu mu proto nechali volné ruce. Napjatě
očekávaná vyhláška o mobilizaci se v ulicích jednotlivých měst a obcí objevila nad
ránem z 23. na 24. září 1938.
„23. září vyhlášena mobilisace. To byl mohutný výdech mučeného národa. Za půl
hodiny po vyhlášení ozývaly se již do tiché noci kroky chvátajících mužů. Šli ke svým
útvarům nebo spěchali k nádraží, aby byli co nejrychleji na svém místě. Rodinné zájmy
a soukromé povinnosti ustoupily, civilní život se zastavil, každý pomáhal podle svých sil
spěšnému provedení mobilisace. Nadšení z 21. května ožilo, ba ještě se vystupňovalo a
srdce národa, přeplněné radostí, bilo jen tempem: mobilisace – mobilisace“!72
Celá republika byla na nohou. Těžko se dá několika slovy zachytit nadšení, které
vypuklo. Odhodlání bránit republiku v té době vrcholilo. Češi, Slováci, ale i někteří
demokraticky smýšlející Němci, lidé ze všech sociálních sfér, ti všichni chtěli nějakým
způsobem pomoci ohrožené republice. A naděje všech se nyní pochopitelně upíraly
k prezidentu Benešovi a také k ochránkyni naší samostatnosti, k armádě. Je více než
pravděpodobně, že stejné emoce a bojové nadšení prožíval i podplukovník generálního
štábu Tomáš Berka, který byl v období branné pohotovosti,73 v rámci mobilizačního
zařazení, přidělen k velitelství IV. armády v Brně,74 kde působil jako styčný důstojník 3.
oddělení štábu Hlavního velitelství.75
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Více o období branné pohotovosti státu viz Kolektiv autorů, Vojenské dějiny Československa, Praha
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VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL Tomáše Berky, průběh vojenské služby. Jedná se o
období od 25. 9. 1938 do 15. 10. 1938.
72

31

„Průběh mobilizace zůstane navždy svědectvím odvahy československého lidu bránit
republiku proti fašismu. Po dlouhých stoletích to bylo poprvé, kdy čeští a slovenští
vojáci nastupovali do války s nadšením a pevným odhodláním“.76
Nyní se hrálo opravdu o všechno. Bohužel euforie nám vydržela jen pár dní. To, co ji
záhy vystřídalo, bylo jejím pravým opakem. Obrovské rozčarování a deziluze,
nezměrné obavy, pocit křivdy a zrady. Falešné naděje na zachování evropského míru
přivedly vrcholné představitele Velké Británie a Francie společně k politickým
jednáním s nacistickým Německem a fašistickou Itálií. Neústupnost a vyděračské
chování Adolfa Hitlera byla v kombinaci se známou britskou a francouzskou politikou
ústupků, cestou k německému triumfu. Podpisem tzv. Mnichovské dohody77 mělo být
veškeré československé pohraniční území obývané německou menšinou připojeno
k německé Třetí říši. Našim politikům po zralém zhodnocení situace, nezbývala jiná
možnost než se tomuto potupnému diktátu podvolit. Bez naší účasti se tak rozhodlo o
naší blízké budoucnosti. Na zcela jednoznačném vítězství Adolfa Hitlera měla velký
podíl několikaletá podvratná činnost Henleinovy SdP, sudetoněmecké strany, které
československý až příliš liberální politický systém usnadnil roli stát se „pátou kolonou“.
Samotný mnichovský akt se brzy stal synonymem pro pojmenování období78 před ním a
tím co následovalo po něm.
Stín mnichovské zrady tragicky dolehl na všechny poctivé obyvatele republiky, ale
nejvíc dopadl právě na naše vojáky. Naše mobilizované jednotky musely bez jediného
výstřelu opustit pohraničí Československa, aby mohly být splněny požadavky
západních mocností. Bez jakéhokoliv odporu musela naše armáda opustit své předem
připravené pozice, svá nákladně budovaná pohraniční opevnění. I v tak těžké době si
však armáda udržela svoji profesionalitu a bezvýhradně splnila rozkaz svého vrchního
velitele-prezidenta republiky a vlády. Pro vojáky, kteří byli připraveni položit život za
novou republiku, kterou budovali po celých těch 20 let, byl tento rozkaz největším
zklamáním jejich života. Nutno však dodat, že jejich pocity byly v příkrém kontrastu
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Václav KRÁL, Dny, které otřásly Československem, Praha 1975, s. 153.
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s tím, co zažívala protistrana. Němci, hlavně ti sudetští, kteří nikdy nepovažovali
československou republiku za svou vlast, museli prožívat nepopsatelnou radost při čtení
podobných oznámení:
„Počínaje 1. říjnem vstupuje německá armáda na Vůdcem osvobozené německé území
v Česku. Německá armáda vstupuje na získané území s hrdou radostí, že je nositelem
německé disciplíny a pořádku a nástrojem nejvyššího velitele a od teď smí vzít pod
silnou ochranu německých zbraní své německé bratry. Heil Hitler“. 79
Hranice našeho státu se postupně utvářela po celá staletí. Někdy se rozšiřovala, někdy
zase posouvala zpátky. Její základní linie však setrvávala. Přišlo tragické září. Smlouva
s osmy paragrafy a několika dodatky stačila k tomu, aby se „ostrý demarkační nůž
bolestivě zakrojil do rodné půdy“, která odjakživa náležela naší zemi. Vyděšené houfy
českého obyvatelstva, prchající za dramatických okolností z obsazovaného pohraničí,
jen s nejnutnějším majetkem, to byla pochmurná scenérie oněch nevlídných podzimních
dnů roku 1938. Frustrace a poraženecká nálada se staly stálými průvodci tímto
pomnichovským obdobím. K nim je možné přičíst také zřetelnou závislost okleštěné
druhé republiky80 na původci národního neštěstí, nacistickém Německu, ústup od
demokratických hodnot a celkový morální úpadek společnosti. Slova jako čest, hrdost a
odvaha, která se nedávno skloňovala ve všech pádech, se nyní stala prázdnými pojmy.
Snad nejvýstižněji charakterizují skepsi a beznaděj tohoto prazvláštního období, k
němuž vydatně přispěli svojí smutnou rolí také naši bývalí spojenci, následující řádky:
„Tak zahynul nový stát vytvořený na troskách Rakouska-Uherska západními spojenci
v jásotu nad porážkou jejich nepřátel v první světové válce. Nedožil se ani dvaceti let.
Země sice nesla i potom jeho jméno, ztratila však jeho duši, obětovanou ve jménu míru
a svobody muži, kteří byli příliš bojácní, než aby si byli vědomi toho, že svobodu může
udržet pouze ten, kdo je za ni ochoten bojovat. Od tohoto dne už vše nevyhnutelně spělo
ke strašlivému konfliktu, kterému se bude říkat druhá světová válka“.81

79

Jan LAKOSIL – Tomáš SVOBODA, SUDETY 1938: pohledem důstojníků německé armády, Praha
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Rozklad společnosti pokračoval prakticky ve všech sférách. Zjednodušil se rovněž
politický život. Snaha o nastolení autoritativního fašistického režimu byla až příliš
zjevná. Snad pouze naše armáda měla ještě snahu zachovat si zbytky principů, na nichž
byla kdysi vystavěna první republika. Podplukovník generálního štábu Tomáš Berka
působil po mnichovských událostech krátce u vojenské posádky v Hradci Králové,
odkud se vrátil do Prahy na Ministerstvu národní obrany.82 Toto období se neslo ve
znamení příprav na předpokládaný začátek války. Nastal čas přemýšlet o možnostech,
jakou formou bude možné vybudovat funkční domácí odboj. Přišel 15. březen 1939. V
časných ranních hodinách vtrhla do zbytku republiky armáda nacistického Německa.83
Rozkaz ke kapitulaci byl poslední ránou pro již jednou zrazenou armádu. Republika se
bránit nedala, to všichni věděli. Teď jsme ale byli s tímto předpokladem, který jsme si
nechtěli v žádném případě připustit, přímo konfrontováni. Podle oficiální verze
proběhlo obsazování republiky v relativním klidu a víceméně nedošlo k žádným
významnějším incidentům.84 Vojáci československé armády se chovali disciplinovaně a
plnili všechny příkazy. Ani samotní představitelé německé branné moci si tak hladký
průběh celé vojenské operace patrně nepředstavovali. A tak se v podstatě onoho
nešťastného 15. března 1939 stal pro německé vojáky jediným problémem mrznoucí
déšť doprovázený sněhovými vločkami. Zaťatých pěstí a slz v očích obyvatel Čech a
Moravy si okupanti nevšímali. Nastala poslední a nejsmutnější epizoda téměř
jednadvaceti lety trvání samostatného československého státu. „Ctihodní představitelé
demokratické Evropy“, kteří nejdříve část Československa v září loňského roku
zaprodali a vzápětí se od jeho zbytku tvrdě distancovali, se naivně domnívali, že právě
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VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL Tomáše Berky, průběh vojenské služby.
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zásluhou jejich politiky bude zachován na kontinentě kýžený mír. Až příliš pozdě
odhalili pravou tvář nacistického Německa. Teď již zřejmě tušili, že díky svým
přílišným ústupkům Hitlerovi, šanci na budoucí mír promarnili. „Totálně izolovaná a
zcela opuštěná druhá republika tak padla odzbrojená a zrazená, bez přátel a
pozůstalých“.85 Ani v březnu 1939 se však pro evropské politiky nestala
„československá otázka“ stěžejním problémem, který by se měl urychleně řešit.
1.6. V odboji, ÚVOD, Obrana národa
„Po tisíc let náležely k životnímu prostoru německého národa česko-moravské země.
Násilí a nerozum vytrhly je svévolně z jejich starého historického okolí a posléze jejich
zapojením do umělého útvaru Česko-Slovenska vytvořily ohnisko stálého neklidu“.86
Těmito slovy začíná výnos Adolfa Hitlera o zřízení tzv. Protektorátu Čechy a Morava
oficiálně vydaný 16. března 1939. Text, který ráno přinesly na svých prvních stránkách
všechny domácí deníky, znamenal definitivní završení všech předcházejících událostí a
počátek jednoho z nejtragičtějších období naší novodobé historie. Osudový 15. březen
1939 se stal skutečným zlomovým mezníkem v životě většiny lidí. S pocitem bezmoci a
marnosti mnozí pokorně sklopili hlavu a smířili se s nově vzniklou situací. Stejně jako
dříve chodili do práce, po práci se věnovali rodině a přitom všem se snažili, aby se ani
v sebemenší míře neprovinili proti novému německému pořádku. Jiní sice také nasadili
výraz loajálního protektorátního občana, pod touto maskou však ve skrytu duše doufali
v brzkou změnu. Rozhodně se však ani sebemenším náznakem nepokusili dát k této
změně nějaký podnět. Byli zde však i tací, kteří se rozhodli vystoupit proti bezpráví a
násilí aktivně a to i přesto, že mohli zřejmě tušit, co tím riskují. Prakticky záhy se po
vzniku Protektorátu začaly na jeho území aktivovat první odbojové organizace. Jejich
cílem byl boj proti nacistickému Německu a jeho domácím přisluhovačům. Boj, který
povedou všemi prostředky a který skončí osvobozením a znovuobnovením
samostatného Československa ve stavu předmnichovských hranic. Konkrétní akce
odporu přišly vzápětí. Protiokupační letáky a tiskoviny se začaly v hojném počtu
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objevovat na celém území Protektorátu. Prim udával ilegální časopis V boj,87 jehož
první výtisky se začaly mezi obyvatelstvem prostřednictvím různých kolportérů šířit
doslova lavinovitě.88 „Je pro nás charakteristické, že v zoufalství po okupaci, kdy se
kolem nás všechno hroutilo, utíkali jsme k tištěnému slovu. Svěřovali mu svou bolest i
naději a s jeho pomocí burcovali a upevňovali národní uvědomění“.89 Svým silným
protifašistickým zaměřením se tento časopis stal jasným důkazem toho, že ne všichni
lidé jsou ochotni se sklopenou hlavou přijmout okupační diktát. V záplavě německých
vyhlášek a nařízení představovaly jeho texty jakýsi „ostrůvek svobody“ a jasně
ukazovaly, že se jen tak snadno nedáme zotročit. Byla zde ale také skupina lidí, která si
moc dobře uvědomovala, že pero a tužka sice zmůžou mnoho, v boji se silným
nepřítelem však stačit nemohou. A tak reakce jejich představitelů na okupaci přišla
prakticky vzápětí:
„V době okupace země nepřítelem nemá revoluční politicko-vojenské vedení zjevných
prostředků, jimiž by mohlo vybojovat suverenitu státu. Aby zajistilo páteř národa, vůli
národa k boji proti vetřelcům, vůli národa po politické, hospodářské a státní
samostatnosti a spolupráci národa s jeho právoplatnou (dočasnou) vládou ve
vyhnanství a aby zajistilo branné povstání celého národa v zvolené době a jeho účinný a
vítězný boj proti nepříteli za znovudobytí úplné státní nezávislosti ve starých státních
hranicích (nejméně), buduje politicko-vojenské revoluční vedení armádu ON“. 90
Mezi ty, kteří se nesmířili s novými poměry a chtěli návrat ke starým pořádkům
ozbrojenou silou, patřili v první řadě mnozí bývalí důstojníci. Svoji odbojovou
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organizace nazvali výstižně Obrana národa.91 Do jejího čela se postavili bývalí vysocí
důstojníci, kteří vytvořili zemská velitelství v Praze a Brně.92 Cílem organizace bylo
řízení všeobecného povstání proti okupační moci. Tato vize však ukázala v krátké době
nerealizovatelná a diverze se začala orientovat spíše na sabotáže a sběr informací.93
Vedle zajišťování spojení s exilovou vládou v Londýně se však příslušníci Obrany
národa soustředili rovněž na převádění osob do zahraničí. Velká část bývalých
československých důstojníků nastoupila po demobilizaci do správních úřadů a do firem
zabývajících se strategickou válečnou výrobou.94 Část důležitých informací získávala
Obrana národa i od spolupracujících odbojových struktur, zejména od tzv.
Schmoranzovy skupiny.

Zdeňku

Schmoranzovi,95vedoucímu

tiskového

odboru

předsednictva vlády, se ve spolupráci s bývalým přednostou zrušeného druhého
oddělení Hlavního štábu Šimonem Drgáčem96 podařilo umístit některé bývalé
důstojníky vojenské zpravodajské služby na pozice tiskových tajemníků okresních
úřadů. Rozsáhlá síť informátorů předávajících cenné zpravodajské informace z celého
území Protektorátu Čechy a Morava tak byla prakticky dokončena. Ale ani okupační
aparát nezahálel. Již při obsazování Československa v březnu 1939 postupovaly za
vojenskými jednotkami operační skupiny německé pořádkové a bezpečnostní policie,
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Zdeněk Schmoranz (1896–1942), spisovatel, dramatik, novinář. V roce 1939 společně s Šimonem
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jako Schmoranzova skupina, která se zabývala sběrem zpravodajského materiálu především o německé
Wehrmacht. Přes ON byly zprávy předávány do Londýna. Zdeněk Schmoranz byl 25. srpna 1939 zatčen
Gestapem, 13. listopadu 1941 odsouzen v Berlíně k trestu smrti a 19. srpna 1942 popraven. J. FIDLER –
V. SLUKA, Encyklopedie branné moci…, s. 422.
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které měly za úkol okamžité zajištění některých osob a důležitých vojenských materiálů.
Činnost tyto represivní složky zahájily prakticky za pochodu.
Se zřízením Protektorátu Čechy a Morava přistoupila německá okupační moc
k rychlému prosazování změn, které se brzy promítly do běžného života každého
občana Protektorátu. Samozřejmostí byly dvojjazyčné nápisy a přejmenovávání ulic a
náměstí,97 tato opatření však patřila k těm nejmírnějším. Snad jedinou pozitivní
změnou, kterou přinesl Protektorát, byla změna dopravních předpisů. Dlouho plánované
jízdě vpravo se dostalo až překvapivě rychlé realizace. To však byl v podstatě jeden
z mála chvályhodných příkladů ztotožnění se s rozhodnutím okupační moci. Jinak to
byla jen samá omezení, příkazy a zákazy. A to byl jen začátek. Všudypřítomná svastika
jasně demonstrovala snahu potlačit vše připomínající byť jen zdánlivě českou minulost.
Proces zásadních změn pocítil na vlastní kůži i podplukovník Tomáš Berka ve svém
povolání. Protektorátní správní úřady přistoupily krátce po svém ustavení k jednomu
z hlavních úkolů, k likvidaci československé armády.98 Podplukovník Tomáš Berka byl
jako bývalý ministerský pracovník dnem 17. dubna 1939 vyčleněn k potřebám
Ministerstva národní obrany v likvidaci.99 To byl dobrý tah. Podobně jako mnoho
bývalých příslušníků naší armády se mu podařilo získat vcelku exponované místo.
Skutečnost, že řada zkušených důstojníků naší bývalé armády pronikla bez sebemenších
problémů do podobných státních, ale i samosprávních institucí v Protektorátu
nasvědčuje tomu, že na tom „někdo“ intenzivně zapracoval.100 Již bylo zmíněno, že
97
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jedním ze základních úkolů vedoucích složek domácí rezistence bylo umístění svých
členů na místa, která mohla být využita pro budoucí potřeby protinacistického odboje.
To je i jednoduché vysvětlení proč byla bývalými důstojníky naší armády přednostně
obsazována důležitá pracovní místa různých organizací a úřadů. Této činnosti se Tomáš
Berka věnoval intenzívně v tzv. umísťovací skupině generála Hrabčíka.101 V té době byl
již ale důstojník bývalé československé armády Tomáš Berka jedním ze základních
článků rodící se struktury Obrany národa. Díky svému novému zaměstnání Tomáš
Berka brzy získal velmi dobrý přehled o všech záležitostech týkajících se likvidované
československé armády. Velkou výhodou bezesporu byl přístup k informacím, které
získával prostřednictvím zdrojů německé okupační moci. Tomáš Berka měl také velmi
vhodné podmínky umožňující mu navazovat potřebné kontakty s dalšími kolegy
z bývalé armády, kteří se rozhodli pomáhat podzemnímu hnutí. Někteří z nich ho
kontaktovali právě na tomto pracovišti. Na Ministerstvu národní obrany začal
podplukovník Tomáš Berka tou dobou úzce spolupracovat s generálem Bedřichem
Homolou,102 který zde až do konce léta 1939 také pracoval. Tomáš Berka nejenže sbíral
tolik potřebné informace pro odboj, ale rovněž se podílel na zajištění organizace
odchodů některých příslušníků armády do zahraničí. Zkrátka se stal jedním z architektů
tvořící se struktury Obrany národa. V rámci Obrany národa bylo ustaveno oblastní
velitelství s názvem Velká Praha. Podplukovník Tomáš Berka byl jako jeden z
nejspolehlivějších důstojníků pověřen úkolem zajistit vše, co bylo nutné k vytvoření
pěšího pluku. Tento pěší pluk, jako jedna z mnoha jednotek Obrany národa, měl aktivně
působit v oblasti pražských čtvrtí Nusle I, Nusle II, Podolí, Vyšehrad a Braník.103 Je
nutné dodat, že od poloviny roku 1939 stál v čele jednoho z pražských krajů také bratr
Miloslav,104 kterému Tomáš přímo podléhal. Jako velitel jedné z krajských organizací
Obrany národa byl Tomáš Berka ve stálém styku s některými bývalými kolegy
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v němčině uváděný jako Prag-II, Ost (Praha II, Východ).
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z armády. Prostřednictvím schůzek, které se většinou odehrávaly na některých
veřejných místech, případně v prostředích pražských kaváren a restaurací,105 se pak
navazovaly další nitky ilegální sítě a společně se zde vyhodnocovaly získané
informace.106 To vše se dělo v době, kdy bylo ve vzduchu cítit značné napětí. Naděje, že
vše není ztraceno a Protektorát bude jen přechodnou epizodou, částečně navazovala na
euforii hektického období předmnichovského podzimu. Přišlo 1. září 1939 a s ním
přepadení sousedního Polska německou armádou. Jeho odezvou byl vstup Velké
Británie a vzápětí i Francie do války s nacistickým Německem. Spojenci smluvně
vázáni pomocí Polsku již nemohli „strkat hlavu do písku“ a nečinně přihlížet agresi, jak
tomu bylo téměř před rokem. Začala válka, které chtěli využít představitelé našeho
domácího i zahraničního odboje. Obrana národa plánovala od samého počátku povstání
proti okupačnímu režimu. Teď zbývalo počkat na příhodný moment. Tím byla myšlena
buď rychlá porážka nacistického Německa, nebo alespoň uzavření příměří. Bohužel se
tato vize nenaplnila. Hitler totiž bleskovou válkou107 Polsko rozdrtil. Polská kavalérie a
pěchota nebyla pro mechanizovanou, velmi dobře organizovanou německou armádu
vůbec žádným soupeřem. Rychlost, agresivita, moment překvapení, to byly moderní
prvky, které nyní válku rozhodovaly. Stejnou taktiku uplatnily za několik měsíců
německé jednotky v Západní Evropě. Vedle malých států, což se dalo předpokládat,
podlehla Němcům za krátkou dobu i jedna z mocností, která byla signatářem
Mnichovské smlouvy. Jak se ukázalo, její pověstná Maginotova linie,108 do které byly
vkládány až příliš velké naděje, nebyla pro Wehrmacht žádnou větší překážkou.
„Drtivý německý útok na západní frontě 10. 5. 1940 vedl k pádu Francie. Bleskové
tažení německé armády prolomilo francouzské linie u Sedanu a odřízlo spojence
Francie“.109 Rozdíl, který byl v té době mezi vojenskou taktikou armád Německa a
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Francie více než propastný, vedl k tomu, že si již za pár týdnů od vypuknutí války
příslušníci Wehrmacht pořizovali pod symboly Paříže snímky na památku. Francie,
spojenec, do kterého vkládali v minulosti naši političtí představitelé až příliš velké
naděje, byla donucena podepsat svoji kapitulaci již 22. června 1940 v Compiègne.
Poslední západoevropskou pevností dosud odolávající síle německých armád se stalo
britské souostroví. Královské letectvo hrdého Albionu110 zde svádělo těžké letecké bitvy
s německou Luftwaffe.111 Typickým obrazem atlantického pobřeží léta 1940 se staly
formace německých Heinkelů112 směřujících se svým smrtonosným nákladem k cílům
za kanálem La Manche.
Vývoj mezinárodní situace tedy domácímu odboji nenahrával. K tomu přispěly i
nedávné události v Protektorátu. Před samotným vypuknutím války totiž zasadili nacisté
domácí rezistenci první těžkou ránu. V rozmezí měsíce března a května 1939 zde
proběhla rozsáhlá zatýkací akce pod názvem „Mříže“.113 Jednalo se o první
demonstrativní ukázku síly, kterou hodlá německý aparát v Protektorátu Čechy a
Morava uplatňovat. Preventivně tak mohli všichni případní odpůrci poznat, co je čeká.
V zorném poli německé tajné policie114 byly totiž od samého počátku osoby, které se
potencionálně mohly dát na cestu rezistence. A Gestapo začalo přímo od zdroje: „První
skutečné proniknutí do československého odboje přineslo odhalení Schmoranzovy
zpravodajské skupiny, kterými proudily odbojem soustřeďované informace do zahraničí.
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Termín se někdy používá pro Anglii (V. Británii).
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Výsledky přinesly i prvé poznatky o existenci velké odbojové sítě Obrany národa“.115
Gestapo při tomto zatýkání získalo do té doby neznámé poznatky o pravděpodobné
existenci velké odbojové organizace tvořené bývalými československými důstojníky.
V Protektorátu tedy vznikla podzemní armáda? Všechny indicie tomu nasvědčovaly.
Represivní složky okupační správy musely začít jednat. Pomalu, krůček po krůčku,
začala být rozkrývána rozsáhlá síť spolupracovníků Obrany národa. Přišly první
úspěchy v podobě zatčení významných funkcionářů tohoto vojenského odboje. Přitom
se již začala zřetelně rýsovat i vlastní organizační struktura. Vše nasvědčovalo tomu, že
tato odbojová organizace vykazuje až příliš mnoho prvků nápadně podobných vojenské
hierarchii, v mnohém dokonce přesně kopíruje předválečné uspořádání československé
armády. To byl zcela zásadní poznatek. Pro zkušené policejní konfidenty nebylo
problémem odhalit slabé články organizace a prostřednictvím nich se infiltrovat. Jak se
později ukázalo, pro dlouhodobý ilegální odboj nebyl systém, který vytvořila Obrana
národa vhodný. Masové zatýkání způsobilo prakticky rozpad tzv. I. garnitury Obrany
národa. Gestapu se podařilo rozbít téměř celou pracně zbudovanou síť. Kdo z odbojářů
nebyl zatčen, uprchl za hranice, nebo se uchýlil do ilegality. Jiná možnost ani nebyla.
Brzy byl zatčen rovněž Tomášův bratr Miloslav.116 Podplukovník Tomáš Berka byl
rovněž dekonspirován a koncem prosince 1939 se i jeho pokusili agenti Gestapa
zatknout. Stalo se tak v jeho bydlišti v noci z 21. na 22. prosince.117 Tomáš Berka byl
však včas varován a s pomocí přátel tak zatčení unikl. Od té doby se již musel
skrývat.118 Svůj první azyl nalezl ještě v Praze, v pražském bytě svého švagra Josefa
Čáslavského, inspektora státních drah.119 Patrně se jednalo o improvizované řešení,
protože úkryt u nejbližších příbuzných obnášel neúměrné riziko. Bylo by jen otázkou
času, kdy jim Gestapo přijde na stopu. Zatím se v pražském bytě Josefa Čáslavského
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vynášet tzv. motáky) získat poznatky o pobytu bratra Tomáše. VHA, sbírka 255/1946, osobní spis
účastníka národního boje za svobodu, složka T. Berky, místopřísežné svědectví J. Čáslavského.
117
Tamtéž, svědectví Josefa Čáslavského, švagra T. Berky z 26. 5. 1970. K tomu srov. Jiří PADEVĚT,
Průvodce protektorátní Prahou, s 568: ,,Tomáš Berka bydlel v dnešní ulici Jugoslávských partyzánů
956/44. V letech 1939–1940 se ulice jmenovala Krále Alexandra, v letech 1940–1945, Letecká (něm.
Fliegerstrasse), právě zde se ho tehdy Gestapo pokoušelo zatknout“.
118
VHA, sbírka 255/1946, spis účastníka národního boje za osvobození, složka Tomáše Berky,
místopřísežné svědectví Josefa Čáslavského.
119
Tamtéž, místopřísežné svědectví jmenovaného. V bytě Čáslavských, na adrese Na Piavě 539, PrahaBubeneč se Tomáš Berka měl skrývat od 22. 12. 1939 do června 1940.
116
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přepisovaly nejen protiokupační letáky,120 ale čas od času tu získali azyl i další
ilegalisté. Krátce zde pobýval i druhý ze švagrů Berkových, Jaroslav Hrabovský, který
rovněž musel od 15. prosince 1939 pobývat v ilegalitě.121 Nenápadný byt Čáslavských
tak byl o vánocích téhož roku němým svědkem velkého loučení odbojářů Tomáše
Berky a Josefa Čáslavského s Jaroslavem Hrabovským, který na přelomu roku odešel
natrvalo přes slovenské hranice do ciziny.122 Neustálá obava z náhodného prozrazení a
zatčení se stala nedílnou součástí života podplukovníka Tomáše Berky. Bez falešných
dokladů byl pobyt v ilegalitě prakticky nemožný. Pokud se člověk nechtěl schovávat po
lesích a žít jako štvaná zvěř, musel si opatřit věrohodné doklady. Zde opět vypomohli
přátelé z odboje. Od plukovníka Malého získal Tomáš Berka protektorátní občanskou
legitimaci vystavenou na jméno Theodor Boubelík. Současně při tom převzal několik
nevyplněných přihlášek k policejnímu pobytu s razítkem policejního komisařství PrahaVršovice.123 Ty se mohly taky někdy hodit. Nabídku k odchodu do exilu, kterou mu na
schůzce v pražském podniku Hybernia nabídl „Vojta“, což bylo jedno z krycích jmen
štábního kapitána Václava Morávka,124 však podplukovník Berka razantně odmítl.125
Nové bydlení mu tedy spolupracovníci z odboje sehnali u paní Barbory Macákové
v Praze.126 U své „paní bytné“, jak paní Macákovou Tomáš Berka oslovoval, pobýval
střídavě až do listopadu 1940.127 V témže roce odejel na krátkou dobu do sv. Jana u
Berouna, aby se opět vrátil do Prahy. Styk s ústředím navazoval buď s pomocí své
manželky Marie, nebo prostřednictvím prodavače v malém stánku s ovocem na Tylově
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Tamtéž, společně s Tomášem Berkou měl letáky na stroji přepisovat právě švagr Josef Čáslavský.
Tamtéž
122
Tamtéž
123
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, údaje pochází ze spisu Eizelvorgang gegen Berka 60/42/g –
II BM (samostatný proces proti Berkovi), zápis z výslechu Tomáše Berky.
124
Václav Morávek (1904–1942), podplukovník pěchoty in memoriam. Nejmladší z členů odbojové
trojice přezdívané Gestapem Tři králové (Mašín – Balabán – Morávek). Štábní kapitán Václav Morávek
padl 21. března 1942 v Praze při přestřelce. J. FIDLER, Atentát 1942, s. 102.
125
VHA, sbírka 255/1946, spis účastníka národního boje za osvobození, složka Tomáše Berky,
místopřísežné prohlášení Josefa Čáslavského. Tomáš Berka měl být podle návrhu št. kpt. Václava
Morávka -,,Vojty“ odvezen za hranice v lůžkovém vagónu. Berka údajně odmítl, protože k tomu nedostal
přímý rozkaz.
126
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, spis Eizelvorgang gegen Berka 60/42/g – II BM, zápis z
výslechu T. Berky a rovněž výtah z výslechu B. Macákové. Jmenovaná (v německých dokumentech
uváděna jako Frau Barbara Mazak), roč. 1881, bydlela na tehdejší Donaugasse 13. O tom, že je BerkaBoubelík hledán Gestapem údajně nevěděla. Ve výslechu z 6. 4. 1943 však přiznává, že se s T. Berkou
znala již před rokem 1938, musela tedy pravděpodobně tušit, že T. Berka má nějaký důvod být úředně
přihlášený pod jménem „Theodor Boubelík“.
127
Tamtéž
121
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nábřeží.128 Ani taková konspirace mu však nezaručovala stoprocentní pocit bezpečí.
Zatýkání blízkých spolupracovníků způsobilo, že také Praha začala být Tomáši Berkovi
malá. Brzy musel podplukovník Berka vyměnit útulný pražský byt paní Macákové za
čelákovický byt svého známého, inženýra Neumanna.129 A přišel další vynucený
přesun. Prostřednictvím Josefa Černého, majitele firmy Hydra z pražského Spořilova,130
se Tomáši Berkovi podařilo získat krátce bydlení v Soběhrdech u Benešova.131 Aby
unikl zatčení, odešel později Tomáš Berka na Plzeňsko.
Na přelomu let 1940–1941 zaznamenaly okupační úřady nárůst aktivního odporu a
občanské neposlušnosti na území celého Protektorátu. „Počet sabotáží v průmyslu a
dopravě tehdy dosahoval 80 případů denně a pro válečné hospodářství to byl závažný
problém“.132 Také četné masové stávky zaznamenané v mnoha průmyslových
centrech133 citelně ochromovaly chod hospodářské výroby. Připočteme-li se k tomu
časté ničení zemědělské úrody, šíření ilegálních tiskovin a letáků, propagandu
zprostředkovanou zahraničním rozhlasem a šířenou bezprostředně mezi lidmi, není
divu, že to všechno vedlo k určitému neklidu u okupantů. O to větší potom byly represe
ze strany německého aparátu. Tomáš Berka usilovně pomáhal společně s ostatními
funkcionáři Obrany národa, kteří unikli zatčení, reorganizovat zbytky odbojové
organizace. Velký problém jim způsobilo to, že bylo zatčeno celé původní velení
Obrany národa. Prioritou proto bylo velící místa doplnit. Vrchním zemským velitelem
Obrany národa se v roce 1940 stal bývalý divizní generál Bedřich Homola, který nyní
působil pod krycím jménem Ataman.134 Jeho hlavním úkolem bylo sehnat schopné a
prověřené lidi do nového ústředního vedení. Funkci náčelníka štábu nového ústředního
vedení proto nabídnul také bývalému plukovníkovi Jaroslavu Lisému.135 Na troskách
128

VHA, sbírka 255/1946, spis účastníka národního boje za osvobození, složka Tomáše Berky,
místopřísežné prohlášení Josefa Čáslavského.
129
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, vyšetřovací spis Tomáše Berky, zápis z výslechu. V místě
nebyl T. Berka policejně hlášený.
130
Tamtéž, podnikatel Josef Černý údajně předal Tomáši Berkovi také finanční hotovost 1000 K.
131
Tamtéž, Tomáš Berka uvádí, že bydlel u vdovy „Betty“ (v dokumentech příjmením Maronová) v době
od 12. 7. 1941 do 14. 9. 1941. Později byl ve vazbě konfrontován se starostou této obce, ohledně
přihlášení k pobytu.
132
ŠOLC, Jiří: Bylo málo mužů, nakladatelství Merkur, Praha 1990, s. 68.
133
Tamtéž, autor zmiňuje např. továrnu Walter v Jinonicích.
134
Krycí jméno „Ataman“ byla údajná přezdívka Bedřicha Homoly z ruských legií. Jméno "Ataman“ je
uváděno v mnoha archivních pramenech (VHA, AMV).
135
Jaroslav Lisý působil pod krycím jménem „Lubor“. AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, spis
Jaroslava Lisého Lisý und andere. Jaroslav Lisý v té době pracoval až do března 1941 jako úředník u
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původní Obrany národa začal vznikat její tzv. II. garnitura. Tomáš Berka byl stále její
nedílnou součástí. Po trpkých zkušenostech s předchozími rozsáhlými represemi
Gestapa byli představitelé vojenského odboje přeci jen o něco opatrnější, s větším
důrazem na nezbytnou konspiraci. Ani zvýšená opatrnost však nezabránila dalším
vysokým ztrátám. Přepadením Sovětského svazu dne 22. června 1941 došlo k výrazné
změně v dosavadním vývoji války. Na mezinárodní scéně došlo k překonání
dosavadních rozporů mezi západními mocnostmi a první zemí socialismu a díky tomu
se zrodila silná protihitlerovská koalice. Německo teď rozehrálo válečnou hru na dvou
frontách. Pro náš odboj, který se v té době nacházel ve velmi těžké krizi, to byla jakási
morální vzpruha. I pro komunisty totiž přestala být probíhající válka výhradně
imperialistickou záležitostí. Domácí odboj posílený o silnou skupinu levicově
orientovaných odbojářů chytil druhý dech. Přišlo však 27. září 1941. Říšský kancléř
Adolf Hitler nespokojený s dosavadním politickým vývojem v Protektorátu Čechy a
Morava, propustil stárnoucího a nepříliš razantního říšského protektora Konstantina von
Neuratha, aby ho nahradil mužem, který se brzy smutně zapíše do českých dějin.
„Jakmile se v Praze objevil SS-Obergruppenführer, generál policie a velekněz
nacistického běsu Reinhard Heydrich, staly se Gestapo a smrt nejčastějšími hosty
českých domácností, úřadů a škol. Nejdivočejší člen smečky Hitlerova dvora, jehož
jméno leckdy nahánělo strach i jeho představeným, plnil rozkazy s nesmírnou
vytrvalostí, chytrostí a posedlostí“. 136
Výstižná charakteristika budoucího „kata českého národa“. Hned následující den byl
vyhlášen civilní výjimečný stav v okresech jednotlivých oberlandrátů. Poprava
zakladatelů Obrany národa, generálů Josefa Bílého a Hugo Vojty, byla jednou z prvních
v řadě poprav.137 Došlo i na nejvyšší místa. Zatčen byl předseda protektorátní vlády Ing.
Alois Eliáš. Jeho vazby na londýnské exilové vedení a domácí odboj byly veřejným
tajemstvím.138 Heydrich úřadoval tak, jako by chtěl během pár týdnů dohnat vše, co
Zemského úřadu v Praze, o pár měsíců později si plnil své pracovní povinnosti obchodního zaměstnance
v jedné akciové společnosti. Údaje pochází ze závěrečné zprávy Gestapa.
136
Stanislav ČERVINKA, Zvláštní akce smrti: kapitoly z boje studentů proti fašismu, Praha 1989, s. 65.
137
„V rámci výjimečného stavu byli v době od 27. 9. do 29. 11. 1941 podle německých veřejných
oznámení zastřeleni 404 lidé. Dalších 4-5000 bylo zatčeno“. Detlef BRANDES, Češi pod německým
protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945, Praha 2000, s. 253.
138
„Generála Eliáše pozvali do Černínského paláce, kde jej krátce po 15. hodině zatkl šéf pražské
úřadovny Gestapa Dr. Geschke“. S. ČERVINKA, Zvláštní akce smrti…, s. 65
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Neurath zanedbal. Četné deportace do koncentračních táborů a rozsudky smrti měly
jediný cíl, zastrašit domácí obyvatelstvo a zbavit tak odboj masové základny. V té době
se podplukovník Tomáš Berka dostal do Plzně. Zde našel útočiště na místní klinice.139
Potřebný azyl mu zajistili spolehliví plzeňští odbojáři v čele s MUDr. Vilém Hlinkou a
jeho nadřízeným profesorem MUDr. Františkem Šimerem.140 Nemocniční prostředí
zdejší kliniky se stalo dočasným úkrytem i pro další pronásledované.141 Za svoji
nezištnou pomoc odboji oba lékaři zaplatili později daň nejvyšší. Na klinice však ani
podplukovník Tomáš Berka nemohl pobývat donekonečna. Ukrýval se zde pouze do
doby, než si opatřil nové protektorátní doklady. Z Plzně Tomáš Berka odešel na venkov.
V červenci 1942 se přihlásil úředně k pobytu v obci Radobyčice.142 Pochopitelně pod
cizí identitou. Potravinové lístky a poukázky na tabák si již převzal pod falešným
jménem Matěj Křivanec.143 Falešnou identitu mu, jak jinak, zajistili jeho
spolupracovníci z odboje.144 Aby bylo krytí věrohodné, přiložili k dokladům i úmrtní
list „jeho manželky“.145Jak je vidět, pro čelné představitele domácího odporu146 byl
podplukovník Tomáš Berka zřejmě nepostradatelným článkem. I v ilegalitě se Tomáš
Berka snažil získávat zprávy vojenského rázu. Ty získával například prostřednictvím
nadporučíka Josefa Hůly z pražských Dejvic.147 To, že se síť Obrany národa
rozprostírala téměř po celém území Protektorátu, dosvědčuje i skutečnost, že se
podplukovník Tomáš Berka několikrát účastnil jednání s představiteli Zemského
velitelství Obrany národa velitelství Morava, jmenovitě s kapitánem bývalého
generálního štábu Jaroslavem Hradilem. Ten v té době působil jako spojka mezi
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AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, spis Tomáše Berky, údaje pochází ze zápisu z výslechu.
MUDr. Vilém Hlinka, nar. 29. 12. 1912, vedoucí představitel plzeňské pobočky ÚVOD, zatčen 5. 8.
1942 a odsouzen k mnohaletému trestu káznice, ale po obnově soudního procesu byl odsouzen k trestu
smrt. Popraven byl 8. 9. 1943 v Berlíně společně s MUDr. Františkem Šimerem. Viz J. ČVANČARA,
Někomu život, někomu smrt, 1941–1943, s. 96.
141
Tamtéž. Od léta 1941 do června 1942 nalezli na tomto oddělení postupně útočiště čelní představitelé
odboje. Vedle Tomáše Berky to byl např. parašutista Oldřich Dvořák z desantu STEEL a dalších asi 25
ilegálních pracovníků.
142
V německých pramenech je uváděna obec pod německým názvem Radobschitz. Zdroj AMV, fond 141
- Německé soudy v říši, spis Tomáše Berky, zápis z výslechu.
143
Tamtéž, Matěj Křivanec, stav – vdovec, datum a místo narození 23. 7. 1903 v Dražejově.
144
Tamtéž, jmenovitě Dr. Lederer a V. Rusý alias „Vašek“ příp. „Václav Tichý“ nebo „Zikmund“.
145
Tamtéž
146
Tamtéž. Podle pramenů patřili k blízkým spolupracovníkům Tomáše Berky plk. pěchoty Vladimír
Veselý, kapitán gšt. Vilém Žváček, kpt. gšt. Karel Steiner-Veselý a další.
147
VHA, sbírka 255/1946, spis Tomáše Berky, místopřísežné svědectví Josefa Čáslavského.
140
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pražskou sekcí Obrany národa a vedením brněnské Zbrojovky.148Tomáš Berka
nastraženým léčkám Gestapa téměř zázračně unikal. Nebyla to však vyšší moc, ale
vydatná pomoc obětavých členů podzemního hnutí, která způsobila, že byl štvanec
Berka stále na svobodě. Byla to to zásluha všech členů plzeňské organizace ÚVOD,149
hlavně však nezměrná zásluha mimořádně obětavých členů odboje, bývalého medika
Václava Rusého, Vítězslava Dvořáka a také bratrů Linhartových. V Radobyčicích se
Tomáš Berka alias Matěj Křivanec později z pobytu odhlásil, aby se vrátil zpátky do
západočeské metropole. Zde v nenápadném

plzeňském bytě paní Přibáňové

v Klatovské ulici 79150 získal Tomáš Berka další, tolik potřebné zázemí. Dne 27. května
1942 byl v dopoledních hodinách proveden v Praze atentát na zastupujícího říšského
protektora a šéfa RSHA151 Reinharda Heydricha.152 Akt spravedlnosti konečně dostihl
toho, kdo se sám nedávno pasoval do role pána nad životem a smrtí druhých. Smrt
nenáviděného Heydricha byla hrdinským činem, který způsobil to, že spojenci začali na
naši odbojovou činnost nahlížet z jiného úhlu.153 Jednalo se sice o operaci zahraničního
exilu, bez vydatné pomoci domácího odboje by se ale akce tohoto formátu nemohla
nikdy uskutečnit. Události, které následně přišly po atentátu, se dotkly více či méně
všech lidí v Protektorátu. Pro lidi zainteresované v odboji však znamenaly hotovou
kalvárii. Nástupce Reinharda Heydricha ani v nejmenším nezaostával za svým
předchůdcem. Kurt Daluege154 pokračoval ve stejné linii. „Ještě v noci z 27. na 28. 5.
povolal do Prahy zvláštní policejní jednotky z Drážďan, Vídně, Vratislavy, Berlína,
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Tamtéž
Řídící složka domácího odboje, centrální koordinační orgán odboje vzniklý na přelomu dubna a května
1940. Zahrnoval ON, Politické ústředí a petiční výbor věrni zůstaneme. J FIDLER, Atentát 1942, s. 142.
150
Tehdy Klattauerstrasse 79. Dnešní Klatovská třída v Plzni. AMV, fond 141 - Německé soudy v říši,
spis Tomáše Berky, údaj z dokumentu – závěrečná zpráva plzeňského Gestapa.
151
Hlavní říšský bezpečnostní úřad (Reichssicherheitshauptamt, něm. zkratka RSHA).
152
Operaci s krycím názvem „Anthropoid“ provedla dvojice československých výsadkářů Jozef Gabčík
(1912–1942) a Jan Kubiš (1913–1942), kteří byli pro tento úkol speciálně vycvičeni ve Velké Británii.
Akce byla uskutečněna s výraznou podporou domácího odboje. J. FIDLER, Atentát 1942, s. 22.
153
„Londýn pravidelně hodnotil odbojovou činnost okupovaných zemí. Ocenění záleželo na stupni škod,
jež se které okupované zemi podařilo nacistickým okupantům způsobit. Činnost každého odbojového hnutí
se pokládala za přínos země k válečnému úsilí Spojenců. V druhé polovině roku 1941, jako důsledek
Heydrichova zdecimování odbojových organizací bylo Československo poslední na seznamu“. František
MORAVEC, Špión, jemuž nevěřili, 3. vyd. nakl. Rozmluvy Alexandra Tomského, Praha 1990, s. 287.
154
Kurt Daluege (1897–1946) SS-Oberstgruppenführer a šéf pořádkové policie. Po smrti Heydricha byl
dne 4. června 1942 jmenován novým zastupujícím říšským protektorem. Jeho působení je spojeno s
vyhlazením Lidic, Ležáků a popravami českých vlastenců (tzv. heydrichiáda). Po válce byl britskými
úřady vydán do Československa. Mimořádný lidový soud ho odsoudil k smrti. Kurt Daluege byl
popraven dne 23. října 1946 v Praze. J. FIDLER, Atentát 1942, s. 44.
149
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Opavy a dalších měst“.155 Téhož dne vstoupilo v okamžitou platnost nařízení říšského
protektora v Čechách a na Moravě o vyhlášení civilního výjimečného stavu nad celým
Protektorátem Čechy a Morava, včetně zákazu nočního vycházení. Němci rozpoutali
nepředstavitelný teror. V prvních dnech po atentátu bylo vzato mnoho nevinných lidí
jako rukojmí. Na neznámé atentátníky byla vypsána vysoká odměna. Stín trestu smrti
visel nad všemi, stačilo k tomu velmi málo, například pouhé „schvalování atentátu.“
Sebemenší udání bylo policií důkladně prověřováno. Prostřednictvím rozsáhlé sítě
svých konfidentů pronikalo Gestapo úspěšně do bezprostřední blízkosti jednotlivých
odbojových složek. Protektorát se stal pro mnohé odbojáře doslova horkou půdou. V té
době také plzeňské Gestapo monitorovalo prostředí, v němž se pohyboval podplukovník
Tomáš Berka.156
1.7 Gestapo, zatčení, káznice, soud
Podplukovník Tomáš Berka doplatil na rozsáhlou razii nacistického bezpečnostního
aparátu provedenou v Plzni a okolí počátkem července.157 Plzeňské Gestapo zatklo
Tomáše Berku v sobotu 4. července 1942158 v pronajatém konspiračním plzeňském
bytě. Společně s Tomášem Berkou byli zatčeni za velmi dramatických okolností také
jeho nejbližší spolupracovníci, bratři Václav a Bedřich Linhartové,159 Karel Prokop a
další. Tomáše Berku převezli v poutech na zdejší služebnu Gestapa na Deutsches

155

S. ČERVINKA, Zvláštní akce smrti, s. 86.
„Každá ze služeben gestapa měla zformováno tzv. zatýkací komando (Fahndungskommando). K němu
bývali přidělováni zpracovatelé případů a výjimečně i konfidenti znající oběť. Na každé zatýkání odbojáře
se při nasazení používalo minimálně dvou až tří gestapáků. V případě, že šlo o větší akci, nastupovali
příslušníci služebny a částečně docházelo i k přibírání příslušníků SS a ochranné policie“. O. SLÁDEK:
Zločinná role gestapa, s. 126.
157
V rámci této akce byl Gestapem zatčen rovněž MUC. Václav Rusý a to dne 3. července 1942. Během
krutých výslechů s největší pravděpodobností prozradil schůzku. Viz J. ČVANČARA, Někomu život
někomu smrt, 1941–1943,s. 166.
158
„Zajištění V.Rusého a vlna zatýkání 4.a 13.7. –5.8.1942 ukončily existenci odbojové organizace ÚVOD
na Plzeňsku. Její síť se v Plzni ustavila jako pokračování místní expozitury PVVZ“.
Ivan
MARTINOVSKÝ a kol.: Dějiny Plzně v datech, Praha 2004, s. 343.
159
Na Václava Linharta byl vydán zatykač od října 1941. Dne 4. července 1942 byl v rámci velké razie
zadržen Gestapem. Aby neohrozil ostatní, v nestřežené chvíli rozkousl ampuli s kyanidem. Bedřich
Linhart (1886), přezdívaný „Polda.“ Příslušník čs. legií v Rusku. Ve 30. letech působil jako vrchní
kriminální obvodní inspektor zpravodajského oddělení čs. policie. V jejím rámci, ale hlavně s vědomím
odboje byl přeložen do Petschkova paláce ke Gestapu jako tlumočník. Ve své funkci zachránil řadu osob
před zatčením. Byl popraven v pankrácké sekyrárně dne 20. října 1944. Viz J. ČVANČARA, Někomu
život, někomu smrt 1941–1943, s. 168.
156
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Ufer,160 kde ho umístili do zajišťovací vazby. Téměř okamžitě následovala série
několika výslechů. Z plzeňské zajišťovací vazby převezli později Tomáše Berku do
Prahy. Z pankrácké věznice byl pravidelně eskortován k výslechům do ústředí
pražského Gestapa v Petschkově paláci. V Praze byl podplukovník Tomáš Berka držen
až do 20. listopadu 1942, poté byl převezen zpět na plzeňské Gestapo.161 Ve
zdejší zajišťovací vazbě strávil Tomáš Berka přelom roku. Dne 12. ledna 1943
absolvoval svůj první lednový výslech. Tento výslech byl podobný pražskému scénáři,
v režii surovosti a psychického nátlaku. Jména, adresy, kdo, co, proč…, hrdelní
němčina, občas padla rána pěstí, po které následovalo „osvěžení“ pod sprchou ledové
vody.162 Tomáš Berka věděl, že jsou jeho výpovědi konfrontovány s fakty, které
Gestapo pravděpodobně zná. Vzhledem k tomu, že by jen těžko mohl odolávat
brutálním metodám, hrál hru o čas. V podstatě přiznával jen to, co už Gestapo vědělo. I
tak se však musel alespoň v rámci možností bránit snahám některých úředníků Gestapa
upravit a překroutit jeho výpověď. Vyšetřovatelé totiž moc dobře věděli, že musí svým
šéfům každodenně podávat čerstvá hlášení, a také věděli, co od nich jejich nadřízení
očekávají. O tom, že byla práce německé tajné policie kombinací hrubého násilí,
vydírání, psychologického nátlaku163 a zkreslování údajů pro vlastní užitek, není
pochyb. Svědčí o tom i následující vyjádření podplukovníka Tomáše Berky, kterým se
před vyšetřujícími soudci Lidového soudního dvoru v Praze marně bránil proti
zcela zřejmým nepřesnostem v jeho protokolu:
,,12.1.1943 jsem byl poprvé vyslýchán, ale jen o tom co jsem řekl v Praze. Současně
byly se mnou sepsány nacionále. 29.1.1943 jsem byl předveden myslím do kanceláře
přednosty Gestapa a ten chtěl znáti jméno dámy, kde jsem bydlel a říkal, že mají
zjištěno, že jsem byl u Jílového. Nechtěl jsem jméno pí. Macákové udat a byl jsem veden
do sprch, kde jsem byl asi ¼ hodiny pod ledovou sprchou. Zároveň mi bylo řečeno, že
moje žena byla zatčena a že o mojem synu nic nevědí. Řekl jsem tedy, kde jsem bydlel,
160

AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, spis Tomáše Berky, závěrečná zpráva Gestapa. Adresa této
venkovské služebny pochází z německých dokumentů. Pozn. jedná se o současné Anglické nábřeží
v Plzni.
161
Tamtéž
162
O tom svědčí níže uvedená výpověď Tomáše Berky do protokolu.
163
VHA, sbírka 255/1946, spis účastníka národního boje za osvobození, složka Tomáše Berky, poválečné
svědectví jeho manželky. Podle dochovaných svědectví se Gestapo snažilo podvrženými dopisy
psychicky vydírat i manželku Marii. Nezletilý syn Zdeněk (*1933) byl rovněž dne 2. 9. 1940 vyslýchán.
Vyšetřovací metody údajně zapříčinily vadu řeči, kterou neodstranil ani profesor fonetiky Seeman.
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tedy úplnou adresu pí. Macákové. Na to jsem byl odveden znovu pod ledovou sprchu a
měl jsem říci jméno pí. Tety.164 Nevěděl jsem ho skutečně, a proto jsem byl pod sprchou
až do úplného pozbytí smyslu. Proto jsem se rozhodl říci, co chtěli, abych nebyl znovu
mučen a aby žena byla puštěna. Tedy i to, že jsem byl na schůzce ve škole v Praze ve
Vodičkově ulici. 30.1.1943 byl jsem znovu vyšetřován, kde jsem řekl, kde všude jsem
bydlel. Vyšetřující komisař mi znovu řekl, že žena je zatčená a dal mi tužku a papír
abych napsal o sobě protokol. Napsal jsem vše jak bylo ve skutečnosti a odeslal vše v
pondělí 1.2.1943 panu komisařovi. 2.2.1943 byl jsem znovu předveden ke komisaři a
diktoval jsem protokol písařce. Nebyl jsem s to sledovat, co se diktuje, protože jsem byl
úplně ledovou lázní zničen a kromě toho nerozumím dobře německy. Sice jsem v
některých případech, šlo-li o jméno, pana komisaře opravil, jak je vidno z protokolu. Po
skončení protokolu mi bylo řečeno, že jsem diktát sledoval a že není třeba mi ho
přečísti. Ptal jsem se, bylo-li vše napsáno, tak jak bylo v mém protokolu. Bylo mi to
potvrzeno, a proto jsem jen žádal, aby mi přečetli jen poslední odstavec. Po přečtení
jsem podepsal protokol. 5.2.1943 byl jsem převezen do Prahy, kde jsem zjistil, že
protokol neodpovídá skutečnosti když mělo dojít ke konfrontaci se starostou ze Soběhrd.
V protokolu bylo napsáno, že mě sám přihlásil policejně, ale ve skutečnosti neznám jeho
ani on mě. Proto byl asi propuštěn. Totéž bylo při konfrontaci s pí. Macákovou. Prosil
jsem proto u zprostředkujícího soudce, aby mi protokol přečetli a přeložili a zjistil jsem,
že jsou tam velké nesprávnosti. Tak například a) pan komisař se ptal kdo se s mým
bratrem stýkal, řekl jsem, že všichni důstojníci žijící v Dejvicích, a on napsal, že všichni
důstojníci pracovali ilegálně. b) Pan komisař se ptal, vím-li kdo pracoval ilegálně, řekl
jsem, že kromě mého bratra nevím. Ptal se, vím-li, kdo byl zatčen a na to jsem řekl, že
Feismantl165neboť bydlel ve vedlejším domě. Pan komisař pak napsal, že vím, že
Feismantl pracoval ilegálně. Ptal se dále, znám-li Lisého, Malého, Kraváka166 a ostatní,
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AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, spis Eizelvorgang gegen Berka 60/42/g – II BM, zápis z
výslechu T. Berky. Osoba uváděná jako „paní Teta“ měla pravidelně předávat Tomáši Berkovi v budově
železniční stanice „Weinberge“ (Praha-Královské Vinohrady) určitou finanční hotovost. Její totožnost T.
Berka zřejmě skutečně neznal.
165
Jedná se pravděpodobně o Rudolfa Feistmantla (1892–1943), ppl. gšt. bývalé armády, za okupace
administrativního radu Zemského úřadu, od jara 1939 člena ON. R. Feistmantl byl zatčen v březnu 1940,
následně odsouzen k trestu smrti v srpnu 1942. Popraven byl v dubnu 1943. Podrobněji viz J. FIDLER –
V. SLUKA, Encyklopedie branné moci…, s. 213.
166
František Kravák (1889–1943), brigádní generál bývalé čs. armády. Velitel KV ON pro Střední Čechy.
Zatčen byl v prosinci 1939. Později byl Němci za velezradu popraven. V říjnu 1946 byl posmrtně
povýšen na divizního generála. Tamtéž…, s. 147–148.
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řekl jsem, že ano a on napsal, že vím, že pracovali ilegálně. c) O plu. Bočkovi 167 jsem
napsal, že je dobře finančně zajištěn a pan komisař napsal, že Boček podporoval
ilegální akce. Lituji toho, že se můj vlastnoručně psaný protokol ztratil, neboť by
nedošlo k nepříjemnostem, které nastaly novými vyšetřováními. Věřil jsem v pravdivost
a poctivost úředníka gestapa neboť i on ode mě chtěl jenom pravdu. (podepsán) Tomáš
Berka. Před vyšetřujícími soudci lidového dvora v Praze“.168
Z Plzně byl po několika měsících podplukovník Tomáš Berka převezen do saského
Bautzenu.169 Odsud byl později eskortován do věznice v zhruba padesáti kilometrech
vzdálených Drážďanech. Zde také převzal obsílku německého lidového soudního dvora.
Termín soudního přelíčení byl stanoven na 27. srpna 1943. Scénář procesu byl jako
vždy předem daný. Podplukovník Tomáš Berka byl za zločin přípravy velezrady
odsouzen k trestu smrti.170 Jinak to ani dopadnout nemohlo. Následné události pak
nabraly rychlý spád. Zlomená manželka Marie se společně s malým synem Zdeňkem
ještě stačila obrátit na říšského vůdce Adolfa Hitlera se svou žádostí o milost.171
Poslední naděje, smutkem protkané řádky, jejich adresát s největší pravděpodobností
nikdy nečetl. Říšský kat Ernst Reindel,172 určený k provedení exekuce,173 se ráno 15.
října 1943 dozvěděl, že jednomu z vězňů, jakémusi Tomáši Berkovi z Prahy, byla
definitivně žádost o milost zamítnuta,174 věděl tak, že ho ještě večer čeká „práce“.
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Plukovník Bohumil Boček, nar. 1894, bývalý důstojník čs. legií v Rusku. V roce 1940 odešel do exilu,
pracoval jako přednosta I odboru MNO v Londýně. V roce 1945 převzal po armádním gen. L. Svobodovi
velení 1. čs. armádního sboru. Po únoru 1948 byl propuštěn z armády a nakonec zatčen. Zemřel ve
vězeňské nemocnici ve Valdicích dne 16. 10. 1952. J. ČVANČARA, Někomu živost někomu smrt, 1941–
1943, s. 54.
168
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, spis Tomáše Berky. Doslovná výpověď Tomáše Berky před
vyšetřujícími soudci Lidového soudního dvoru v Praze.
169
Česky Budyšín, město ve spolkové zemi Sasko, metropole Horní Lužice.
170
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, spis Tomáše Berky, údaje z německého rozsudku.
171
Tamtéž, spis Tomáše Berky, žádost manželky a syna o milost ze dne 10. 10. 1943.
172
Tamtéž, korespondence německých justičních orgánů. Ernst Reindel z Gommernu u Magdeburku, byl
jedním z nejznámějších popravčích ve službách nacistického režimu.
173
Tamtéž, zpráva o provedení exekuce. Podplukovník Tomáš Berka byl popraven gilotinou v drážďanské
věznici na Mathildestrasse dne 15. 10. 1943. Ve zprávě je uveden čas exekuce 18:49, Tomáš Berka šel na
svoji poslední cestu klidně, podle zprávy popravčí i jeho pomocníci „odvedli“ dobrou práci, dekapitované
tělo si převzal soudní úředník. V podobných případech byla těla popravených předávána na lékařskou
univerzitu pro medicínské účely.
174
Tamtéž, zamítnutí žádosti o milost (dokument IV g10a 1497/43).
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2. Miloslav Berka (23. 8. 1892–26. 9. 1942)
plukovník, brigádní generál in memoriam

2.1 Mládí (1892–1914)
Stejně tak byly pro o čtyři roky staršího bratra Tomáše Berky Miloslava175 Nusle
místem prvních klukovských her. Nejen Nusle, ale i sousední pražské čtvrti, byly
svědkem dobrodružných výprav party místních kluků, jejímž členem byl také malý
Slávek Berka. Přišla povinná základní docházka a s ní první školní povinnosti. A
povinností rozhodně neubývalo, spíše naopak. Miloslav Berka již jako starší chlapec
začal studovat na zdejším gymnáziu.176 Vedle toho se aktivně zajímal o sport,177 ale i o
další věci, které zajímaly většinu mladých lidí. Svá studijní léta pak úspěšně zakončil
dne 6. června 1912178 maturitní zkouškou. Po maturitě nastoupil Miloslav Berka na
úřednické místo v Praze. Jeho prvním zaměstnavatelem se stal Hospodářský úřad
zemědělské rady v Praze.179 Zde ho také zastihly osudové události. Válečná mašinérie
se rozjela naplno a vojenské úřady nezapomněly ani na mladého úředníka Miloslava
Berku. Mladý a zdravý člověk se mohl v té době jen těžko vyhnout vojně, to byl i
případ Miloslava Berky. Proto není divu, že byl podobně jako mnoho jeho vrstevníků
odveden dne 22. října 1914180 do rakousko-uherské armády.
2.2 1. světová válka, zajetí, legie (1914–1920)
Rakousko-uherská monarchie šla do války více než ochotně. Doutnající ohnisko
válečného požáru se mezitím rozhořelo naplno. Na frontě bylo nutno stále posilovat
stavy armády. Fähnrich181 Miloslav Berka odjel po krátkém vojenském výcviku jako
velitel čety Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 8 na východní bojiště, rozsáhlou ruskou
frontu. Byla to jeho první a vlastně také poslední jednotka v rakousko-uherské armádě.
175

VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL Miloslava Berky, osobní záznamy. Miloslav
Berka se narodil 23. 8. 1892.
176
Tamtéž, KL, údaje o dosaženém vzdělání, jedná se o vyšší české státní gymnázium - Královské
Vinohrady.
177
Tamtéž, M. Berka uvádí členství v Sokole.
178
Tamtéž, údaje o dosaženém vzdělání.
179
Tamtéž, osobní údaje.
180
Tamtéž, průběh vojenské služby
181
Ekvivalent praporčíka. Srovnávací tabulka voj. hodností viz J. FIDLER, Zborov 1917, s. 141.
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Téměř rok hájil Miloslav Berka zájmy monarchie. Byl svědkem všudypřítomného
zmaru. Na vlastní oči viděl obrovské materiální škody a značné lidské ztráty, dva
faktory, které válečný konflikt provázely od samého počátku. Válka ale neničila jen
životy, svou totalitou ničila i psychiku lidí a většinu hodnot, kterým dosud věřili.
Aktivní působení Miloslava Berky na frontě ukončilo zajetí. Při plnění služebních
povinností se tak stalo dne 8. července 1915 u polského historického města Lublin.182
Po velmi krátkém pobytu v ruském zajateckém táboře si Miloslav Berka podal v říjnu
1915

v ukrajinském

městě

Borispol

přihlášku

do

služeb nově

vznikajícího

československého vojska,183 zahraniční armády, která se brzy zapíše do našich dějin.
Datum 14. června 1916 se pro něho dalo bez diskusí nazvat zlomovým, Miloslav Berka
se toho dne stal jedním z mnoha příslušníků československých vojenských jednotek na
Rusi. Ocitl se tak ve zcela nové situaci, stal se vojákem armády státu, který dosud
právně neexistoval. O to více se Miloslav Berka snažil přesvědčit své nadřízené o svém
přínosu mužstvu. Dne 1. září 1916 byl odvelen do důstojnického kurzu v Bělgorodě.184
Zpátky se vrátil již ve funkci podporučíka. Žádná armáda se neobejde bez propagandy.
Miloslav Berka dal k dispozici všechny svoje zkušenosti a stal se nezastupitelnou
osobou právě v této oblasti. Ve funkci náborového emisara185 se výrazně podílel na
přesvědčování zajatých českých vojáků, aby vstoupili do jednotek československého
zahraničního vojska. V ruských zajateckých táborech se mu tak povedlo získat mnoho
stoupenců. S postupem válečných měsíců a let se Miloslav Berka stal jedním
z nejzkušenějších vojáků-legionářů. Také na hodnostním žebříčku postupně stoupal,
přičemž se jeho domovským útvarem stal natrvalo 1. čs. střelecký pluk – Mistra Jana
Husi. Od července 1917 působil Miloslav Berka jako správce a později referent
kanceláře

Odbočky

československé

národní

rady

v Petrohradě.186

Zde

ho
187

pravděpodobně zastihly i známé revoluční události. Konec války prožil kapitán

Miloslav Berka jako ubytovatel ministra vojenství.188 Dnem 18. ledna 1919 byl od
182

Území bylo v té době součástí ruské monarchie.
VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL Miloslava Berky, K-leg, složka Miloslava Berky,
stalo se 1. 10. 1915.
184
Ruské město asi 120 km jižně od Kurska. Zde byl prováděn výcvik instruktorů pro předpokládanou
výstavbu vojenských jednotek z řad zajatců-dobrovolníků. J. FIDLER, Zborov 1917, s. 85
185
VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL Miloslava Berky, průběh vojenské služby.
Jednalo se o komisi pro organizování náborů dobrovolníků.
186
Tamtéž, průběh vojenské služby. V této referentské funkci M. Berka pracoval od ledna 1918.
187
Tamtéž, povýšen byl k 1. 10. 1918.
188
Tamtéž, průběh vojenské služby. V této funkci M. Berka působil od listopadu 1918.
183
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vojenské správy převelen k vojenské skupině vlaku generála M. R. Štefánika.189
Vytouženou cestu k domovu nastoupil Miloslav Berka dne 22. května 1919 v čínské
Šanghaji. V hodnosti majora ruských legií se nalodil na anglickou loď Neuralia,190 aby
se dlouhou cestou počínající v exotickém Pacifiku, vrátil domů do rodné vlasti.
2.3 Vojenská kariéra (1920–1938)
Po návratu do vlasti pracoval Miloslav Berka jako referent na Ministerstvu národní
obrany v Praze. Z úřednického místa však zpátky k mužstvu. V roce 1920 se Miloslav
Berka stal velitelem Hraničářského praporu 10.191 Téměř deset let pak zdobily límec
jeho uniformy insignie192 této speciální vojenské jednotky.193 „Je velmi dobře odborně
připraven ke své službě … výborný důstojník, který učinil ze svého praporu jednotku
prvého řadu…pilný a svědomitý“,194 tak hodnotili Miloslava Berku jeho nadřízení. I
díky tomu pak major Miloslav Berka stoupal po hodnostním žebříčku.195 Změna nastala
i v jeho soukromém životě. Dne 14. února 1920 uzavřel v chrámu sv. Ludmily na
Královských Vinohradech sňatek s Irenou Jeřábkovou.196 Soukromý život vojáka
z povolání je vždy silně ovlivněn životem profesním. Není proto divu, že se pražské
kasárny Jiřího z Poděbrad a později hraničářské kasárny ve východoslovenském
Trebišově staly druhým domovem Miloslava Berky.197 Získané zkušenosti využil
plukovník Miloslav Berka i jako vyučující taktiky v kursu pro velitele oddílů a
vojskových těles. Taktice se věnoval i nadále na pražské Válečné škole.198 Od prosince
1933 byl několik let velitelem pěšího pluku 8, později se stal zástupcem velitele
pěchotního učiliště. V této funkci zůstal plukovník Miloslav Berka až do roku 1938.

189

Tamtéž, průběh vojenské služby.
Tamtéž
191
Tuto funkci zastával podplukovník Miloslav Berka v období od března 1920 do září 1929 a pak ještě
krátce od února 1929 do března 1930. J. FIDLER – V. SLUKA, Encyklopedie branné moci …, s 278.
192
Tamtéž, ve znaku měla tato jednotka psí hlavu (německý ovčák) a číslici ,,10.“
193
Tamtéž, bližší informace o tomto vojenském tělese viz s. 277–278.
194
VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, údaje z KL Miloslava Berky, hodnocení – pochvaly.
195
Tamtéž, průběh vojenské služby. Dne 24. 10. 1924 byl M. Berka povýšen na podplukovníka pěchoty,
dne 1. 1. 1931 na plukovníka pěchoty.
196
VHA, sbírka 255/1946, spis účastníka národního boje za osvobození – osobní spis M. Berky,
dokument - oddací list. Irena Berková, roz. Jeřábková, nar. 31. 1. 1897 v Chropyni, po válce bydlela
vdova Irena Berková v Kodaňské ul. 572/47, Praha VIII – Vršovice.
197
VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, údaje z KL Miloslava Berky.
198
Tamtéž, průběh vojenské služby, jako profesor taktiky působil Miloslav Berka od února 1932.
190
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2.4 Mobilizace, Mnichov, Protektorát (1938–1939)
Miloslav Berka se ve funkci plukovníka generálního štábu československé armády
osvědčil zejména v politicky rušném období roku 1938. Jako velitel 2. mechanizované
brigády199 byl v podstatě u všeho podstatného. Stejně jako další věrní Češi a Slováci byl
i plukovník Berka připraven bránit republiku proti hitlerovskému Německu. Jako velitel
prožíval dramatické události z konce září 1938 stejně intenzivně jako jeho podřízení.
Přišel šok v podobě Mnichovské smlouvy. Psychické trauma po jednání čtyř mocností
v Mnichově, dopadlo na plukovníka Miloslava Berku snad ještě více než na ostatní. S
pocitem trpké zrady pak mohl sledovat, jak se republika za kterou kdysi společně
bojovali, řítí do záhuby. Přišel 15. březen 1939 a s ním absurdní probuzení do
chladného nevlídného rána. Zlost se postupně měnila ve smutek, smutek brzy vystřídal
strach. Zatímco Češi a Moravané sledovali s velkým pohnutím nepřetržité proudy
okupační armády, jejich němečtí sousedé většinou jásali. Černý stín svastiky definitivně
pohltil poslední zbytky někdejších demokratických tradic země. Po zřízení Protektorátu
Čechy a Morava přešel plukovník Miloslav Berka pod MNO, kde se začal připravovat k
plnění pracovních úkolů směřujících k urychlené demobilizaci naší demokratické
armády.
2.5 V odboji, Obrana národa
Koncem března 1939, několik dní po ustavení Protektorátu Čechy a Morava,
navštívil Miloslava Berku v jeho kanceláři na Ministerstvu národní obrany v Praze jeho
dobrý známý z pražské Válečné školy plukovník Čeněk Kudláček.200 Kudláček mu
mimo jiného vylíčil připravované aktivity „rady starších“.201 V důvěrně vedeném
rozhovoru nakonec Čeněk Kudláček202 nabídl Miloslavu Berkovi práci v organizaci

199

2. motorizovaná brigáda vznikla 15. 10. 1937. Nadřízeným velitelství byla 2. rychlá divise. Velitelem
byl od 15. 10. 1937 do 24. 09. 1938 právě plukovník generálního štábu Miloslav Berka. J. FIDLER – V.
SLUKA, Encyklopedie branné moci…, s 302.
200
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši. Všechna uvedená jména, ztotožněná s některým z hlavních
představitelů odboje, pochází z trestního spisu M. Berky „Handakten Oberreichsanwalt beim
Volksgerichtshof, Strafsach gegen Berka“ (též spis M. Berky).
201
Tzv. „Radu starších“ představovalo několik představitelů tehdejší bývalé armádní generality (Vojta,
Bílý, Vojcechovský, Ingr…)
202
Čeněk Kudláček (1896–1967), plukovník gen. štábu. Od března 1939 působil ve funkci náčelníka
hlavního velitele odbojové organizace ON. V listopadu 1939 odešel do exilu, působil jako zástupce
náčelníka Vojenské správy v Paříži. Od června 1940 byl přednostou vojenské mise v kanadské Ottawě,
od února 1943 působil ve vojenské misi v Rio de Janeiro. Po osvobození zůstal v armádě, v roce 1946
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podzemního hnutí. Poprvé se tak Miloslav Berka mohl alespoň v hrubých obrysech
seznámit s existencí a cílem ilegální organizace Obrana národa. Ve stejné věci navštívil
o několik dní později Miloslava Berku na stejném místě další známý z ruských legií,
bývalý divizní generál Bedřich Homola.203 Již se zřetelně začala rýsovat rodící se
struktura podzemní armády Obrany národa. Miloslav Berka na spolupráci kývl.
Vedoucím činitelům se jevil jako velmi vhodný kandidát pro funkci velícího důstojníka
této odbojové organizace. Napohled loajální ministerský úředník, člen Národního
souručenství,204 s přístupem k mnoha cenným informacím, to byly výhody, které se
musely pro potřeby odboje využít. Na nabídku spolupráce však Miloslav Berka přikývl i
z jiného důvodu. Dozvěděl se, že se pro stejnou věc nadchl i jeho mladší bratr Tomáš.
Stejně jako kdysi, měli i teď oba bratři Berkové možnost bojovat za svou vlast. Oba byli
pověřeni vojenskými úkoly v okolí svého bydliště. Plukovník Miloslav Berka měl za
úkol vybudování jednotek po vojenském vzoru označených jako Praha XII, XIII a XIV.
Mravenčí práce spočívala v zajištění všech podstatných věcí, jejichž výsledkem bude
funkční vojenská jednotka se schopností aktivně podpořit připravované povstání proti
okupantům. Plány a teorie se však s praktickou zkušeností mnohdy rozcházely. A
aktivity podobného ražení se jen špatně utajovaly. V té době již začala být Obraně
národa věnována zvýšená pozornost ze strany nacistických okupačních orgánů.
Následovalo první velké zatýkání v řadách členů podzemní armády. A také dramatické
útěky do exilu. Před vánocemi 1939 musel odejít do zahraničí i zmiňovaný
spolupracovník Miloslava Berky plukovník Čeněk Kudláček. I na něho totiž Gestapo
vydalo zatykač. Odbojová organizace Obrana národa sice utrpěla dost citelné ztráty,
zejména na svých řídících místech, ale přesto i nadále vyvíjela ilegální činnost.
Plukovník Miloslav Berka nyní patřil k těm, kteří museli zajistit personální náhradu za
zatčené členy organizace. V tom mu vydatně pomáhal nejen jeho bratr Tomáš, ale svým
dílem přispěl i jejich švagr, podplukovník Jaroslav Hrabovský. I když naděje na brzké
povstání postupně upadala, přelom roku byl přeci jen ve znamení narůstající vlny
odporu proti okupační správě. V lednu 1940 navštívil dosluhujícího plukovníka
získal generálskou hodnost. Krátce po únoru byl odeslán na dovolenou, posléze byl penzionován.
V červenci 1948 odešel do exilu. J. FIDLER – V. SLUKA, Encyklopedie branné moci…, s. 353–354.
203
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, spis Miloslava Berky, závěrečná zpráva Gestapa. Ve věci se
podle archivních dokumentů angažovala i manželka generála Ingra.
204
Národní souručenství byla za Protektorátu Čechy a Morava jediná povolená politická strana. Členství
v ní bylo formalitou. J. FIDLER, Atentát, s. 103.
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Miloslava Berku na MNO jeho přítel plukovník Boček. Důvod byl zřejmý, probrat
v jakém stavu se právě nachází organizace. A další utajená jednání pokračovala. Na
přelomu března a dubna 1940 se uskutečnily v budově obchodní školy ve Vodičkově
ulici poblíž Václavského náměstí dvě důležité schůzky představitelů řídících složek
pražské sekce Obrany národa. Této schůzky se zúčastnil vedle plukovníka Miloslava
Berky také generál Bedřich Homola, plukovník gšt. Josef Malý205 jako zpravodajský
důstojník a adjutant Homoly, plukovník Josef Balabán, plukovník Josef Churavý206 jako
vedoucí V. oddělení a také bratr Miloslava Berky Tomáš. Všichni si zřejmě
uvědomovali jak nebezpečný počin to je, takto zvolené frekventované místo. Nicméně
bylo nutností toto riziko podstoupit. Cíl setkání byl předem dán, změnit strategii odboje
a pokračovat v pracích na výstavbě nově tvořícího se komanda Velká Praha.207 Další
z předních představitelů odboje plukovník Jaroslav Lisý byl jako jeden z prvních
pověřen velením této významné složky Obrany národa. Zdárně mu při tom vypomáhal
právě plukovník Miloslav Berka. Prostory pražské kavárny Daliborka208 byly němým
svědkem opakovaných schůzek představitelů odboje. Přítomní kavárenští hosté
pravděpodobně ani netušili, že muži sedící u vedlejšího stolu, tlumeně, ale dost
energeticky o čemsi diskutující, jsou ilegální pracovníci Berka, Lisý a Plch, řešící právě
úkol zajistit velení a organizační strukturu skupiny Praha-Východ. I když slovo
„netušili“ nemuselo v protektorátní Praze plné konfidentů a udavačů odpovídat realitě.
Přesto se právě kavárenské prostředí mohlo jevit k podobným schůzkám jako
nejvhodnější. Ale nebyly to jen kavárny. Dalších míst v Praze spojených s
protinacistickým odbojem byly stovky. Domy a byty, kde se odbojáři ukrývali, také
parky a jiné veřejné prostory. Všude tam se tito lidé scházeli a předávali si informace, a
205

Josef Malý (1893–1943), byl plukovníkem gen. štábu československé armády, bývalý ruský legionář.
Po okupaci pracoval na Zemském úřadě v Praze. Od léta 1939 působil ve funkci náčelníka štábu KV ON,
skupina Praha – jihozápad. Byl zatčen v červenci 1941, v říjnu 1941 byl v období stanného práva
popraven. V únoru 1947 byl povýšen na brigádního generála in memoriam. J. FIDLER – V. SLUKA,
Encyklopedie branné moci…, s. 399.
206
Josef Churavý (1894–1942), plukovník gen. štábu československé armády. V listopadu 1938 se stal
ředitelem Vojenského zeměpisného ústavu. Po okupaci řídil převod ústavu do resortu MV. Současně
zabezpečoval ukrytí geografického materiálu. Od podzimu 1939 členem ON při ÚVOD. Zatčen byl
v říjnu 1941, popraven byl v červnu 1942. V říjnu 1946 posmrtně povýšen na brigádního generála. J.
FIDLER – V. SLUKA, Encyklopedie branné moci…, s. 294–295.
207
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, spis Jaroslava Lisého (Lisý und andere), závěrečná zpráva
Gestapa. Velení se podle dokumentů prvně ujal plukovník J. Lisý, krátce na to plukovník Fafek. Po jeho
smrti, cca po 3 týdnech, se funkce definitivně ujal plukovník J. Konečný.
208
Tamtéž, tato kavárna je často zmiňována v závěrečné zprávě Gestapa. Nacházela se ve Vodičkově ulici
a byla velmi oblíbeným místem schůzek odbojářů.
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to i o záležitostech zcela zásadních. Taková místa využíval i plukovník Miloslav Berka.
Nostalgicky známá stará místa a zákoutí, bohužel nyní mnohdy „znetvořená“ novými
místními německými názvy. Příkladem může být náměstí Wehrmachtplatz209 kde se
několikrát konala schůzka Miloslava Berky s jeho nadřízeným Bedřichem Homolou a
Homolovým zástupcem Josefem Malým. Schůzky odbojářů probíhaly zatím naštěstí bez
větších problémů. Pro Miloslava Berku však začala být práce pro odboj o to
nebezpečnější, že byl díky svému bratrovi, v té době již na útěku, v hledáčku
německých policejních orgánů. Neustálé nebezpečí z prozrazení a opakující se razie
nikomu na klidu nepřidalo. Spolupráce s plukovníkem Miloslavem Berkou tak byla
nebezpečná i pro plukovníka Josefa Balabána,210který byl rovněž hledán německou
policií. Pravděpodobně oba již v té době dodržovali přísná pravidla konspirace, neboť o
anonymitě Karlova náměstí211 lze vést polemiky. Odbojová práce však nebyla pouze
doménou mužů. Důkazem toho, že se do odbojové práce v různé míře stále více
zapojovaly i ženy je skutečnost, že Miloslava Berku vyhledala prostřednictvím jeho
ženy Ireny v dubnu 1940, v jeho bytě, paní Adéla Mahlerová,212 zubní lékařka
z Bubenče. Ta přišla ve společnosti bývalého kapitána československé armády
Dytricha.213 Jak si mohl Miloslav Berka později odvodit z některých indicií, byli oba
dva jmenovaní s největší pravděpodobností v kontaktu se sovětskou rozvědkou.
2.6 Gestapo, zatčení, káznice
Plukovník Miloslav Berka byl oficiálně vrchním inspektorem ředitelství železnic
v Praze,214 neoficiálně byl pod krycím jménem „Hlava“215 velitelem II. kraje Oblastního
209

Též náměstí Branné moci, dnešní Vítězné náměstí. Viz Jan-Boris UHLÍŘ, Ve stínu říšské orlice, Praha
2002, s. 617.
210
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, vyšetřovací spis Miloslava Berky, závěrečná zpráva Gestapa.
Podle archivních dokumentů se sešli minimálně 5x na Karlově náměstí v Praze. Josef Balabán měl užívat
krycí jméno „Ing. Pavel“. Z dalších osob, se kterými se Miloslav Berka stýkal lze v dokumentech nalézt
jména plukovníka Svitáka, majora Sadílka a plukovníka Maršala.
211
Tamtéž
212
Tamtéž. Adéla Mahlerová, roz. Herzogová, nar. 3. 1. 1905 byla zubní lékařka z Bubenče, zatčena
Gestapem 21. 10. 1941.
213
Tamtéž, záminkou návštěvy měl být údajně dopis od manžela Mahlerové, v té době internovaného
v SSSR, obdržený prostřednictvím neznámého muže. Podle Gestapa patřila Adéla Mahlerová k ilegální
skupině spolupracující s ruským agentem. V této věci byla vyslýchána i manželka Miloslava Berky Irena.
Na sovětskou rozvědku byl údajně napojen i Tomáš Berka v rámci ON. Srov. VHA, sbírka 255/1946, spis
účastníka národního boje za osvobození – osobní spis T. Berky, místopřísežné svědectví Josefa
Čáslavského
214
Tamtéž
215
Tamtéž, toto krycí jméno užíval podle svědectví jmenovaného.
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velitelství Obrany národa – Velká Praha. Nesmiřitelný nepřítel nacistického režimu
dovedně skrytý pod maskou loajálního úředníka. Bohužel tato maska nevydržela
plukovníku Miloslavovi Berkovi příliš dlouho. Poprvé byl Gestapem zatčen 9. července
1940216 a to v souvislosti s pátráním po jeho bratrovi Tomášovi. Do 21. srpna 1940 byl
Miloslav Berka držen v zajišťovací vazbě. Zřejmě však chyběly zásadní důkazy o jeho
protistátní činnosti a proto byl propuštěn na svobodu, pochopitelně pod nenápadným
dohledem úředníků Gestapa. Bylo však pouze otázkou času, kdy si pro Miloslava Berku
přijdou znovu. A skutečně, po pár týdnech217 byl Miloslav Berka zatčen podruhé.
Tentokrát již definitivně. Spojení s centrálou plukovníka Lisého bylo přerušeno. Nacisté
drželi plukovníka Miloslava Berku v pankrácké věznici. Patrně se již v té době u něho
začaly projevovat první příznaky plicního onemocnění. Za zdmi pankrácké věznice
dolétaly k Miloslavovi Berkovi kusé informace o vývoji válečného konfliktu, o tom co
se děje doma však moc informací neměl. Přišlo obvinění Miloslava Berky a s ním výčet
pěkné řádky paragrafů. Obžaloba vinila plukovníka Berku mimo jiného z porušení § 80
odst. 1, § 83 odst. 2) a 3), § 88, 89 říšského trestního zákoníku.218 Vezmeme-li v úvahu,
že všechna tato ustanovení zahrnovala trestné činy pod souhrnným názvem „velezrada a
zemězrada“,219 byly šance Miloslava Berky v připravovaném procesu mizivé.220 Pobyt
ve vězení vyčerpával Miloslava Berku nejen psychicky, ale hlavně po zdravotní stránce
na tom začal být velmi špatně. Příčinou byla plicní choroba, tuberkulóza. Prokletá
choroba, která provázela rodinu Berkových již v minulosti,221 a pro kterou se staly
nevhodné podmínky vězeňského prostředí příslovným katalyzátorem. U plukovníka
Miloslava Berky brzy vypukla tato nebezpečná nemoc naplno. Vše pak mělo rychlý
spád. Zmírnit nepříjemnou chorobu se snažila hlavně manželka Irena, která svému
manželovi do věznice zasílala společně s hygienickými potřebami a nějakým drobným

216

Tamtéž
Tamtéž, podruhé byl Miloslav Berka zatčen 4. 11. 1940.
218
Tamtéž, spis Miloslava Berky, dokument obžaloba (Anklageschrift 12J 327/41 g).
219
K tomu viz více Československé trestní právo v proměnách věků (sborník příspěvků), Pavel Salák,
Jaromír Tauchen, ed s Masarykova univerzita, Brno, 2009, dostupné
online (http://www.academia.edu/2631040/Trestni_pravo_v_Protektoratu_Cechy_a_Morava) [cit k 20.
3.2014].
220
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, vyšetřovací spis Miloslava Berky. Plánované slyšení se mělo
uskutečnit v pátek 11. 9. 1942 v 9 : 00 před I. senátem Volksgerichtshof.
221
Tamtéž, údaje z dopisu sestry. TBC onemocněla sestra bratří Berkových Anna, provdaná Čáslavská,
t.č. bydlela v Hötzendorstrasse 9, Praha XIV. V roce 1926 se léčila v sanatoriu ve Vysokých Tatrách. Od
té doby byla pod stálou lékařskou péčí.
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ošacením tolik potřebné vitamíny a léky.222 Zdravotní stav plukovníka Miloslava Berky
se však nelepšil. Kdysi vitální „udělaný chlapík“223 se doslova ztrácel před očima.
Německý zdravotní rada Dr. Schneller224 proto nařídil 27. dubna 1942225 převoz
nemocného

Miloslava

Berky

na

infekční

oddělení

vězeňské

nemocnice

v Hohenaspergu, pobočky místní věznice Ludwigsburg.226 O stav těžce nemocného se
ale zajímali i představitelé německé justice, pouze však proto, že by již nejraději
obviněného Berku viděli před porotou. Dokonce se písemně na stav Miloslava Berky i
dotazovali. V přípise ze 4. července 1942, který v této věci obdrželi, však stojí:
„Otevřená oboustranná plicní TBC, hospitalizace na plicním oddělení …“227 Plukovník
Miloslav Berka se nikdy před porotu německého lidového soudu nedostal, zemřel na
následky vyčerpání spojené s těžkou tuberkulózou ráno v 7:45 hodin dne 26. září
1942228 ve vězeňské nemocnici Hohenasperg Ludwigsburg.

222

Tamtéž, spis Miloslava Berky, písemná žádost manželky o zaslání balíčku.
Autor naráží na údaj z kvalifikační listiny kde je zmínka o postavě … „mohutný, ale ne tlustý…“
VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob.
224
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, spis Miloslava Berky, úřední přípisy.
225
Tamtéž, služební přípis z 27. 4. 1942 číslo - 556/b 370/42.
226
Tamtéž. V německých dokumentech přesný název Zuchthaus Ludwigsburg mit zweiganstalt
Hohenasperg und gerichtssgefängnis K tomu více: .,,Pevnost Hohenasperg stojí na stejnojmenném
kopci, který se tyčí nedaleko od městečka Asperg. Nejpozději začátkem 14. století byl na kopci postaven
hrad. V 16. století byl hrad přestavěn na pevnost a sloužil k tomuto účelu do konce 17. století“, viz
Asperg, 2008; Festung Hohenasperg, 2008; Buchali, 2008.
227
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, spis Miloslava Berky, písemná korespondence zdravotního
rady Dr. Schnellera, (Dresden A24 Bayeruth Strasse) s představiteli Volksgerichtshof.
228
Podle dokumentů bylo tělo M. Berky zpopelněno 28. 9. 1942, německé úřady tak „milostivě“ učinily
na vlastní náklady. Tato informace vychází z archívních pramenů. Srov. však J. FIDLER – V. SLUKA,
Encyklopedie branné moci, kde je na s. 56 uvedeno, že byl Miloslav Berka odvlečen jako rukojmí do
koncentračního tábora Buchenwald, kde také zemřel. Oproti tomu I. LACH – E. STEHLÍK, Vlast a čest…
uvádí správné místo úmrtí Hohenasperg-Ludwigsburg. Chybný údaj o Buchenwaldu byl patrně převzat
z úředního přípisu v jednom z dokumentů z r. 1946, podklady pro vydání osvědčení dle § 8 zákona č
255/1946 Sb.
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3. Jaroslav Konečný (4. 1. 1891–20. 1. 1943)
plukovník, brigádní generál in memoriam
Berlínská čtvrť Charlottenburg, Königsbamm 7, věznice Plötzensee, středa 20. ledna
1943, okolo druhé hodiny odpolední. V budově Haus III přezdívané dům smrti, patřící
tetce gilotině

229

polehává na dřevěné pryčně zbědovaná postava.230 Málokdo by v té

chvíli v této lidské trosce poznal bývalého plukovníka Jaroslava Konečného, dalšího
z českých vlastenců semletého soukolím nacistické justice. Plukovník Jaroslav Konečný
se právě dozvěděl, že jeho žádost o milost byla zamítnuta a ještě dnes bude předveden
před kata. Téhož dne večer byl pak Jaroslav Konečný popraven.231
Kdo byl plukovník Jaroslav Konečný a proč se spletitými cestami osudu dostal až na
toto bohem zapomenuté místo, na nacistické popraviště v dalekém Berlíně? Odpověď
na tuto otázku snad alespoň částečně zodpoví příští řádky.
3.1 Mládí (1891–1914)
Přenesme se o více jak půl století zpět na severní Moravu. V obci Kylešovice,232
sousedící s předměstím slezské Opavy, se narodil dne 4. ledna 1891 tesaři Tomáši
Konečnému a jeho manželce Julianě syn, který dostal jméno Jaroslav. Rodina
Konečných se postupně rozrůstala,233 všední starosti, ale i radosti, tak byly součástí
jejich života jako každé jiné rodiny. Malý Jaroslav absolvoval základní školní docházku
a od roku 1907 začal studovat na sedmiletém gymnáziu.234 Gymnázium úspěšně
dokončil a dne 4. července 1911 složil maturitní zkoušku.235 Jeho snem zřejmě bylo stát
se právníkem, protože ještě na podzim téhož roku, na základě složených zkoušek,
229

Jaroslav CEBE-HABERSKÝ, Dům mrtvých. Věznice Alt Moabit a Plötzensee 1940–1942, Praha 1946,
s. 36.
230
„Podle dochovaných svědeckých výpovědí byl plukovník Jaroslav Konečný před popravou v hrozném
zdravotním stavu. Vážil pouhých 54 kg a byl skoro slepý“. I. LACH – E. STEHLÍK, Vlast a čest…, s. 101.
231
VHA, Sbírka 255/1946, osobní spis účastníka národního boje za osvobození, spis Jaroslava
Konečného. Plukovník Jaroslav Konečný byl popraven gilotinou přesně ve 20:12, svědkem úmrtí zde je
uváděn jeden z přítomných exekuce oberwachtmeister Ernst Humboldt. Ve 20:09 byl popraven i jeho
přítel a spolupracovník z odboje plukovník Jaroslav Lisý.
232
Obec je dnes součástí Opavy.
233
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, trestní spis Lisý und andere, závěrečná zpráva Gestapa.
Plukovník Jaroslav Konečný byl jedním z obviněných v tomto společném procesu. V jednom z
dokumentů se uvádí, že Jaroslav Konečný pocházel z osmi dětí.
234
VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, údaje z KL Jaroslava Konečného.
235
Tamtéž
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zahájil studium práv na právnické fakultě tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity. Do
roku 1913 absolvoval Jaroslav Konečný plných 5 semestrů studia práv. Svoji první
státní zkoušku složil úspěšně dne 9. dubna 1913.236 Dne 1. října 1913 pak nastoupil jako
jednoroční dobrovolník k pěšímu pluku č. 19 v rakouském městečku Tolmein.237 Po
absolvování základního vojenského výcviku nastoupil Jaroslav Konečný na jaře roku
1914 do školy pro důstojníky pěchoty v záloze.238 Úspěšně přitom složil závěrečné
důstojnické zkoušky a stal se tak platným členem důstojnického sboru rakouskouherské armády. Více rozvinout svůj nesporný talent již nestihnul, tou dobou se již nad
Evropou stahovala válečná mračna.
3.2 1. světová válka, zajetí, legie (1914–1920)
Po vypuknutí války byl Jaroslav Konečný odvelen se svým plukem na ruskou
frontu. V císařské uniformě se však moc dlouho neohřál, již 8. září 1914 totiž přešel na
stranu nepřítele. Jaroslav Konečný byl zajat a internován v ruském zajateckém táboře.239
Až do července roku 1916 tedy Jaroslav Konečný prožíval anabázi vojenského zajatce
se vším, co k tomu patřilo. Již 25. října 1915 si však Jaroslav Konečný podal žádost do
nově tvořících se československých legií.240 Tento zásadní krok se stal odrazovým
můstkem jeho příští vojenské kariéry. Jako mnozí, kteří „zradili císaře pána“ si moc
dobře uvědomoval, že cesta domů, pokud vůbec válku přežije, bude možná pouze za
předpokladu vítězství dohodových mocností. Dne 10. července 1916 byl Jaroslav
Konečný krátce zařazen do stavu nově tvořícího se 1. čs. střeleckého pluku.241
V Kyjevě, kde tou dobou pobýval, se však dlouho nezdržel. Již o měsíc později byl
natrvalo odvelen k další vojenské jednotce, ke 2. čs. střeleckému pluku.242 I nadále si
zvyšoval svoji vojenskou odbornost. Na jaře 1917 například absolvoval poddůstojnický
kurs, ale i kulometný kurs.243 Nabyté znalosti tak mohl Jaroslav Konečný šířit dál, stal
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Tamtéž
Tolmin (něm. Tolmein) - město ve Slovinsko, dříve součást Rakouska-Uherska.
238
VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL Jaroslava Konečného, průběh vojenské služby.
239
Tamtéž
240
Tamtéž
241
1. čs. střelecký pluk nesl název Mistra Jana Husi a vznikl 18. 5. 1916, více o tomto pluku např.
Langer, František: Pamětní kniha 1. střeleckého pluku Jana Husi, 1920, dostupné online na
http://www.karelvasatko.cz/), k 26. 3. 2014.
242
VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL, průběh vojenské služby. Jaroslav Konečný u
tohoto pluku sloužil téměř čtyři roky, až do 25. 4. 1920.
243
Tamtéž
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se totiž vojenským instruktorem. A povyšoval i služebně. Přes velitele čety se postupně
propracoval na velitele roty plukovního kulometného oddílu.244 Po celou dobu své
služby si Jaroslav Konečný plnil vzorně svoje vojenské povinnosti. Ani jemu se však
nevyhýbala smůla. V květnu 1917 se vydal do Kyjeva na služební cestu. Těžký úraz,
který při této cestě utrpěl, si vyžádal hospitalizaci v nemocnici.245 Mezitím se udály
některé významné události, které definitivně přesvědčily spojence, ale i odpůrce, o
bojovém odhodlání Čechoslováků a o jejich ochotě přinést oběti pro národní
samostatnost.246 Mnohá byrokratická omezení z ruské strany bránící formování
československých jednotek tak definitivně padla, organizace československých
vojenských jednotek v Rusku dostala nový, vskutku velkorysý charakter.247 Již
zmiňované

události,

které

později

vyvolaly

otevřené

nepřátelství

mezi

československými jednotkami a představiteli nové ruské vlády, se pochopitelně
dotknuly i Jaroslava Konečného. Podle archivních pramenů se zúčastnil při svém ústupu
z Ukrajiny všech zásadních střetů s bolševickými jednotkami. Jednalo se nejen o tvrdé
střety se sovětskými jednotkami při obsazování města Kurgam, kde Jaroslav Konečný
plnil funkci zatímního velitele kulometného oddílu Maxim,248 ale také o těžké boje při
obsazování města Myškin z června 1918.249 Dne 8. června 1918 byl na jedné ze
zastávek, železniční stanici Tatarskaja, Jaroslav Konečný jmenován velitelem
kulometného oddílu obrněného vlaku.250 Díky projevené statečnosti byl Jaroslav
Konečný povýšen do hodnosti kapitána ruských legií.251 Dne 30. července 1919 navíc
244

Tamtéž
Tamtéž, mělo jít o srážku tramvají z 18. května, J. Konečný měl podle dokumentů poraněné obě nohy.
246
„Vystoupení našich jednotek v bitvě u Zborova 2. července 1917…, součást tzv. Kerenského ofenzívy,
první významné vystoupení Československých legií na východní frontě. Úspěch našich jednotek byl
natolik výrazný, že ruská vláda zrušila všechna omezení bránící formování nových jednotek z českých a
slovenských zajatců. Náčelník hlavního stanu ruské armády generál Brusilov dal 4. července 1917
souhlas k ustavení 2. čs. divize. Předseda vlády Kerenský vzápětí odvolal rozkaz z května téhož roku,
kterým zastavil formování čs. jednotek, a naopak povolil ničím neomezený nábor z řad zajatců.“
J. FIDLER, Zborov 1917, s. 61.
247
„Stávající čs. střelecká brigáda mohla být doplněna na 1. čs. divizi. Během léta se do čs. legií přihlásilo
dalších 27.000 mužů, mezi nimi i mnozí Slováci. A tak již 9. října mohl být ustaven samostatný armádní
sbor v síle 40.000 mužů, s osmi střeleckými pluky, dvěma dělostřeleckými brigádami a příslušnými
technickými formacemi, jako základ československého vojska.“ VHÚ, Vznik československého armádního
sboru v Rusku, dostupné online (http://www.vhu.cz/vznik-ceskoslovenskeho-armadniho-sboru-v-rusku/)
[cit. k 26. 3. 2014].
248
Ruský těžký kulomet, vyráběný též v Německu a V. Británii. Hojně využívaný v první světové válce.
249
VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL Jaroslava Konečného - účast v bojích. Zmiňované
jsou také boje u Syrjostanu a Zlatousta.
250
Tamtéž
251
Tamtéž, průběh vojenský služby.
245
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obdržel řád M. R. Štefánika „Sokol s meči“.252 Mnoho měsíců si naše jednotky, za
neustálé hrozby útoků jednotek sovětských, razily cestu na východ. Sibiřská magistrála
a kilometry kolejí sbíhajících se někde v nekonečnu, to byly atributy provázející naše
legionáře na jejich cestě ke svobodě. Vytouženým dnem se stal 12. březen 1920.
Kapitán Jaroslav Konečný se společně s ostatními nalodil v přístavu Vladivostok na loď
MADAWASKA.253 Na palubě tohoto 19. transportu se směrem na Singapore vydal na
vytouženou cestu domů.
3.3 Návrat do vlasti, vojenská kariéra (1920–1929)
Po několika letech v Rusku se mohl Jaroslav Konečný konečně dotknout české
půdy. Do rodného domu se vrátil 25. dubna 1920. Stejně jako ostatní mohl na vlastní
oči vidět, kolik se toho během relativně krátké doby změnilo. Mír a svoboda, setkání
s rodinou, to byly nepopsatelné zážitky, které ještě umocnila krátkodobá repatriační
dovolená. Jaroslav Konečný prozatím zůstal i nadále v činné službě254 u svého útvaru,
pěšího pluku dislokovaného tou dobou v severočeských Litoměřicích. Při rozhodování
o další budoucnosti rozhodlo to, čím se dosud Jaroslav Konečný „živil“. Dne 24.
července 1920 se stal vojákem z povolání.255 Jako mnoho mužů tak využil možnosti
sloužit v armádě mladé republiky. Aktivní službu nastoupil v Praze. Dne 11. srpna 1920
začal působit na pozici zpravodaje disciplinárního výboru č. 3.256 Za týden však již byl
povolán do III. kursu školy generálního štábu.257U milovické posádky záhy absolvoval
soustředění a v listopadu téhož roku258 se stal frekventantem kurzu, který se konal
v Praze na Pohořelci. Pak následovala Válečná škola v Praze,259 další důležitý krok
252

Tamtéž, v roce 1920 obdržel také čs. revoluční medaili a francouzskou spojeneckou medaili.
Trasa lodi Madawaska: 9/3/1920 Vladivostok 8:00 12/3/1920 - 23:30 21/3/1920 Singapore 11:00
25/3/1920 - 11:45 30/3/1920 Colombo 12:00 31/31920 - 12/4/1920 Port Said 12/4/1920 - 16/4/1920 Terst
– transport navagonován do 4 vlaků - Gorice - St. Giovano di Manzano - Tarvis - Linec - 20/4/1920 Horní
Dvořiště - Č. Budějovice - Planá - Kroměříž. Velitelem transportu byl pplk. Němec. V rámci transportu
bylo přepraveno 104 důstojníků, 2069 vojínů, 33 občanů, 6 zajatců, 35 žen a 6 dětí, celkem tedy 2264
osob. Válka.cz ,transporty československých legií,
dostupné na http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/12736 [cit. k 26. 3. 2014].
254
VHA fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL Jaroslava Konečného, průběh vojenské služby.
Jaroslav Konečný vykonával nejdříve funkci velitele kulometné roty, později se stal zatímním velitelem
téhož praporu.
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Tamtéž
256
Tamtéž
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Tamtéž, přesně 19. 8. 1920.
258
Tamtéž, přesně 3. 11. 1920.
259
Tamtéž, průběh vojenské služby, Jaroslav Konečný zde studoval v období od 3. 11. 1921 do 29. srpna
1922.
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v jeho kariéře. Díky tomu se Jaroslav Konečný dostal mezi armádní elitu. Dne 30. srpna
1922 se stal jedním z důstojníků generálního štábu československé armády. Za několik
týdnů nastoupil major Jaroslav Konečný službu u Ministerstva národní obrany hlavního štábu.260 A nastala „slovenská anabáze.“ Dne 1. listopadu 1923 se major
Jaroslav Konečný stěhoval z Prahy do slovenského Lučence, do tzv. malých pěších
kasáren.261 Zde se stal velitelem praporu pěšího pluku 25.262 Lučenec po necelém roce
vystřídal za Ružomberok. Zde se stal náčelníkem štábu 1. horské pěší brigády, která
podléhala Zemskému vojenskému velitelství na Slovensku.263 V této funkci působil
Jaroslav Konečný do 1. října 1924.264 Pobyt na Slovensku si Jaroslav Konečný zpestřil
krátkodobým lyžařským kurzem ve Vysokých Tatrách. Pochopitelně se jednalo o
vojenský kurz, který měl za úkol zajistit všestrannou připravenost důstojnického sboru.
Příjemné se tedy v tomto případě pravděpodobně spojilo s užitečným. Rok 1925. V létě
tohoto roku velel Jaroslav Konečný kurzu záložních důstojníků v Turčianském Sv.
Martině.265 Na podzim nastalo další stěhování směrem na východ, na Podkarpatskou
Rus. Cílová stanice - posádka v Užhorodu. Zde Jaroslav Konečný působil více jak dva
roky ve funkci náčelníka štábu u velitelství místní 12. divize.266 Z Užhorodu se Jaroslav
Konečný vrátil zpátky na Slovensko. V Bratislavě se hlásil dnem 30. prosince 1927 do
činné služby u Zemského vojenského velitelství.267 Bratislavu vystřídal po dvou letech
východoslovenský Sabinov.268 Jak je vidět, život vojáka z povolání se moc nelišil od
života kočovníků. V téže době byl Jaroslav Konečný již jako podplukovník přeložen do
skupiny důstojníků pěchoty.
3.4 Vojenská kariéra (1930–1938)
A stěhování nekončilo. Následovala Žilina. V období od 31. července 1931 do 14.
února 1933 zastupoval podplukovník pěchoty Jaroslav Konečný velitele zdejšího pěšího
260

Tamtéž, zde působil ve funkci přiděleného důstojníka 1. oddělení až do 31. 10. 1923.
J. FIDLER – V. SLUKA, Encyklopedie branné moci…, s. 495.
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VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL Jaroslava Konečného, průběh vojenské služby.
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J. FIDLER – V. SLUKA, Encyklopedie branné moci…, s. 538.
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VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL Jaroslava Konečného, průběh vojenské služby.
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Tamtéž, jednalo se o kurz pořádaný v období od 30. 6. do 2. 8. 1925.
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Tamtéž, ve funkci působil od 15. 9. 1925 do 29. 12. 1927, jednotka podléhala Zemskému vojenskému
velitelství pro Podkarpatskou Rus.
267
Tamtéž, zpočátku působil Jaroslav Konečný ve funkci podnáčelníka štábu, od 15. 11. 1929 již byl
náčelníkem štábu.
268
Tamtéž, od 30. 9. 1930 do 30. 7. 1931 zde působil ve funkci zatímního velitele místního horského
praporu.
261
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pluku 41, krátce dokonce tomuto pluku sám velel.269 Ze slovenského působení si
Jaroslav Konečný „odskočil“ krátce do Čech. Dne 15. února 1933 se stal v Milovicích
velitelem instrukčního praporu.270 Zase skončila „dvouletá štace“ a Jaroslav Konečný se
vrátil zpátky na Slovensko. Tentokrát byl převelen do Košic, kde od října 1935 do 2.
ledna 1938 velel košickému pěšímu pluku.271 Všechna tato působení výrazně zvyšovala
vojenskou odbornost podplukovníka Konečného. Jen málokdo v té době pochyboval, že
by to v karierním postupu nedotáhnul daleko. Zvlášť když se od ledna do 30. června
1938 stal frekventantem pražského Kurzu pro vyšší velitele, po dobu studia velmi
kladně hodnoceným svými nadřízenými.272 Nabyté zkušenosti následně Jaroslav
Konečný zúročil nejprve v krátkodobé funkci přiděleného důstojníka u velitelství VI.
sboru v již dobře známých Košicích.273 To dobou už bylo všem zřejmé, že politické
události neodvratně směřují k vojenské konfrontaci s nacistickým Německem.
3.5 Mobilizace, Mnichov, Protektorát (1938–1939)
V polovině září roku 1938 napětí vrcholilo ve všech sférách, vrcholní představitelé
státu a armády zaváděli nezbytná opatření. Plukovník pěchoty Jaroslav Konečný byl
dnem 15. září 1938 převelen do Plzně.274 Vrcholila branná pohotovost státu, plukovník
pěchoty Jaroslav Konečný stál v té době společně s náčelníkem generálního štábu
majorem Navrátilem v čele velitelství okrsku Plzeň-Nýřany, které bylo součástí tzv.
Zápolní armády, přímo podléhajícímu Ministerstvu národní obrany v Praze v čele s
armádním generálem Janem Syrovým.275 Armáda mobilizovala, všem bylo zřejmé, že je
válka na spadnutí. Rozebírat dále napjatou atmosféru by nemělo smysl. Vše vyvrcholilo
známými událostmi, které završily čtyři podpisy v Mnichově. Stejně jako ostatní chtěl
také plukovník Konečný bránit republiku se zbraní v ruce, ale i pro něho se odhodlání
269

Velitelství v Žilině sídlilo v tzv. barákovém táboře, podplukovník pěchoty Konečný zde byl velitelem
v období od 10/1931 do 7/1932. J. FIDLER – V. SLUKA, Encyklopedie branné moci…, s. 500.
270
VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL Jaroslava Konečného, průběh vojenské služby.
271
Tamtéž
272
Kurs pro vyšší velitele byl vojenský vzdělávací ústav v budově Válečné školy. Velitelem kurzu byl
div. generál František Hrabčík. J. FIDLER – V. SLUKA, Encyklopedie branné moci…, s. 357.
273
VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL Jaroslava Konečného. Sídlo bylo umístěno
v budově Vojenského zemského velitelství Košicích, zde Jaroslav Konečný působil do 14. 9. 1938.
274
Zde působil až do 14. 2. 1939, kdy se vrátil na Slovensko. Po návratu ze Slovenska se Jaroslav
Konečný právě Plzni poprvé zapojil do odbojové činnosti, možná právě díky svému působení zde. I.
LACH – E. STEHLÍK, Vlast a čest…, s. 101.
275
Vojenství.cz, údaje byly čerpány z nástupové sestavy československé armády, stav k 30. září 1938 ve
12.00 hodin, dostupné online (http://www.armada.vojenstvi.cz/predvalecna/cisla/4.htm) [cit.k 26. 3.
2014].
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změnilo ve frustraci, ponížení a deziluzi. Plukovník Jaroslav Konečný se musel, stejně
jako ostatní, hořce smířit se skutečností. Po mnichovských událostech se vrátil zpátky
na Slovensko. Až do 14. února 1939 velel v Krompachách svému pěšímu pluku 14.
Jako voják moc dobře věděl, že se neozbrojená republika nemůže ubránit, a je jen
otázkou času, kdy budou její dny sečteny. Netrvalo to tak dlouho. Dne 14. března
vyhlásilo samostatnost Slovensko, následující den začalo Německo obsazovat i zbytek
naší republiky. Plukovník Jaroslav Konečný se tak ze svého mnohaletého působení na
různých místech Slovenska definitivně vrátil zpátky do Čech.
3.6 V odboji, Obrana národa
Po příjezdu do Plzně se zapojil do odbojové činnosti společně s bývalým
plukovníkem dělostřelectva Janem Vlachým,276 který stál v té době v čele krajského
velitelství Obrany národa – západní Čechy. Plukovník Jaroslav Konečný se podílel na
budování

organizační

sítě.

Západočeská

odbočka Obrany národa patřila

k

nejvýznamnějším protinacistickým organizacím na českém západě, do protinacistického
hnutí se zde zapojilo kolem stovky bývalých příslušníků naší armády i civilistů.277 Mezi
její hlavní úkoly patřilo zpravodajství. Úkolem členů zdejší Obrany národa bylo
především získat kvalifikované informátory.278 Členové Obrany národa se také
zaměřovali na shromažďování lehkých zbraní, střeliva a trhavin. Plukovník Jaroslav
Konečný zde mohl plně využít léty získané vojenské zkušenosti, které mu umožnily,
aby se mohl podílet na organizování zpravodajské a sabotážní činnosti. Spolupráce
s dalšími odbojovými skupinami byla nezbytnou nutností.279 V tomto trendu
276

Plk. děl. Jan Vlachý, nar. 28. 8. 1895. Po propuštění z armády byl pověřen vytvořením divize ON.
Spolupracoval s ústředím v Praze. Zatčen byl Gestapem 5. 2. 1940, v říjnu 1940 byl odsouzen k smrti.
Popraven byl 27. 3. 1943. J. FIDLER – V. SLUKA, Encyklopedie branné moci…, s. 502.
277
Základ tvořili především demobilizovaní důstojníci. Západočeská odbočka ON byla vybudována
z podnětu pplk. Josefa Balabána, plk. Jana Vlachého a plk. Karla Dubovského. Ti vytvořili již na jaře
1939 velitelství divize. Postupně ustavili čtyři okresní velitelství – pluky (Plzeň-východ, Plzeň-západ,
Klatovy a Domažlice) a dva prapory (Rokycany a Klatovy). Zdroj: Český svaz bojovníků za svobodu
dostupné online (http://zasvobodu-plz.cz/kniha/odbojorg/ON.html) [cit. k 27. 9. 2014].
278
Tamtéž. Jednalo se především o Ing. Jan Placáka a Antonína Emingera z místního závodu Škoda.
Cenné informace dodával i JUDr. Eugen Dosoudil a také Ota Weiland z ředitelství dráhy v Plzni. Přenos
zpráv a spojení s ústředím byl zajištěn prostřednictvím radiostanice, kterou obsluhovali por. Karel
Roubal, čet. Václav Krofta a des. Robert Parvonič.
279
Tamtéž. V letech 1939–1941 v místě, nezávisle na západočeské odbočky ON, působily další skupiny
ON. Hlavním úkolem bylo obstarávání výzbroje a zpravodajská služba. Jednu ze skupin ON ustavil por.
Milan Bajer v srpnu 1939 ve škodováckém oddělení kompresorů. Další odbočka ON vznikla v létě 1939
pod vedením podplukovníka Čeňka Schmidta. Nejvýznamnější postavou skupiny byl šéf Velké montovny
děl Ing. Jan Placák, který se také současně aktivně podílel na organizování přechodu letců z Plzeňského
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pokračovala domácí rezistence bezmála rok. Ani Gestapo však nezahálelo. Agenti
Gestapa brzy odhalili slabé články, které jim umožnily infiltrovat se do struktury
organizace. Byla to jen otázka času, kdy bude zdejší odboj rozdrcen. Patrně jen díky
shodě okolností, která souvisela se stěhováním z Plzně do Prahy, nebyl plukovník
Jaroslav Konečný také zatčen. Zatčena však byla v průběhu února až července 1940
většina členů západočeské odbočky Obrany národa.280 Plzeňským Gestapem bylo
zatčeno i celé velení, včetně plukovníků Jana Vlachého a Karla Dubovského.281 Místní
odbojové hnutí tak utrpělo jen těžko představitelné ztráty. Jaroslav Konečný tedy unikl
zatčení jen díky tomu, že přesídlil do Prahy. Zde nastoupil na místo vrchního rady
knihovní a archivní služby u Ministerstva školství a osvěty.282 Na tomto pracovišti ho
navštívili jeho staří známí z pražské Válečné školy, plukovník Jaroslav Vedral283 a
plukovník Čeněk Kudláček. Účel návštěvy byl jasný, využít služeb Jaroslava
Konečného ve formující se skupině Obrany národa, oblastním velitelství Velká Praha.
Také jeho dávný přítel, bývalý legionář a plukovník pěchoty Tomáš Plch, se významně
zasloužil o to, že se plukovník Jaroslav Konečný zapojil do činnosti pražských složek
Obrany národa. Plukovník Jaroslav Konečný dále pracoval na ministerstvu. Plnil si
svědomitě služební předpisy a ničím se neodlišoval od ostatních občanů Protektorátu.
Nezasvěcený však nemohl vědět, že tenhle zdánlivě loajální úředníček je ve skutečnosti
jeden z hlavních představitelů odboje, jeden z velitelů Obrany národa, skupiny Praha-

aeroklubu do zahraničí. Úkolem této skupiny bylo udržovat část ukryté výzbroje vyrobené ve Škodovce
ještě před okupací.
280
Tamtéž. Berlínský Volksgerichtshof odsoudil dne 29. října 1942 třináct členů plzeňské ON k trestu
smrti. Později bylo popraveno nebo umučeno dalších 27 příslušníků ON z Plzeňska, Domažlicka,
Klatovska a Rokycanska.
281
Karel Sergej Dubovský, (1889–1943), bývalý plukovník gen. št., od podzimu 1939 stál v čele KV ON
Plzeň. Zatčen byl v únoru 1940, odsouzen v říjnu 1942, popraven 23. března 1943. V říjnu 1946 byl
povýšen na brigádního generála In memoriam. J. FIDLER – V. SLUKA, Encyklopedie branné moci…, s.
193.
282
AMV, fond 141 – Německé soudy v říši, spis Lisý und andere, výpověď J. Konečného. Zde byl J.
Konečný zaměstnán až do 1. dubna 1941, kdy na vlastní žádost odešel do výslužby.
283
Jaroslav Vedral (v odboji používal krycí jméno „Sázavský“, 1895–1944), plukovník gen. št. čs.
armády. Bývalý legionář. Od listopadu 1939 náčelník UV ON. V lednu 1940 odešel do exilu. V únoru
1940 se stal přednostou II. odboru čs. vojenské správy v Paříži. Po porážce Francie odešel do Anglie, kde
od října působil jako přidělenec při norské exilové vládě. V létě 1944 se na vlastní žádost dostal k čs.
vojenské jednotce v SSSR. Stal se velitelem 1. čs. pěší brigády. Zahynul v říjnu 1944, krátce po
překročení čs. státní hranice (jeho vozidlo najelo při objíždění kolony na neodhalenou protitankovou
minu). Jaroslav Vedral se tak stal jediným československým generálem padlým ve válce. J. FIDLER – V.
SLUKA, Encyklopedie branné moci,… s. 671–672.
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západ.284 Brzy se stal také plukovník Jaroslav Konečný nepostradatelným člověkem
pro velitelské kádry Obrany národa, oblastního velitelství Velká Praha, jmenovitě pro
bývalého divizního generála Bedřicha Homolu a náčelníka jeho štábu plukovníka
Jaroslava Lisého. Ani těžká doba však nebyla překážkou toho, aby lidé občas prožili i
něco hezkého. Jaroslav Konečný se „na stará kolena“, dne 8. února 1941, oženil se
svou družkou Andělou.285 Jedním ze svědků na této svatbě byl jeho dávný přítel
plukovník Tomáš Plch.286 To byl však jeden z mála světlých okamžiků v jejich životě.
Doba byla zlá a rozhodně nenahrávala klidnému rodinnému životu. Stín permanentního
strachu z prozrazení se stal nedílnou součástí života těch, kteří se neztotožnili s
režimem. Přišlo další zatýkání v řadách členů Obrany národa. Došlo i na nejbližší
spolupracovníky Jaroslava Konečného. Dne 4. června 1941 byl zatčen jeho kamarád
Tomáš Plch. Od manželky bývalého plukovníka Sýkory se Jaroslav Konečný dozvěděl,
že ve čtvrtek 10. července ráno byl zatčen Gestapem ve svém dejvickém bytě i jeho
dlouholetý přítel Jaroslav Lisý.287 To ještě nevěděl, že k jeho vlastní tragédii zbývají
dva týdny.
3.7. Gestapo, zatčení, Pankrác, Alt Moabit
Ráno 25. července 1941,288 datum onoho počátku tragédie rodiny Konečných.
Úředníci pražského Gestapa nashromáždili dostatek důkazů, na základě kterých vtrhli
před sedmou hodinou do jejich vršovického bytu289 na Russischerstraβe.290 Zde za
přítomnosti manželky, Jaroslava Konečného zatknuli.291 Byt důkladně prohledali a

284

V německých pramenech (AMV, fond 141 - Německé soudy v říši) pod názvem Komanndo PragWest. Pod velení J. Konečného spadal plukovník Chalupa, který měl na starost Smíchov a Malou Stranu,
Melich, velitel pro Bubeneč, Dejvice a Holešovice a Vrzáček, který měl na starost jednotky na Praze I a II
(závěrečná zpráva Gestapa).
285
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, spis Lisý und andere, spis J. Konečného. V německy psaných
dokumentech uváděna též jako Angela, roz. Krystiánová, nar. 30. 4. 1911.
286
VHA, sbírka 255/1946, spis J. Konečného, oddací list. J. Konečný byl o dvacet let starší, s družkou žil
ve společné domácnosti v Praze-Vršovicích. Anděla Konečná se po válce stala národním správcem
pražské firmy M. HOCKE, k této funkci ji pomohlo také osvědčení dle § 8 zák. č. 455/1946 Sb.
287
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, spis Lisý und andere, závěrečná zpráva Gestapa.
288
Tamtéž
289
Tamtéž
290
Tamtéž, údaj ze spisu obžaloby.
291
Zatčení mohlo ve skutečnosti probíhat trochu jinak, scénář zatýkání byl však podobný. Srov. O.
SLÁDEK, Zločinná role gestapa, s. 126: „Přepad obětí probíhal nejčastěji mezi 3–4 hodinou ráno.
Současně se okamžitě uskutečňovala i domovní prohlídka. Všechny závadné věci gestapo zabavovalo a
používalo k usvědčení zatčeného. Zadržená osoba byla spoutána pouty nebo řetízky a okamžitě
transportována buď na gestapo, nebo do policejní věznice".
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všechny „podezřelé“ věci zabavili.292 V souvislosti se zatčením plukovníka Jaroslava
Konečného byli dříve či později zatčeni další spolupracovníci z odboje293 zainteresovaní
více či méně v podzemním hnutí. Odboj utrpěl v létě 1941 další těžké ztráty. Skutečně
dramatický nárůst obětí policejního teroru však přinesl až podzim roku 1941. Od září
tohoto roku začala být domácí rezistence doslova decimována.294 Přední vůdci odboje
byli zatýkáni a bez soudu popravováni. Cílovými stanicemi se pro mnohé zatčené
stávaly střelnice v Kobylisích nebo letiště v Ruzyni.295Následující den po svém zatčení
absolvoval plukovník Jaroslav Konečný svůj první výslech na Gestapu.296 Tento
výslech vedl za přítomnosti překladatele Hofmanna vrchní kriminální komisař Krupke.
Asistovali mu přitom jeho podřízení Siebert s Hartlem.297 Plukovník Jaroslav Konečný
byl během svého zatčení umístěn v samovazbě ve vazební věznici na Pankráci.298 Zde
se také pravděpodobně dozvěděl o dosud největší akci protinacistického odboje, o
atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha,299 později
vyhodnocené jako jeden nejpozoruhodnějších činů v historii evropské rezistence vůbec.
Byla to akce, která sice vyvolala mohutnou vlnu německých represí proti domácímu
obyvatelstvu, avšak také akce, která se svým ohlasem na mezinárodním poli stala
292

Tamtéž, Gestapo v mnoha případech zabavovalo také cenné věci, které prokazatelně nemohly
v žádném případě souviset s odbojovou činností.
293
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, spis Lisý und andere, závěrečná zpráva Gestapa. Společně s
plukovníkem Jaroslavem Lisým byl zatčen např. podplukovník Josef Najnar (roč. 1896), podplukovník
Jan Čermák (1907), podplukovník Jaroslav Los (1893), podplukovník Jaroslav Maršál (1891) a štábní
kapitán František Kocián (1889), ve všech případech se jedná o členy ON.
294
Období 1. stanného práva, související s příchodem Reinharda Heydricha jako zastupujícího říšského
protektora do Prahy 27. září 1941. Cílem bylo potlačit a ochromit sílící protinacistický odboj, zastrašit
domácí rezistenci a udělat v Protektorátu pořádek.
295
,,29. září 1941 český tisk přinesl oznámení, že nový protektor se ujal svého úřadu. Zároveň tisk
oznámil první důsledky tohoto přidělení. Vyhlášení stanného práva v Čechách a na Moravě; zatčení
ministerského předsedy Eliáše, jenž byl obviněn z velezrady a poslán do Berlína k trestnímu řízení a
konečně zprávu opakovanou na desítkách tmavě červených vyhláškách na rozích pražských ulic – že dva
čeští generálové Bílý a Vojta, už delší čas vězněni, byli zastřeleni“. František MORAVEC, Špión, jemuž
nevěřili, Praha 1990, s. 286.
296
„Všeobecně se poválečné výpovědi gestapáků shodují v tom, že metody výslechů nebyly nikterak přesně
stanoveny a že každý je prováděl podle svého uvážení. Podle předpisů nemělo být fyzické násilí
používáno. Výjimku představoval tzv. zostřený výslech“. Objevil se v praxi krátce po nástupu nacistů
k moci.“ O. SLÁDEK, Zločinná role gestapa, s. 127.
297
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, spis Lisý und andere. Jména uvedených vyšetřovatelů Gestapa
jsou uvedeny v několika dokumentech – zápisech z výslechu.
298
V pražské pankrácké věznici bylo za Protektorátu drženo ve vazbě tisíce Čechů. Počínaje členy
odbojových organizací až po drobné kriminální delikventy. Věznění odsud byli posíláni k popravám, do
jiných věznic v Německu nebo do koncentračních táborů. Na jaře 1943 byly popravy prováděny přímo v
samotné věznici. K tomuto účelu zde byly zřízeny tři cely, nechvalně proslulé jako pankrácká sekyrárna.
Více např. S. MOTL, Svědek z cely smrti, s. 138–143.
299
Atentát na Reinharda Heydricha spáchaný výsadkovou skupinou Antropoid dne 27. 5. 1942, na
následky zranění střepinou Heydrich za několik dní umírá. Za jeho smrt rozpoutali okupanti krvavý teror,
období tzv. 2. stanného práva, jež si vyžádalo mnoho obětí. Viz J. FIDLER, Atentát 1942, s. 62–64.
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nedocenitelnou.300 Akt spravedlnosti tak potrestal jednoho z hlavních osnovatelů
hrůzných válečných zločinů, a konečně ta smrt, o které Heydrich tak často svévolně a
rád rozhodoval, se stala pánem i nad jeho životem.
Na začátku léta 1942 byl plukovník Jaroslav Konečný převezen z pankrácké věznice do
drážďanské vyšetřovací vazby na Georg Bährstrasse 5.301 Spolu s ním byl do Říše
převezen i jeho blízký spolupracovník z domácího odboje plukovník Jaroslav Lisý.
Jejich cesty tak osud bezděčně znovu spojil.302 Ze své cely byl Jaroslav Konečný
pravidelně předváděn před německé vyšetřovatele, kolotoč výslechů se jakoby nechtěl
zastavit. Stále byl pod palbou nekonečných otázek, výslechy se stále opakovaly,
psychický nátlak a fyzické násilí byly samozřejmostí. To vše doprovázel všudypřítomný
stres vyvěrající z depresivního prostředí drážďanské zajišťující vazby, stres přecházející
místy až k zoufalé beznaději. V neposlední řadě špatná strava, to vše se pomalu, ale jistě
podepisovalo na zdravotním stavu plukovníka Jaroslava Konečného. V drážďanské
vazební věznici byl Jaroslav Konečný vězněn až do 2. října 1942.303 Hned následující
den byl převezen do největší, v té době vysoce moderní říšské věznice, berlínského Alt
Moabit na Turmstrasse. „Olivově zeleným nátěrem natřené stěny, sklápěcí lůžko
s dřevěnými prkny a matrací na jedné straně, sklápěcí stůl a lavice na druhé straně,
v rohu polička s porcelánovou miskou a talířem, starý kamenný džbán na vodu, železné
umývadlo a okno s mléčnými skly“,304 tak vypadalo standartní vybavení vězeňských cel
v Alt Moabit. Ne tedy moderní, ale depresivní prostor na pár čtverečních metrech,
předposlední adresa plukovníka Jaroslava Konečného.

300

„Londýn pravidelně hodnotil odbojovou činnost okupovaných zemí. Ocenění záleželo na stupni škod,
jež se které okupované zemi podařilo nacistickým okupantům způsobit. Činnost každého odbojového hnutí
se pokládala za přínos země k válečnému úsilí Spojenců. V druhé polovině roku 1941, jako důsledek
Heydrichova zdecimování odbojových organizací bylo Československo poslední na seznamu“. F.
MORAVEC, Špión, jemuž nevěřili, s. 287. …,,Po atentátu Československo postoupilo, bohužel jen
prozatím, na první místo na seznamu států přispívajících k válečnému úsilí spojenců.“ Tamtéž, s. 315.
301
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, údaj ze spisu Lisý und andere, adresa ze záhlaví úředního
přípisu (Untersuchunghaftanstalten Dresden, Hauptanstalt, Georg Bährstrasse 5).
302
Společně byli oba převezeni do věznice Alt Moabit, společně byli odsouzeni před berlínským lidovým
soudem, následoval společný převoz do věznice Plötzensee a nakonec byli v rozmezí tří minut dne 20. 1.
1943 popraveni.
303
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, údaj ze spisu Lisý und andere.
304
Vybavení cel v Alt Moabitu popisuje Jaroslav Cebe-Haberský, bývalý vězeň, ve své knize pamětí
Dům mrtvých. Věznice Alt Moabit a Plötzensee 1940–1942, Praha 1946, s. 6. Viz též Jiří SCHEJBAL,
Jaroslav Lisý, Rudolf Vyčítal …, (kapitola o plk. J. Lisém), bakalářská práce.
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3.8 Volksgerichtshof, Plötzensee
Ještě za pobytu ve vazbě v Drážďanech obdržel dne 21. září 1942 Jaroslav
Konečný obsílku ve věci předvolání k hlavnímu přelíčení před lidový soudní dvůr –
Volksgerichtshof, které se mělo uskutečnit 8. října 1942.305 Veškerá šetření byla tedy
ukončena, dokumentace byla s německou důkladností pečlivě setříděna, orazítkována a
s průvodkou zaslána příslušnému lidovému soudu. Osud Jaroslava Konečného se nyní
ukrýval v objemném spisu převázaném tkanicí a signovaném razítkem s německou
říšskou orlicí.
Soudní přelíčení s bývalým plukovníkem pěchoty Jaroslavem Konečným a jeho
spolupracovníky z pražské sekce Obrany národa, bývalým plukovníkem generálního
štábu Jaroslavem Lisým a bývalým podplukovníkem generálního štábu Josefem
Najnarem,306 se konalo podle plánu před berlínským lidovým soudním dvorem ve
čtvrtek 8. října 1942 dopoledne.307S pouty na rukou, pod dohledem německé justiční
stráže, usedli všichni tři jmenovaní na lavici obžalovaných. Obrovská červená vlajka
s hákovým křížem dominující ponuré soudní místnosti, všudypřítomné vojenské
uniformy, nepřátelsky tvářící se porota, to nebylo nic v porovnání s tím, že právě
zmiňovanému soudnímu tribunálu308 předsedal prezident 1. senátu lidového soudního
dvora Dr. Roland Freisler,309 fanatický nacista, kat v taláru, který pro nejtěžší tresty

305

Volksgerichtshof (národní tribunál) byl ustanoven 24. 4. 1934 jako mimořádný soud pro přípravu
velezrady a vlastizrady. Podle zásady „právo je to, co slouží lidu“ se vžil pojem národní, nebo též lidový
soudní tribunál. 18. 4. 1936 byl tento tribunál přeměněn v regulérní nacistický soud. F. BEDÜRFTIG,
Třetí říše a druhá světová válka …, s. 288–289.
306
Podplukovník Josef Najnar se narodil 25. 1. 1896 ve Staňkově, okres Horšovský Týn. Jako mnozí
působil v legiích. Za Protektorátu pracoval v Ústředním svazu rolnických družstev v Praze, bydlel v Praze
XIX, Fridrichstrasse 49/III. Byl spolupracovníkem Jaroslava Konečného a Jaroslava Lisého v Obraně
národa. Za činnost v odboji byl odsouzen k 8 letům vězení a ztráty všech občanských zpráv. Údaje jsou
čerpány ze společného rozsudku berlínského Volksgerichtshof 12J 139/42 g 1H 163/42 z 8. 10. 1942.
AMV ČR, fond 141 - Německé soudy v říši, spis Lisý und andere.
307
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, spis Jaroslava Lisého (Lisý und andere), rozsudek.
308
Tamtéž, složení soudního tribunálu: „Der Volksgerichtshof, 1.senat, president des Volksgerichtshof Dr.
Freisler, Vorsitze Oberladesgerichtsrat
Dr.Grosspietsch, SA-Brigadeführer Hauer, NSKKObergruppunführer Offermann, Kreisleiter Skoda, als Vertreter des Oberreichanwalts: Staatsanwal
Harzmann“.
309
Freisler, Roland (1893–1945). Fanatický nacista, který začal svoji krvavou kariéru jako bolševický
komisař. Za první světové války upadl do ruského zajetí, kde se se brzy přizpůsobil vládnoucí ideologii.
Po návratu do Německa si zřídil advokátní kancelář. Od roku 1925 byl členem NSDAP. Od roku 1934
působil ve funkci státního tajemníka na ministerstvu spravedlnosti. Nejkrvavější soudce režimu, 90% jeho
rozsudků končilo trestem smrti nebo doživotím. Zahynul při americkém náletu přímo v budově soudu,
údajně se vracel pro zapomenutý soudní spis. Viz F. BEDÜRFTIG, Třetí říše a druhá světová válka…,s.
127–128.
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nikdy nešel daleko. Líčení zahájil prokurátor Harzmann,310 který přečetl jakých
„těžkých provinění“ proti Říši se obžalovaní dopustili. V obžalobě Harzmann nakonec
obvinil všechny tři ze zločinů „velezrady a nadržování nepříteli“. Tedy nic nového.
Chronicky známé paragrafy, pod kterými uvedené trestné činy zahrnoval říšský trestní
zákoník, se až příliš často objevovaly v rozsudcích nacistické justice. Na fanatika
Freislera působili naši důstojníci-legionáři jako „rudý hadr na rozzuřeného býka“.311
Obžalovaní správně tušili, že scénář téhle soudní frašky bude mít hodně daleko ke
spravedlivému justičnímu procesu. Jak by také ne. Nacistickým soudům mnohdy stačily
k vynášení rozsudků důkazy založené na nepříliš přesvědčivých výpovědích hlavních
svědků, ve většině případů jimi byli samotní vyšetřovatelé Gestapa.312 Po všech
nezbytných procesních úkonech, které se během soudního přelíčení odehrály,
v obřadnosti byla nacistická justice vždy důsledná, dospěl senát k vynesení rozsudku.
Prezident senátu Roland Freisler vynesl za přítomnosti vrchního zemského soudního
rady Dr. jur. Groβpietsche a dalších předsedajících rozsudek „In Namen Deutsche
Volkes“, jménem německého národa. Neskutečně tvrdá němčina z Freislerových úst
provázená teatrálními gesty zněla soudní síní:
„Die Angeklagten haben im Kriege Hochverrat gegen das Groβdeutsche Reich
organizatorisch vorbereitet, um Böhmen und Mähren aus ihm herauszureiβen und
dadurch zugleich den Feind begünstigt. Deshalb werden Lisý und Konečný zum Tode
verurteilt und verliren die bürgenlichen Ehrenrechte auf Lebenzeit“.313
Plukovník Konečný zachytil letmým pohledem nepřítomný výraz přítele Jaroslava
Lisého. „Zum Tode…“,314 i člověk s minimální znalostí němčiny by překlad těchto
strašných slov s největší pravděpodobností nepotřeboval. Tak tedy tresty smrti. Pro
Lisého a Konečného. Pouze činnost podplukovníka Najnara byla nacistickým
tribunálem vyhodnocena jako méně nebezpečná pro velkoněmeckou Říši a tak byl
310

AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, spis Lisý und andere, údaj z rozsudku.
Procesy, které Dr.Roland Freisler vedl, hraničily až s hysterií, za což byl i kritizován svými
nadřízenými. Více o R. Freislerovi S. MOTL, Svědek z cely smrti, s. 115–122.
312
„Během policejní vazby musel zpracovatel – gestapák případ vyšetřit. Jestliže se podařilo obviněného
usvědčit, referent gestapa vypracoval závěrečnou zprávu a záležitost byla předána nacistické justici.
Teprve tehdy byla na vězně uvalena vyšetřovací vazba. Velmi často pak bývali referenti jako svědci“. O.
SLÁDEK, Zločinná role gestapa, s. 126.
313
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, spis Jaroslava Konečného, doslovný německý přepis části
rozsudku 12J 139/42g 1H 163/42., srov. bakalářská práce J. SCHEJBAL, Jaroslav Lisý a Rudolf
Vyčítal…, s. 54.
314
J. SCHEJBAL, Jaroslav Lisý a Rudolf Vyčítal…, s. 54.
311
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v tomto procesu otaxován „jen“ osmi lety vězení, pochopitelně s nezbytnou ztrátou
všech občanských práv na stejnou dobu. Ale kdo by nebral osm let, když je v sázce trest
nejvyšší. Nacistický soud, jeden z nástrojů teroru k prosazování nacionálně socialistické
zvůle, opět svévolně rozhodl o životě a smrti jiných. Plukovník Jaroslav Konečný tušil,
že žalobce bude požadovat vysoké, ne-li nejvyšší tresty. Přesto však v duchu, stejně
jako ostatní, doufal. Teď už věděl, že se zázrak zřejmě konat nebude.
Následující den po rozsudku odvážel policejní anton všechny odsouzené. Jaroslav
Konečný tak měl poslední možnost ještě na krátkou chvíli spatřit „normální venkovní
svět“. Co na tom, že ho v tomto případě představovala nevzhledná berlínská čtvrt plná
plavebních průplavů a čpících kanálů. Moc dobře věděl, že je i tento pohled lepší než
čtyři stěny cely smrti, která ho čeká. Cílem poslední cesty Jaroslava Konečného se stala
obávaná berlínská věznice Plötzensee. Nevzhledná soustava kasárenských budov z
červených vypálených cihel působila depresivně už z dálky. Teprve když se ale za
člověkem zavřela definitivně vězeňská brána, dostala deprese svoji hmotnou podobu.
Rozsáhlý komplex budov, vzájemně oddělených vysokými téměř čtyřmetrovými zdmi,
zde si člověk musel zákonitě připadat jako navždy zatracený. Bohužel to byla ve většině
případů pravda. Každá z rozsáhlých vězeňských budov představovala samostatnou
jednotku, schopnou pojmout několik set osob. To je nepředstavitelná masa lidí na
několika poschodích. Němci, Češi a Moravané, Poláci, Francouzi, Holanďané ale i
další, všichni ti plnili rozsáhlé vězeňské kartotéky. S přehnanou německou pečlivostí
vedené spisy plné osobních dat a dalších údajů. Přeneseně ale také spisy obsahující
bezpočet lidských osudů, co položka, to zničený život dotyčného a jeho blízkých.315
Následovala krátká přijímací procedura spočívající v základní lékařské prohlídce,
fasování zatuchlého vězeňského oblečení a nezbytných hygienických potřeb. Na rukou
Jaroslava Konečného zacvakla těsná kovová pouta, masívní železný zámek zapadnul za
dveřmi jeho cely. Plukovník Jaroslav Konečný nyní definitivně ztratil identitu, stal se
pouhým číslem v obrovském seznamu vězňů, jednou z mnoha položek v nacistické
kartotéce.316 Jak popsat život ve věznici? Krátce a výstižně, pro odsouzené vězně to
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Tamtéž
Tamtéž. Autor v popisu vězeňského prostředí a režimu čerpal z prožitých zkušeností J.CEBEHABERSKĚHO, které aplikoval na pravděpodobné prožitky plukovníka Lisého (bakalářská práce) a
v této práci přeneseně i na plukovníka Konečného. Faktem zůstává, že všichni jmenovaní byli vězněni ve
316
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bylo peklo na zemi. Ponižování ze strany německých dozorců zde bylo na denním
pořádku. Bachaři se nechovali slušně ani k těm nešťastníkům, kteří zde čekali na smrt.
Hölbecke, ďábelské jméno, a ještě ďábelštější byl jeho nositel. Jeden z nejznámějších
místních dozorců, ze všech nejhorší. Po právu se vžila jeho poplatná vězeňská přezdívka
– surovec.317 Hölbecke však rozhodně na bití vězňů nebyl sám, této sadistické kreatuře
zdárně sekundoval nejen dozorce Schulz,318 ale i pár jeho dalších primitivních kolegů.
Pro tamní dozorce to byl patrně smysl jejich života, cynicky srážet lidskou důstojnost
odsouzených. Stálý řev dozorců, násilí a ponižování, to byly jevy, které patřily
k místnímu vězeňskému folklóru. Snad jedinou osobou, která se v tomto ďábelském
prostředí snažila zachovat jakousi lidskou tvář, byl místní duchovní - farář Luhow.319
Zvůli dozorců a výkyvům jejich nálad tak byl vystaven nepochybně i Jaroslav Konečný.
Jako všichni vězňové měl i on stále těsná kovová pouta na rukou, která se mu
zařezávala do rukou. Ta mu dozorci sundávali pouze ojediněle. Pobyt za mřížemi se
negativně podepisoval na jeho zdravotním stavu. Kdysi vitální chlapík, se před očima
rychle měnil v ubohou lidskou trosku. Značně pohublý, s kalícím se zrakem, se jen
s obtížemi dostával ze své cely na krátkou procházku na čerstvém vzduchu. Jako přízrak
se v otrhaném vězeňském mundůru šoural v zástupu ostatních vězňů kolujících v místní
zahradě.320 Snad při tom mohl potkat některé staré známé,321 mluvit s nimi však
rozhodně nemohl, těmto snahám dozorci vždy ihned zabránili. Neviditelné pouto
sounáležitosti a přátelství však dozorci zpřetrhat nemohli. Počínající nemoc, špatná,
téměř nepoživatelná strava, k tomu mrazivá zima, to vše způsobovalo nekonečné
strádání, které sužovalo Jaroslava Konečného. Plukovník Jaroslav Konečný, pokud mu
to alespoň trochu jeho zdravotní stav dovoloval, absolvoval denně pravidelné nástupy.
stejném období ve stejných vězeňských prostorech, režim se tak zřejmě nelišil. Srov. J. SCHEJBAL,
Jaroslav Lisý, Rudolf Vyčítal …, (kapitola o plk. J. Lisém).
317
Tyto dozorce jmenovitě zmiňuje J. CEBE-HABERSKÝ, např. na s. 38. J. CEBE-HABERSKÝ byl
vězněn ve stejné době na stejném bloku. Se jmenovanými dozorci pravděpodobně přišli do styku všichni
tou dobou zde umístění vězni.
318
Tamtéž, Schulz byl také jeden ze zmiňovaných dozorců.
319
Tamtéž, farář Luhow zde působil v době, kdy zde byli vězněni odbojáři z Obrany národa. Zřejmě
s ním přišli všichni jmenovaní do kontaktu.
320
J. CEBE-HABERSKÝ uvádí, že „skupinu 15 vězňů hlídalo vždy 5 dozorců rozestavěných po dvoře
podle cesty“. Patrně šlo i interní vězeňské předpisy. Procházka byla maximálně jednou denně na dvacet
minut. Stejný vězeňský řád pravděpodobně absolvoval i Jaroslav Konečný. Je otázkou, co mu zdravotní
stav dovoloval.
321
Tou dobou zde bylo vězněno mnoho našich důstojníků, kteří byli dříve či později též popraveni.
Osudy konkrétních postav jsou zmiňovány v knize Vlast a čest byly jim dražší nežli život. Podrobnosti
k osobnostem našeho vojenského lze najít také v knize Vojenské osobnosti československého odboje
1939–1945.
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Sčítání vězňů, které probíhalo za stálého řevu vězeňských dozorců, na něho působilo
špatně i psychicky. Byla to degradace všeho lidského, denní stereotyp. Vše se dělo ve
stálém poklusu. I to holení jednou za dva týdny a koupání jednou za měsíc, které bylo
spíše závodem ve svlékání a oblékání. K mytí pod sprchou bylo času nejméně“.322 Dny
ubíhaly ve stejném stereotypu. Ve své malé cele trávil plukovník Jaroslav Konečný již
druhé vánoční svátky. To, že nastal čas vánoční, mu připomínala pouze malá jedlová
větvička na stolku.323 Plukovník Jaroslav Konečný byl v myšlenkách u svých blízkých
doma, o návštěvě někoho z rodiny si však mohl nechat pouze zdát. Návštěvy
československých důstojníků nebyly nacisty povolovány z principu. Jediným slabým
pojítkem s rodinou a domovem tak byla omezená písemná korespondence kontrolovaná
vězeňskou cenzurou. Koncem roku 1942 se plukovník Jaroslav Konečný snažil využít
poslední možnost změnit rozhodnutí nacistické justice. Prostřednictvím svého advokáta
zaslal říšskému ministru spravedlnosti žádost o milost. Ve stejné věci se obrátila na
německé úřady i jeho manželka, obě žádosti nebyly vyslyšeny.324 Přišel mrazivý leden
roku 1943. Hned na několika světových bojištích došlo k postupnému obratu
v dosavadním vývoji válečných událostí. Ani tlusté zdi berlínského kriminálu proto
nedokázaly zabránit pronikání útržkových zpráv o nedávných úspěších spojenců. Jistě
by bylo pro všechny vězněné velkou satisfakcí, kdyby věděli, že německé armády
budou nyní už jen ustupovat. V Plötzensee však všechno i nadále probíhalo ve stejných
kolejích. Zdejší „tetka gilotina“ byla prakticky v neustálém provozu. Ostrá čepel sekery
nestačila díky nejvýkonnějšímu říšskému katovi Wilhelmu Röttgerovi325pomalu ani
osychat. A to vedle toho stačil ještě se svými pomocníky zajíždět do věznic ve
Vratislavi326 a Magdeburgu. Tahle smutná, ale neskutečně výkonná „pracovní četa“
dokázala vyřídit i 12 až 15 případů za jediné ráno.327 Veškerá činnost německých úřadů
probíhalo v souladu s precizním německým plánováním.

Nacistická byrokracie

postupovala stejně příkladně i v případě plukovníka Jaroslava Konečného a jeho přítele
plukovníka Jaroslava Lisého. Do evidenční knihy byl zapsán i plánovaný termín
322

J. CEBE-HABERSKÝ, c. d., s. 42, (vězeňský režim).
Tamtéž, o jedlové větvičce, jediné připomínce vánočních svátků, se zmiňuje autor.
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AMV, fond 141 - Německé soudy v říši., spis Jaroslava Konečného, korespondence rodiny s úřady.
325
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, sign. 141-205-9, příkaz říšského ministra spravedlnosti
IVg10a 3069/42g z 7. 1. 1943. Tento kat byl určen k provedení popravy Jaroslava Lisého a Jaroslava
Konečného. Zároveň bylo rozhodnuto, že těla popravených mají být dopravena na anatomický institut
berlínské univerzity.
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Německy Breslau.
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J. CEBE-HABERSKÝ, c. d., s. 57.
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popravy, včetně jejího pořadového čísla a data.328 Nacistická tisková služba
Pressevermerk obdržela také krátký text, který měl být otištěn na červených letácích. Ty
byly později zveřejněny v Praze, v místě bydliště Jaroslava Konečného a Lisého.329
Ráno, ve středu 20. ledna 1943, se plukovník Jaroslav Konečný330 dozvěděl, že jeho
podaná žádost o milost byla definitivně zamítnuta a večer bude předveden před kata. Na
svoji celu dostal standartní balíček, pár cigaret, tužku a dopisní papír. Vzhledem ke
svému těžkému zdravotnímu stavu toho zřejmě moc nevnímal. Ztýrané tělo vypovědělo
službu, ale mysl stále pracovala. V podvědomí byl daleko za zdmi berlínského
kriminálu, u svých blízkých v Čechách.

328

AMV, fond 141- Německé soudy v říši, spis Lisý und andere , úřední přípis.
Tamtéž, viz též příloha 7.
330
Po osvobození republiky obdržel plukovník Jaroslav Konečný Československý válečný kříž 1939 in
memoriam. V roce 1947 byl povýšen do hodnosti brigádního generála in memoriam. Během jeho aktivní
vojenské kariéry mu byla udělena další vyznamenání: Řád M. R. Štefánika Sokol s meči, čsl. revoluční
medaile, medaile Vítězství. VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, plukovník Jaroslav Konečný,
údaje jsou čerpány z jeho kvalifikační listiny, oddíl-vyznamenání a pochvaly.
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4. Tomáš Plch (13. 12. 1890–6. 11. 1942)
plukovník, brigádní generál in memoriam

4.1 Mládí (1890 - 1914)
Jižní Čechy, obec Majdalena,331 malebná vesnička zasazená do ještě malebnější
krajiny Třeboňské pánve. Pár popisných čísel, pár desítek místních obyvatel, v létě díky
Lužnici vyhledávaný cíl tisíců vodáků a turistů. Občas zde někdo zemře a jiný se narodí.
Tak tomu je a bylo tomu i dříve. V zimě 1890 zde nikdo nezemřel, naopak manžele Jana
a Annu Plchovi z domku č. p. 16 potkala ta druhá varianta, varianta velmi radostná. Dne
13. prosince se jim narodil již třetí potomek. Druhý syn, který dostal jméno Tomáš.332
Otec Jan pracoval v Majdaleně jako nádeník, později se stal strážníkem státní dráhy
v Suchdole nad Lužnicí. Sem se také s rodinou přestěhoval. Jako všechny děti začal
malý Tomáš Plch navštěvovat místní obecnou školu. Následně pokračoval ve studiu na
českém státním vyšším gymnáziu v Třeboni.333 Osmileté studium úspěšně zakončil dne
7. července 1911 maturitní zkouškou.334 Koncem října téhož roku335 se Tomáš Plch
dostavil do Jindřichova Hradce k odvodové komisi u doplňovacího okresního
velitelství. U místního c.k. pěšího pluku č. 75 pak nastoupil od 1.října službu jako
jednoroční

dobrovolník.336 V Jindřichově Hradci tedy Tomáš Plch získal první

vojenské zkušenosti, když prošel základním výcvikem.337 Na přelomu let 1911 – 1912
odjel Tomáš Plch do rakouského Salzburgu, aby zde absolvoval školu pro důstojníky
v záloze.338 V té době se pravděpodobně ještě myšlenkou na možné vojenské povolání
nezabýval, z prezenční služby se vrátil domů, do civilního života. Dnem 1. října 1912
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Obec Majdalena, dříve Svatá Márí Magdalena, německy Sankt Maria Magdalena se nachází v okrese
Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský.
332
VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL Tomáše Plcha, zde údaj z jeho osobního
dotazníku., Plchovi (matka dívčím jménem Květoňová) měli celkem 4 děti, Jana Floriana *1888, Annu
Angelu *1889, Tomáše a Marii *1893.
333
Tamtéž, KL, údaje o dosaženém vzdělání, doba studia 1903–1911.
334
Tamtéž, KL, průběh vojenské služby.
335
Tamtéž, přesně 29. 9. 1911.
336
Tamtéž, průběh vojenské služby.
337
Tamtéž, základní vojenský výcvik absolvoval Tomáš Plch v roce 1911.
338
Tamtéž
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přijal úřednické místo na městském úřadě v Suchdole nad Lužnicí.339 Na tomto místě
Tomáš Plch pracoval až do léta 1914.
4.2 1. světová válka, zajetí, legie (1914–1918)
Přišly dramatické události z přelomu června a července roku 1914. Na základě
politických a vojenských kroků ze stran jednotlivých mocností, byla přijata opatření,
která se pochopitelně dotkla i Tomáše Plcha. Začala válka. Rakousko-uherská armáda
povolávala do svého stavu další vojáky a mobilizace se nevyhnula ani Tomáši Plchovi.
Dne 26. srpna 1914 byl povolán ke svému kmenovému pluku, s nímž byl brzy
transportován na ruskou frontu. V té době získal Tomáš Plch první velitelské ostruhy ve
funkci velitele čety. Ranění a mrtví, počáteční šok nahradil denní stereotyp. Dopad
války Tomáš Plch brzy zakusil na vlastní kůži. Při jednom z těžkých bojů byl 18.
listopadu 1914 blízko Krakova zraněn. Naštěstí se zranění obešlo bez trvalých následků
a po několikatýdenním pobytu ve vojenské nemocnici340 se mohl vrátit k plnění svých
vojenských povinností. Na jaře 1915 se podporučík Tomáš Plch vrátil znovu na ruskou
frontu. Opět byl účastníkem těžkých bojů a opět byl raněn,341 a aby toho nebylo málo,
současně upadl i do ruského zajetí. Stalo se tak u obce Marinovka.342 Zranění Tomáše
Plcha si vyžádalo další ošetření ve vězeňské nemocnici. Po částečném vyléčení ho
čekala, stejně jako ostatní zajatce, internace v některém ze zajateckých táborů. Těch na
území Ruska vzniklo téměř tři tisíce343 a životní podmínky v nich není třeba více
rozvádět. Tomáš Plch podobných táborů vystřídal hned několik. Nejprve to byl
zajatecký tábor Romanov v jaroslavské gubernii, následoval tábor Kostrom, nakonec
skončil v zajateckém táboře Galica v kostromské gubernii.344 Po celou dobu svého
věznění měl Tomáš Plch možnost přemýšlet o své další, myšleno nejbližší, budoucnosti.
Právě v posledním zajateckém táboře padlo definitivní rozhodnutí. Tomáš Plch
následoval některé další Čechy a Slováky a dne 1. července 1916 si podal přihlášku do
československých legií v Rusku. Pro rakouské vojenské velení se tak Tomáš Plch stal
dalším dezertérem, což by se v případě jeho zajetí rovnalo polnímu soudu. Po něm by
339

Tamtéž
Tamtéž, jednalo se o zranění holeně levé nohy.
341
Tamtéž, zraněn byl dne 23. června 1915 do pravého stehna.
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Tamtéž
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Libor NEDOROST, Češi v 1. světové válce, Do hořkého konce (3. díl), Praha 2006, s. 61.
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VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL, osobní údaje Tomáše Plcha.
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nenásledovalo nic jiného než kulka nebo konopná oprátka.345 A dost možná by ani na
soud nedošlo, mnozí chycení zběhové totiž šanci „hájit se“ u soudu ani nedostali a byli
ihned popraveni.346 I pro Tomáše Plcha tak byl návrat domů podmíněn pouze porážkou
Rakouska-Uherska. Dnem 23. srpna 1917 byl prezentován jako střelec 7. čs. střeleckého
pluku.347 U tohoto pluku velel Tomáš Plch četě, o něco později se stal velitelem
plukovní školy pro poddůstojníky.348 Důstojnickým kurzem prošel ve známém
Borispolu, dnem 4. října 1917 byl Tomáš Plch povýšen na poručíka.349 Konec roku
1917 přinesl již zmiňované převratné politické události v Rusku, se kterými se musely
naše jednotky postupně vyrovnávat. Z bývalého spojence se nyní stal nepřítel. I Tomáš
Plch se tak společně s dalšími bratry legionáři účastnil těžkých bojů s bolševickými
jednotkami. Tou dobou byl Tomáš Plch osobním pobočníkem kapitána Eduarda
Kadlece.350 Od června 1918 do února 1919 působil Tomáš Plch v hodnosti kapitána
jako starší pobočník pod velením generálmajora Gajdy351 u tzv. Východní skupiny.352 A
přišly další služební úkoly. V období od 3. února do 13. července 1919 vykonával
Tomáš Plch vojenskou službu u 2. československé střelecké divize, zpočátku jako
345

To platilo hlavně pro ruské a italské legie, operující na společné frontě s rakousko-uherskou armádou.
V této souvislosti je třeba zmínit popravu českolipského rodáka Aloise Storcha, který zběhl od své
jednotky v květnu 1918 a následně vstoupil do italských legií. Osudnou se mu stala jedna z výzvědných
akcí, při které byl zajat. Jako velezrádce byl veřejně oběšen. Šibenice byla postavena na pláni cvičiště,
aby byla dobře viditelná z Altissima, kde byly tehdy rozmístěny naši legionáři. Nigel CAWTHORNE,
Nejznámější veřejné popravy v dějinách, Frýdek Místek, 2009, s. 293.
Srov. KRETŠÍ: Vznik a vývoj československé legie v Italii, s. 226: „Odměna za zajatého legionáře se
pohybovala mezi 300 až 5000 K., Rakouské jednotky byly zásobeny provazy, na doklad toho, že měly
legionáře přivléci živé za každou cenu“.
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Jmenný seznam legionářů padlých nebo popravených Rakušany a zemřelých následkem válečných
útrap a nemocí uvádí také J. LOGAJ, Československé legie v Italii (1915–1918), s. 135-147. Dobrým
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VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL Tomáše Plcha, průběh vojenské služby.
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Eduard Kadlec (1880–1961), armádní generál, zajímavá postava naší vojenské historie. V roce 1907
ukončil službu v R-U armádě a vstoupil do služeb belgického krále v belgickém Kongu. Na dovolené ho
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byl na ruské frontě. V roce 1916 vstoupil do československého vojska na Rusi. Bojoval např. u
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moci…, s. 320–321.
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Radola Gajda, podobná kontroverzní postava vojenské historie. Rodným jménem Rudolf Geidl (1892–
1948), jeden z hlavních velitelů našich legií v Rusku. Rovněž bojoval na straně ruských bělogvardějců,
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československým fašistickým politikem. J. FIDLER – V. SLUKA, Encyklopedie branné moci… s. 122
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VHA, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, KL Tomáše Plcha, průběh vojenské služby.
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pomocník náčelníka štábu, později již jako náčelník divize.353 Následně se Tomáš Plch
stal zatímním zástupcem náčelníka inspektorského oddělení děžurného generála štábu
Československého vojska na Rusi, později se stal náčelníkem tohoto oddělení.354
Svěřené úkoly si plnil svědomitě, a proto také byly jeho zásluhy nadřízenými náležitě
oceněny. Tomáš Plch si mohl na svou uniformu připnout řád Sv. Stanislava II. stupně
s meči a stuhou a také řád M. R. Štefánika „Sokol s meči“.355 Také Tomáš Plch dorazil
šťastně do Vladivostoku, brány k domovu. Dne 22. dubna 1920 se zde nalodil na
transportní loď President Grant,356na jejíž palubě se v hodnosti majora ruských legií
vydal na dlouhou cestu domů.
4.3 Návrat do vlasti, vojenská kariéra (1920–1929)
Do svobodné vlasti se major Tomáš Plch vrátil dne 16. června 1920. Tak se i on, po
letech strávených v širé Rusi, živ a zdráv, vrátil domů ke svým blízkým. Po návratu ho
již provázely milejší povinnosti. Obvyklá repatriační dovolená byla jednou z nich. Po
zasloužené dovolené nastoupil major Tomáš Plch v září 1920 službu v Praze u
Ministerstva národní Obrany.357 V té době se již jako většina bývalých válečných
veteránů rozhodoval o dalším působení v armádních složkách. Dne 18. října 1920 se stal
také major Tomáš Plch důstojníkem z povolání.358 Patrně s ohledem k jeho dřívějším
zkušenostem byl Tomáš Plch přidělen k Vojenské kanceláři prezidenta republiky.359 Od
4. listopadu 1922 do 30. září 1924 studoval Tomáš Plch, stejně jako mnozí další
důstojníci, na pražské Válečné škole. Její absolvování bylo nezbytným předpokladem
dalšího profesního růstu. Po ukončení studia na Válečné škole se před Tomášem Plchem
otevřela brána k slibné vojenské kariéře. To, že toho major Tomáš Plch využil, svědčí
skutečnost, že byl dnem 1. října 1924 přeložen do skupiny důstojníků generálního štábu
353

Tamtéž
Tamtéž. Od 15. 9. 1919 do 6. 6. 1920 působil Tomáš Plch jako náčelník osobního oddělení ve štábu
děžurného generála.
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československé armády, elity naší armády. Následně se major generálního štábu Tomáš
Plch znovu vrátil do svého úřadu při Vojenské kanceláři prezidenta republiky. Z Prahy
si Tomáš Plch občas „odskočil na venkov“. Tak například ve středočeské Kutné Hoře
absolvoval v roce 1926 telegrafní kurz, o rok později prošel automobilním kurzem v
jihočeských Čtyřech dvorech.360 V období od 1. do 31. srpna 1929 pobýval Tomáš Plch
v zahraničí na „zkušené“ u štábu 2. armády ve francouzském Amiensu.361 To vše
pomáhalo z Tomáše Plcha utvářet elitního důstojníka. Následovalo stěhování do
Domažlic. Zde Tomáš Plch vykonával v období od 1. listopadu 1929 funkci zatímního
velitele hraničářského praporu č.6 - „sibiřských úderniků“.362
4.4 Vojenská kariéra (1930–1938)
Počátkem 30. let již podplukovník Tomáš Plch patřil k jedněm z nejzkušenějších
důstojníků naší armády. „Důstojník velmi vážený, velmi pracovitý, přesný, plný nejlepší
vůle, energie a odvahy… s celou duší se věnuje svému povolání…jeho prapor je na výši,
při závěrečném cvičení se osvědčil…“,363to jsou nejčastější hodnocení z jeho posudkové
dokumentace. Až do 14. října 1932 působil Tomáš Plch stále u domažlických hraničářů.
V období od 15. října 1932 do 15. srpna 1934 pak vykonával stejnou funkci, tentokrát
však u hraničářského praporu 5 v Chebu.364 Dost možná, že si při zdejší vojenské službě
začal uvědomovat prohlubující se problémy ve vztazích místních Němců a Čechů. Ze
západních Čech se Tomáš Plch vrátil zpátky do hlavního města, kde od 16. srpna 1934
začal působit jako řádný profesor taktiky pěchoty v kursu pro velitele vojskových
oddílů. Své letité zkušenosti tak začal Tomáš Plch, co by pedagog, předávat dalším
důstojníkům. Koncem listopadu 1936 byl plukovník generálního štábu Tomáš Plch
převelen na Slovensko. V Bratislavě se stal velitelem pěšího pluku 39, u této vojenské
jednotky zůstal až do 2. ledna 1938.

360

Tamtéž, (pozn. obec je dnes součástí Českých Budějovic).
Tamtéž, KL Tomáše Plcha, průběh vojenské služby –zahraniční stáže.
362
Tamtéž
363
Tamtéž, KL Tomáše Plcha, část – hodnocení, pochvaly.
364
Tamtéž, KL Tomáše Plcha, průběh vojenské služby.
361

82

4.5 Mobilizace, Mnichov, Protektorát (1938–1939)
Tou dobou se již problémy česko-německého soužití vyhrotily. Nepokoje
v pohraničí byly na denním pořádku. Ani postoj nacistického Německa nevěstil
v blízkém budoucnu nic dobrého. V létě 1938 si Tomáš Plch ještě užil se svoji družkou
Marií zaslouženou měsíční dovolenou. Po ní nastoupil od 1. srpna 1938 službu u I.
sboru v Praze. Zde zastával funkci důstojníka přiděleného k dispozici veliteli sboru pro
mimořádné práce na obraně státu.365 Politické události nabraly rychlý spád. Osudové
zářijové dny přinesly pohotovost státu a následnou mobilizaci. Stejně jako ostatní,
prožíval intenzivně i plukovník Tomáš Plch odhodlání bránit naší malou republiku. Od
24. září 1938 vykonával svědomitě funkci zástupce velitele 1. skupiny. Se
svou jednotkou pobýval nejdříve v Rakovníku,366 později byla jeho jednotka
dislokována na Kladně. Armáda byla odhodlána postavit se agresorovi. Rozhodlo se
však jinde a jinak. Představitelé státu byli přinuceni přijmout nedůstojné mnichovské
podmínky. Mnichovský diktát si vynutil vyklizení pohraničí a následovaly další kroky
vedoucí k postupnému rozbití integrity republiky. Pro mnohé se svět zhroutil. Také
plukovník Tomáš Plch naplno pocítil pachuť zrady a následné bezmoci. Naše armáda
však zůstala. Tomáš Plch musel jako profesionální voják předešlé události vstřebat, aby
si mohl i nadále plnit svoje služební povinnosti. Sled následujících politických událostí,
v té době až příliš rychlý, byl po necelém půlroce završen německou okupací. Tím
nejhorším, co mohlo v té době republiku potkat. Plukovníka Tomáše Plcha zastihl
tragický 15. březen 1939 na velitelství I. sboru v Praze.367
4.6 V odboji, Obrana národa
Protektorátní úřady začaly ihned pracovat na zásadních úkolech, kterými byly
pověřeny. Jedním z nich byla také likvidace branné moci naší armády. Plukovník
Tomáš Plch byl z armády propuštěn a přijal funkci vrchního ředitele v Archivu země
české v Praze.368 Také archivnictví, stejně jako všechna další správní odvětví, přešla
pod německou správu. Tomáš Plch sice mohl v nové funkci rozjet kariéru loajálního
365
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367
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úředníka, zvolil si však čestnější cestu, zapojil se do odbojové činnosti proti okupantům.
V rámci čerstvě vzniklé organizace Obrana národa se postupně stal jedním ze
základních

pilířů

oblastního

velitelství

Velká

Praha.

K

jeho

nejbližším

spolupracovníkům patřili v té době nejen bratři Berkovi s jejich švagrem Hrabovským
a kamarádem Maršálem,369 ale také další přátelé, z nichž s mnohými prošel ruskými
legiemi. Zpravodajská činnost a příprava povstání proti okupační moci, to bylo nyní
hlavní poslání domácího odboje. Tomáš Plch v té době úzce spolupracoval s vrchním
velením Obrany národa, pod taktovkou bývalého divizního generála Bedřicha Homoly.
Úkolem bylo urychleně sestavit funkční organizační strukturu odboje, kterou by tvořili
spolehliví lidé. Vršovice, Nusle, Michle, Pankrác, Podolí, Braník, to jsou názvy
pražských čtvrtí, kde se bývalý plukovník Tomáš Plch podílel na plnění úkolů
souvisejících s výstavbou podzemních vojenských jednotek. Prostřednictvím Tomáše
Plcha se na pražskou odnož Obrany národa napojil i jeho přítel, bývalý plukovník
generálního štábu Jaroslav Konečný.370 Získávání informací o stavu německých
jednotek, tolik potřebné zbraně, finance pro potřeby krytí odboje, to byl podstatné
úkoly, kterými naši bývalí důstojníci nyní žili. Struktura organizace se brzy rozpínala
jako pavučina. Vznikaly nové buňky rezistence. Plukovník Tomáš Plch měl rovněž
významný podíl na vzniku krajského velitelství Obrany národa Praha-jihovýchod.
Schůzky, kde se plánovalo povstání, se odehrávaly na různých místech v Praze. Také
v útulné pražské kavárně Waldek.371 Zde se plukovník Tomáš Plch několikrát sešel s
čelnými představiteli domácího odboje. Na tomto místě také obdržel od bývalého
plukovníka pěchoty Miloslava Berky pověření sestavit na Vinohradech, čtvrti, kterou
bratři Berkovi důvěrně znali, vojenskou brigádu o dvou rámcových plucích. Bylo
ujednáno, že se plukovník Tomáš Plch ujme velení této vojenské jednotky. Hlavním
úkolem bylo zatím místo jednoho z lídrů oblastního velitelství Velká Praha. Na svém
pracovišti, ale i mimo své zaměstnání, byl plukovník Plch v čilém styku se svými
přáteli, s některými dokonce udržoval i v této těžké době styky téměř rodinné.372
Zmiňované vazby však neunikly zkušeným policistům. Ti s neocenitelnou pomocí
konfidentů „rychle rozplétali to, co pilní pavoučkové-odbojáři utkali“. Bohužel ani
369
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Tomáš Plch včas nepostřehl, že v blízkosti jeho domu postávají až příliš často neznámí
lidé, jejichž pohled občas, jakoby bezděčně, zabloudí k oknům bytu, nebo k vchodovým
dveřím. Tito lidé ho pak míjeli „náhodně“ na cestě do práce, potkával se s nimi na
chodbě úřadu, v kavárnách… To byly indicie, které ho měly včas varovat.
4.7. Gestapo, zatčení, Pankrác, Alt Moabit, Volksgerichtshof, Plötzensee
Začalo rozsáhlé zatýkání. Ani plukovník Tomáš Plch neunikl. Byl zatčen pražským
Gestapem v odpoledních hodinách, ve čtvrtek 4. června 1941. Zatčena byla také jeho
družka Marie Pěkná, která však byla později propuštěna. Plukovník Tomáš Plch byl
ihned převezen do hlavní budovy úřadovny pražského Gestapa, Petschkova paláce,
nechvalně známé pro členy odboje jako „Pečkárna“.373 První hodiny proseděl v neblaze
proslulém místním „biografu“.374 Na programu nebylo nic jiného než nejistota,
skličující pocit a strach. Už tady si ale mohli všichni představit, co bude pravděpodobně
následovat, sebemenší porušení nepsaného režimu zde dozorci trestali bitím. Po
úvodním výslechu byl plukovník Tomáš Plch převezen do pankrácké věznice. Zde byl
držen v samovazbě. Z malé cely se dostával pouze z důvodu převozu k výslechu. Ty
probíhaly pravidelně od 6. června v Petschkově paláci. Počet výslechů, které plukovník
Plch musel podstoupit, se zastavil na neuvěřitelném čísle 47.375 Během nich se seznámil
také s obávaným suterénem, místem, kde byly v jedenácti celách zřízeny mučírny.
V pankrácké věznici byl plukovník Tomáš Plch držen až do 15. září 1941.376 Den poté
byl převezen do Gollnova u Štětína.377 Po několika měsících následoval Alt Moabit,
věznice, kterou měli „čest“ poznat i někteří jeho přátelé z odboje. Zde také obdržel
předvolání před německý lidový soudní dvůr - Volksgerichtshof. Vlastní soudní
přelíčení proběhlo dne 3. srpna 1942 od 9:00 hodin.378 Spolu s plukovníkem Tomášem
Plchem byli souzeni i další účastníci odboje, bývalí důstojníci naší armády plukovník
373
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pěchoty František Smejkal, plukovník pěchoty Václav Král a štábní kapitán Karel
Řihák., Všichni jmenovaní byli rovněž zatčeni v souvislosti s činností v Obraně
národa.379 Nacistická obžaloba je vinila z těžkých zločinů velezrady a napomáhání
nepříteli. Nic nového, tato obvinění byla součástí trestního repertoáru, který v podstatě
znamenal jediný možný trest, trest smrti. Den po rozsudku byli všichni odsouzení
převezeni policejním autobusem do nedaleké berlínské věznice Plötzensee. Plukovník
Tomáš Plch zde prošel stejným příjímacím režimem, kterým si prošla spousta jiných
vězňů před ním a po něm. Stejná procedura, stejní dozorci, stejný vězeňský systém. Pro
lidskost a lidskou důstojnost zde nezbylo místo, zmizela lidská identita, zmizela jména.
Člověk se zde stal pouhým několikamístným číslem ve struktuře německých kartoték.
Tomáš Plch prožíval nejhorší období svého života. Stejně na tom byli i jeho nejbližší.
Přesto se jeho rodina nevzdávala. Družka Marie380 neváhala věnovat veškeré finanční
prostředky k záchraně Tomáše Plcha. Pokud to jen bylo možné, posílala mu čisté
prádlo, ponožky, léky a další potřebné věci, které vězeňská cenzura povolila. Čas
neúprosně ubíhal. Poslední šancí odvrátit absolutní trest byla žádost o milost. Podal si ji
jak Tomáš Plch, tak i jeho družka Marie. Obě žádosti byly zamítnuty. Jak jinak.
Nacistická justice slova jako jsou „slitování“ nebo „soucit“ neznala. Plukovník Tomáš
Plch381 byl popraven v berlínské věznici Plötzensee v pátek 6. listopadu 1942.
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Závěr
Na začátku této práce stojí zmínka o načrtnuté studii rozkrývající zlomek
monumentální sítě protinacistické odbojové organizace Obrana národa působící od
března 1939 v Protektorátu Čechy a Morava. Všichni ti, kteří jsou v dokumentu
uvedeni, byli postupně dekonspirováni, mnozí z nich byli zatčeni a za svou účast
v odboji zaplatili i daň nejvyšší. To se týká i bývalých ruských legionářů, důstojníků
československé armády, sourozenců Miloslava a Tomáše Berkových a jejich přátel
Tomáše Plcha a Jaroslava Konečného. Diplomová práce mapuje jejich životní dráhu od
prvních dětských let až po kroky, které je svedly ke společné účasti v odboji a nakonec
vyústily v tragický konec. Celkem dobře se podařilo zrekonstruovat předválečné osudy,
zejména jejich vojenskou kariéru v československé armádě. Pečlivě vedené záznamy z
vojenských kvalifikačních listin v kombinaci s literaturou byly dostatečným zdrojem
přesných informací. Odbojová činnost, která je i hlavní podstatou práce, je
rekonstruována převážně na základě dokumentů pocházejících z německé policejní a
soudní provenience. Práce s těmito dokumenty již byla podstatně těžší. Z množství
německy psaných dokumentů bylo nutné vybrat ty informace, které měly pro práci
stěžejní charakter.
Nyní se pokusím uvést, co lze z obsahu práce vysledovat. Prvním hlediskem jsou lidské
osudy. To byl jeden z primárních cílů práce. Jak je patrné, je zde až příliš vzácná
podobnost lidských osudů. Pomineme-li sourozenecký vztah Berkových i tak měli tito
lidé až příliš mnoho společného. Jako vrstevníci společně na prahu školního věku
přivítali nové století. Století, od kterého se hodně očekávalo. Nikdo z nich však ani
v nejhorším snu nemohl tušit, že brzy v krátkém sledu mohou přijít dvě devastující, do
té doby nepředstavitelně hrůzné války. Všichni čtyři jmenovaní narukovali na začátku
války do rakousko-uherské armády. Po krátkém působení na ruské frontě přišlo zajetí,
s ním také volba co dál. Následoval vstup do Československého zahraničního vojska na
Rusi. Stali se legionáři, které spojovaly společné prožitky a to nejen válečné. Přišel
návrat do vlasti a další rozhodování o budoucnosti. Služba v armádě nové republiky se
pro tyto válečné veterány jevila jako nejvhodnější povolání. Všichni čtyři se postupně
propracovali k celkem vysokým funkcím v československé armádě. Jejich strmá kariéra
by jistě pokračovala, ale přišel zlomový rok 1938 a s ním mnichovské trauma spojené se
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záborem pohraničí. Mobilizovaná a celkem dobře vyzbrojená armáda opustila pohraničí
republiky, aby splnila podmínky západních mocností. Odtud pak vedla přímá cesta k
Protektorátu Čechy a Morava. Jejich sen se rozplynul. Následovala zřejmě obligátní
otázka „co teď?“ Těch variant se po pravdě moc nenabízelo. Nejjednodušší by bylo
nedělat nic a sedět s rukama v klíně. Pokorně přijmout okupační diktát, stát se loajálním
občanem Protektorátu Čechy a Morava, poctivě pracovat pro Říši v některém z civilních
úřadů, nevšímat si politiky a věnovat se, pokud by to jen šlo, co nejvíce rodině. Možná
si občas doma postěžovat na poměry, a když by šly děti spát, tajně vyslechnout zprávy
zahraničního rozhlasu. Stejně tak však mohli využít nabídnuté „šance“ a stát se
bezcharakterními kariéristy vezoucími se na vlně nového totalitního režimu. Bratři
Berkovi, Tomáš Plch, Jaroslav Konečný, ale i další, si však zvolili třetí cestu, žádné
poddanství nebo dokonce kolaboraci. Rozhodli se nepošlapat svou celoživotní práci a
ideály za které kdysi bojovali. Byla to vlastně také jediná možná cesta pro ty, kteří
nechtěli ztratit vojenskou čest. Pokračovat v boji novými formami. Stejně jako mnoho
dalších bývalých vojáků, ale i civilních osob, se v rámci jednotlivých ilegálních
organizací zapojili do protinacistické činnosti.382 Tíhu rezistence na svá bedra převzal
po zřízení Protektorátu demokratický, nekomunistický odboj. Jednou z mnohých
odbojových organizací byla právě organizace bývalých vojáků, Obrana národa. Bratři
Berkovi, Tomáš Plch a Jaroslav Konečný se stali jejími důležitými členy.
Dalším poznatkem, který je možný zaznamenat, je cíl, s nímž domácí odboj operoval.
Organizace Obrana Národa vznikla v době, kdy se předpokládalo, že válka bude trvat
jen pár měsíců. Organizace byla stvořená pro přípravu na aktivní účast ve vojenském a
politickém převratu, který měl svrhnout nenáviděný protektorátní okupační režim a
znovuobnovit samostatnost našeho státu s obdobným politickým systémem, jaký zde
byl zaveden za první republiky. Vedení Obrany národa však odhadlo zcela nerealisticky
budoucí vývoj války. Její obrat očekávalo již po napadení Francie Německem.383 S
touto naivní vizí pracoval československý odboj nejen doma, ale i v zahraničí. Proto se
382
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také této verzi podřizovaly všechny plány. Hlavním z nich však byla příprava povstání,
jehož výsledkem mělo být obsazení nedávno ztraceného pohraničí a to ještě v době než
dojde k předpokládaným mírovým jednáním. Toto období se tedy neslo ve znamení
všeobecného očekávání a jisté míry nadšení pro věc. Všechny naděje však vzaly brzy za
své. Vstup nacistického Německa do války byl tak impozantní, že na případnou
mírovou konferenci mohli pomýšlet jen ti největší pošetilci. Před silou německých
zbraní se sklonila téměř celá Evropa. Domácí odboj tedy začal dostávat zcela jiný
charakter. I toto období, zachycuje práce. Různou měrou se v rámci Obrany národa
profilují v odboji jak bratři Berkové, tak Tomáš Plch, Jaroslav Konečný a řada jejich
dalších spolupracovníků. Všichni jako bývalí důstojníci dali do vínku hnutí odporu své
velitelské zkušenosti, díky kterým se v rámci oblastního velitelství Velká Praha stali
jedním ze základních pilířů odbojové struktury Obrany národa.
Je zřejmé, že nacisté od počátku s obavami sledovali aktivity bývalých příslušníků
československé armády. O tom svědčí i varovná zpráva pražské řídící služebny Gestapa:
„Početně nejsilnější a pro německou říši nejnebezpečnější organizace vznikla po zřízení
protektorátu ve vojenské organizaci Obrana národa“.384
S odstupem času již patrně nikdo spolehlivě nezjistí, jak moc reálné byly plány na
ozbrojenou konfrontaci s německými okupanty. Je však zřejmé, že k tomu kroky
Obrany národa směřovaly. Nejvyšší velení Obrany národa se snažilo získat spolehlivé
spolupracovníky, kteří by byli schopni zajistit velení a vyzbrojení jednotlivých
polovojenských jednotek v případě povstání. Vhodnými kandidáty se jevili důstojníci
z okruhu bývalého generálního štábu. Tyto zkušenosti měli bratři Berkové, Tomáš Plch
i Jaroslav Konečný. Cílem Obrany národa tedy zpočátku bylo, aby v každé městské
části jednotlivých okresních měst bylo umístěno funkční velitelství, aby každá obec
disponovala alespoň nějakým místním družstvem, zkrátka aby tímto systémem byla
postupně vybudována velká teritoriální síť připravená k zahájení povstání. V diplomové
práci je zachyceno, že pro odboj byli získáváni zkušení důstojníci bývalé
československé armády, kteří se vojenským řemeslem zabývali celý život, v armádě
dosáhli slušného postavení a byli ve stále aktivním věku. I proto byla většina
384
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z důstojníků po likvidaci naší branné moci cíleně dosazována do nejrůznějších civilních
zaměstnání. Někdy dokonce na vyloženě strategická místa. Obrana národa využívala i
vazby svých členů na důvěrně známá prostředí. Bratři Berkové byli např. pověřeni k
sestavení jednotek v okolí svého rodiště. Znalost poměrů, terénu a místního
obyvatelstva byla nespornou výhodou. Takový byl tedy záměr odboje. Válka se však
vyvíjela jinak a i z hlediska konspirace se ukázalo, že takto budovaná síť byla velmi
špatným konceptem. Ušlechtilá myšlenka na povstání proti okupační moci zůstala
pouze na papíře. Cílem Obrany národa proto přestala být snaha expandovat do všech
míst po celém Protektorátu, neboť již bylo pravděpodobné, že válka potrvá dlouho.
Ustoupila tedy od plánů teritoriálního rozmísťování svých jednotek i od přípravy
povstání a zaměřila se na aktivní práci spočívající ve zpravodajské činnosti, případně na
různé sabotážní činnosti.385
Nabízí se i otázka, jakou by měla Obrana národa, v případě povstání proti okupační
moci šanci. Ztrátu zbraní, které po 15. březnu 1939 zrekvírovala Wehrmacht, podzemní
armáda Obrany národa nemohla v žádném případě nahradit. To byl zásadní problém. Ze
zásob likvidované československé armády byla zachráněna jen nepatrná část bývalého
vojenského arzenálu. Jednalo se převážně o zbraně lehké, tedy pušky, kulomety a ruční
granáty.386Absolutní nedostatek těžkých zbraní, potřebných k boji s německou
technikou, byl pro odboj velkým mínusem. S plány na získání těžkých zbraní sice
Obrana národa disponovala. Zda by však jejich realizace proběhla tak, jak se
předpokládalo, není zcela jisté. Je i diskutabilní, zda by mobilizace podzemní armády
proběhla v podobném duchu jako mobilizace z podzimu roku 1938. Známý vývoj
válečných události první fáze 2. světové války logicky veškeré plány na vojenské
vystoupení Obrany národa pohřbil.
Práce zachycuje i činnost protistrany. Není pochyb o tom, že domácí odboj měl
neskutečně silného a lstivého protivníka, kterého na počátku značně podcenil. Německý
potlačovací aparát v čele se svojí tajnou policií Gestapo zaštítěnou říšským
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bezpečnostním úřadem RSHA v mnoha případech převyšoval možnosti domácí
rezistence. Proti nezkušenému odboji stála vysoce odborně, téměř sofisticky vedená
policejní organizace v čele se zkušenými kriminalisty, kteří měli k dispozici početný
úřednický aparát. Němečtí kriminalisté využívali ke své práci všechny poznatky a
technické vymoženosti tehdejší kriminalistiky. Schopné kriminalisty má většinou ve
svých řadách policie každého státu a ani nacistické Německo nebylo výjimkou.
Gestapu se však dávali do služeb také různí primitivní horlivci, kteří se snažili
nedostatek své inteligence nahradit hrubou silou. Právě tito lidé a jejich metody se
zasloužili o to, že se Gestapo stalo po válce synonymem pro státní zločineckou
organizaci. Dá se také říci, že německý bezpečnostní aparát byl vždy před domácím
odbojem o krok napřed. V první řadě Němci počítali s pravděpodobnou prognózou, že
si Češi patrně znovu zvolí koncept odboje z období 1. světové války. Tehdy také vedli
proti Rakousku-Uhersku dvě formy rezistence, domácí a zahraniční.387 Již v prvních
dnech existence Protektorátu Čechy a Morava proto nacisté jasně demonstrovali, že zde
nehodlají tolerovat sebemenší revoltu. Německý okupační aparát se s předstihem
připravil na možné problémy v Protektorátu. O tom svědčí i značný počet příslušníků
okupační moci zde působících. Připočteme-li konfidenty a bídné udavače, kteří se
bezostyšně připojili k novému systému, máme tu neobyčejně vražednou sílu německého
represivního aparátu. Specifický způsob jeho činnosti zachycuje i tato práce. Je proto
zřejmé to, že tradice prvního odboje nepřinesla žádné zkušenosti pro odboj
protinacistický. Jeho nedostatečná a někdy až příliš naivní konspirace je zřejmá:
„Z písemných materiálů o výsleších, z vyprávění a motáků uvězněných, které jsou
zachovány, možno si udělati závěr, že velká část odboje byla brzy po vybudování, tj. v
roce 1939 a 1940 Gestapu, aspoň v hrubých rysech známa“.388
Díky tomu byli mnozí z potenciálních odpůrců Gestapem zatčeni již v prvních dnech a
týdnech. Při tomto zatýkání ani činnost Obrany národa neušla pozornosti nacistů. Sítí
konfidentů389 a pravděpodobně i možnou zradou390 byly zachyceny podstatné znaky
387
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podzemní armády, organizace bývalých československých důstojníků. Cenné informace
o okruhu osob spojených s Obranou národa získalo Gestapo pravděpodobně i od
mnohých,

do

té

doby

přesvědčených

„odbojářů“,

konfrontovaných

s jejich

vyšetřovacími metodami. A to byla také jedna z mnoha slabin Obrany národa. Nebyla
to totiž ryze vojenská organizace, jak se zdánlivě může zdát. Obrana národa vznikala za
pochodu, společně v úzké spolupráci s tělovýchovnými spolky jako byl Sokol nebo
Orel, ale i dalšími organizacemi jako byla například česká skautská organizace Junák.
Obrana národa spolupracovala rovněž s místními hasičskými sbory, železničáři apod.
Mnoho statečných odbojářů, kteří položili život za svobodu, pocházelo právě z těchto
organizací. K dispozici domácímu odboji se však dávali bohužel i naprostí amatéři, lidé,
kterým třeba disciplína nemusela být úplně vlastní. Ani samotní bývalí vojáci nebyli
vždy disciplinovaní a německé okupační moci mnohdy značně ulehčili práci. Pravidla
pro utajování byla často hrubým způsobem porušována, nakonec kde nabrat zkušenosti
pro práci v ilegalitě pro kterou nebyl předtím nikdo vyškolen ani vycvičen. Že tomu tak
v praxi bylo, dokládají samotní účastníci odboje:
„Zpravodajství začínalo po příchodu Němců v nejširších vrstvách lidu. Velká část
zpravodajské sítě byla budována v těchto začátcích velmi naivně. Řetězy spojek, které
obcházely skupiny, byly často příčinou, že Gestapo objevilo celou síť, poněvadž se na ně
zavěsilo“.391
Největším problémem pro nacistický odboj pak určitě byli romantickými ideály zatížení
snílci, toužící snad po jakémsi dobrodružství. Tito lidé se většinou po prvních výslechu
zcela položili a řekli i to co nevěděli. V době vzniku rezistence měl málokdo s prací
Gestapa nějaké zkušenosti. O německých vyšetřovacích metodách mnozí slyšeli, žádný
si je však nedokázal reálně představit. A mnohdy skutečnost předčila očekávání.
Odolávat věznění, mučení a neprozradit žádné podstatné skutečnosti, to vyžadovalo
značné fyzické, psychické a hlavně morální předpoklady. Zpět ke konspiraci.
Schematická struktura Obrany národa rozhodně nemohla splňovat základní pravidla pro
bezpečné fungování tajné organizace. Právě odhalení a průnik do strukturních vazeb
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přispělo k jejímu brzkému rozbití. I náčrtek postavení jednotlivých členů oblastního
velitelství Velká Praha, zdokumentovaný v práci, je věrným obrazem důstojnické
hierarchie prvorepublikové armády. Není tajemstvím, že v mnoha případech Gestapo při
zatýkání jednotlivých odbojářů zabavilo celé jmenné seznamy, včetně adres členů
organizace.392 Řádně vedená evidence po vojenském způsobu, to je pro podzemní hnutí
něco nepředstavitelného. Pak již nebylo velkým problémem vysledovat, že je struktura
Obrany národa prakticky kopií armádního schématu bývalé československé armády z
období I. republiky pro české země. Stačilo tedy zmapovat předválečnou armádní
strukturu a sledovat kam se „nitky sbíhají.“ Ostatně, vojenská dokumentace byla to
první, o co se německý bezpečnostní aparát po vzniku Protektorátu zajímal. Lidé s
legionářskou minulostí, sloužící ve vysokých funkcích v bývalé československé armádě,
patřili mezi hlavní podezřelé. Nepsané pravidlo, bývalý legionář-potencionální odbojář,
se ve většině případů potvrdilo. Jak je v práci uvedeno, často se stýkali staří známí z
legií i armády. Přátelství mezi bratry legionáři, založené na hlubokých válečných
prožitcích, se dále utužovalo a okupací dostalo nový impuls. A tak není divu, že se
bývalí legionáři a důstojníci nadále stýkali na nových pracovištích, ale i jinde. Přísloví,
že „pod lampou je největší tma“, v tomto případě však mnohdy neplatilo. Některá místa
byla pro konspiraci zřejmě nevhodná. Již zmiňované pražské restaurace a kavárny
rozhodně nemohly být zcela bezpečným místem. Mnozí odbojoví pracovníci pocházeli
ze stejných městských čtvrtí, bydleli přitom pár metrů od sebe, ne-li společně v jednom
domě, existovaly mezi nimi příbuzenské a přátelské vazby. Vysledovat, kdo se s kým
schází, kam kdo opakovaně dochází, jaké jsou vazby mezi podezřelými, nemuselo být
pro zkušené agenty Gestapa velkým problémem. Stejně jak rychle byla odbojová síť
vytvářena, stejně rychle byla po jejím odhalení rozbíjena, jak potvrzují další slova
přímého účastníka odboje: „Do konce roku 1939 ON vybudovala vojenskou síť v Praze
a v Čechách. Ovšem vybudovala tak, že se často při prvním náporu, pokud vůbec něco
dělala, zhroutila. Že tomu tak bylo, dokazuje obrovský počet zatčených, a to zcela
zbytečně “.393 Takový vývoj nikdo z odboje nepředpokládal. Zatýkání na nejvyšších
místech probíhala prakticky nepřetržitě již od poloviny roku 1939. V síti Gestapa uvízl
392
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také plukovník Miloslav Berka, který byl zatčen při jedné z velkých zatýkacích vln na
podzim roku 1940. Ve zprávě úseku velení SD v Praze za rok 1940 se psalo:
„V důsledku činnosti pro tajnou armádu (ON) bylo jen v době od března 1939 do
listopadu 1940 zatčeno 1172 osob“.394 To je obrovský počet. Množství dalších členů
Obrany národa raději uprchlo před zatčením za hranice (v práci zmiňovaný Hrabovský,
Vedral a ostatní). Zásah Gestapa organizaci značně zasáhl a do určité míry ochromil její
činnost, nezdecimoval ji však úplně. V roce 1940 se snažila Obrana národa sítě
obnovovat. Do vedení organizace se dostala tzv. II garnitura,395 součástí které byli i
bývalí důstojníci o kterých pojednává tato, případně předchozí práce. Plukovníci
Jaroslav Lisý, Jaroslav Konečný, Tomáš Plch, Tomáš Berka, v čele s Bedřichem
Homolou, byli ti, kteří převzali na svá bedra tíhu odboje. Jeho rozmach způsobil i vstup
Sovětského svazu do války s nacistickým Německem. Aktivity se ujal také
komunistický odboj. Přišla však další rána v podobě příchodu Reinharda Heydricha.
Jmenováním Heydricha zastupujícím říšským protektorem v Čechách a na Moravě se
radikálně změnil dosavadní kurs protektorátní politiky. Heydrich hned od začátku
nehodlal ponechat nic náhodě, v rámci druhého stanného práva nechal pozatýkat stovky
důstojníků bývalé československé armády, z nichž pak velká část skončila na
popravištích.396 V krátkém rozmezí byli zatčeni všichni tři plukovníci - Tomáš Plch,
Jaroslav Lisý i Jaroslav Konečný. Tragédii II. garnitury Obrany národa završil v závěru
roku generál Bedřich Homola, který v Praze padl do připravené léčky. To vše se stalo
přesto, že tou dobou již byla Obrana národa celkem slušně zakonspirovanou ilegální
organizací. Díky neustálému zatýkání zbylo na začátku roku 1942 z monumentální
podzemní armády Obrany národa pouze několik drobných izolovaných skupin (např.
legendární skupina kolem štábního kapitána Václava Morávka). Po atentátu na
Reinharda Heydricha následovaly delší tvrdé represe, při kterých byli zatčeni další
členové Obrany národa, což v podstatě přispělo k dovršení likvidace její II. garnitury.
Zásahy Gestapa způsobily, že Obrana národa přestala prakticky existovat, iniciativu
znovu převzala až v samém závěru války, to už však bylo podle jiného scénáře.

394

Detlef BRANDES, Češi pod německým protektorátem…, s. 71.
Termín II. garnitura je často používaný v německých dokumentech, viz AMV, fond 141 - Německé
soudy v říši, např. spis M. Berky, závěrečná zpráva Gestapa (schlusbericht).
396
„Heydrich se uvedl výjimečným stavem, jenž platil do 28. září 1941. Tentýž den večer již vysílala
stanice Böhmen zprávu o prvních šesti rozsudcích smrti, vykonaných zastřelením“. Stanislav
ČERVINKA, Zvláštní akce smrti: kapitoly z boje studentů proti fašismu, Praha 1989, s. 65.
395

94

Je zřejmé, že si výše uvedené úspěchy Gestapa vynutily dokonalejší konspiraci, která
šla ruku v ruce se změnou strategie. Již bylo zmíněno, že byla díky vojenským
úspěchům Třetí říše opuštěna myšlenka na všenárodní povstání. V době, kdy bylo
Německo pánem Evropy, nemohlo být na povstání v Protektorátě ani pomyšlení.
Důstojníci z Obrany národa, kteří se štěstím přežili zatýkání, přešli do trvalé ilegality.
Většinou byli nuceni opustit i Prahu a skrývat se na „venkově“. To je patrno i z dalších
osudů Tomáše Berky, který odchází nuceně do ilegality již koncem roku 1939 a před
nacisty se skrývá plných 905 dní.397
Práce zachycuje i provázanost „vojenského“ odboje s civilní složkou. Díky vzájemné
spolupráci se dařilo Tomáši Berkovi unikat Gestapu. Po útěku z Prahy se skrýval na
Plzeňsku. Spolupracoval zde s místní složkou ÚVOD. Stále si však udržoval funkční
vazby na pražské ústředí. Právě u Tomáše Berky lze sledovat spolupráci bývalých
vojáků s civilními složkami odboje. Nezbytná falešná identita Tomáše Berky a ostatních
odbojových spolupracovníků a soustavné změny pobytu nasvědčují tomu, že se
konspirace vydala jinou cestou. Lze si tedy udělat i představu o spektru lidí z odboje.
V práci se několikrát objevuje „nepřesný“ termín vojenský a civilní odboj. Samotné
složky odboje však nelze takto striktně odlišovat. Páteř Obrany národa tvořili vojáci,
většinou vysocí důstojníci bývalé armády. Samotní zakladatelé organizace patřili
k jejímu samotnému vrcholu. Osoby zmiňované v této práci se rekrutovaly z prostředí
generálního štábu. Bratři Berkové, Tomáš Plch, Jaroslav Konečný, ale i někteří další
zmiňovaní v této práci, byli muži s věkovou hranicí kolem padesáti let. Tedy na vrcholu
svých sil, s letitými životními zkušenostmi i zkušenostmi profesními. Na jednu stranu
to byla výhoda, na druhou stranu handicap. Tito lidé si během svého života vytvořili
vlastní rodinná zázemí, měli děti, domovy. Z toho jim vyplývaly určité povinnosti a
zodpovědnost. Těžko šlo ze dne na den „zpřetrhat rodinná pouta“ a dát se na zboj. Pobyt
v ilegalitě byl nouzovým řešením, vynuceným okolnostmi. V ilegalitě žil pouze Tomáš
Berka a to proto, že na něho vydalo Gestapo zatykač. Ostatní (M. Berka, T. Plch, J.
Konečný, J. Lisý…) byli většinou zatčeni ve svých domovech, v prostředí svých
blízkých. Do poslední chvíle se tedy starali o své rodiny, byli vzornými manželi a táty,
milujícími svoje děti. Nebyli to tedy žádní „střelci“ jako byl zmiňovaný št. kapitán
Václav Morávek a někteří další. Přesto vojáky zůstali. V práci je zmiňováno také
397

VHA, sbírka 255/1946, spis Tomáše Berky, místopřísežné prohlášení Josefa Čáslavského.
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mnoho nevojenských postav. Jsou to lidé, bez kterých by domácí odboj nemohl
existovat ani v té nejjednodušší podobě. Lidé, kteří zajišťovali některé zásadně důležité
životní funkce odboje. Jednou z nich bylo finanční krytí rezistence, to zajišťovali lidé
pocházející z dobře situovaných vrstev. Byli to nejenom vysocí dobře finančně
zabezpečení důstojníci,398 ale i vlastenecky smýšlející lidé z podnikatelských kruhů,
případně z prostředí inteligence, poskytující odboji nejen finanční prostředky, ale i
zázemí.399 Nelze opomenout ani „dělníky odboje“, obyčejné lidi, kteří nezištně
pomáhali. Tu přispěli ušetřenými potravinovými lístky, tu zajistili ubytování, předali
zprávu… Všichni ti tvořili široké spektrum lidí z odboje, které se již striktně
nevymezovalo na vojenskou a nevojenskou sféru. Aby to však nevypadalo, že „co Čech
to odbojář“, je nezbytně nutné dodat, že většina národa zůstala nečinná, díky atmosféře
strachu v podstatě loajální vůči okupačnímu režimu.
Smutným faktem je i skutečnost jak byl domácí odpor decimován a jeho členové
fyzicky i psychicky ničeni. To lze nakonec demonstrovat i na příkladech našich
odbojářů. Nacisté krutě trestali každý náznak revolty. Německý aparát využil všech
dostupných prostředků k potlačení sebemenšího odporu. Již zmiňovaná činnost
bezpečnostního aparátu, tedy RSHA a v jeho rámci Gestapa, se snažila preventivně
rozbíjet buňky rezistence v samém počátku. Pokud se odboj začal vzmáhat, přišlo
několik vln stanného práva, mimořádné soudy a institut zvaný Sonderbehandlung,400
skutečná metafora smrti. Tvrdý přístup zastávaly vůči českým vlastencům rovněž
německé lidové soudní tribunály (Volksgerichtshof), nacistická zločinecká justice,
nástroj hnědého teroru, zaštiťující se německým národem. Jejich procesy připomínaly
pouze zdánlivě hru na právo. Nacistické „divadlo v talárech“ hrálo dokola svoji
oblíbenou frašku, v závěru zakončenou většinou absolutním trestem. S tím mnozí lidé,
kteří se nějakým způsobem zapletli do sítě rezistence, nepočítali. O tom svědčí celá řada
dochovaných dokumentů. Z naší pozice nemá nikdo právo morálně hodnotit člověka
stojícího tváří v tvář smrti. Žádosti o milost byly skutečně tou poslední nadějí
odsouzených. Lze z nich vyčíst tvrdými výslechy a psychologickým nátlakem
vynucenou „pokoru“ odsouzených. A jak je známé, nacistický režim měl nástroje, které
398

Tomáš Berka zmiňuje plukovníka Bočka.
Např. zmiňovaní lékaři z plzeňské kliniky.
400
Tzv. „Zvláštní zacházení“, institut nacistického represivního opatření umožňují vykonat popravu z
rozhodnutí bezpečnostní policie, tedy bez projednání před soudem. J. FIDLER, Atentát 1942, s. 130.
399

96

dokázaly lidi zlomit a dostat je tam kam potřeboval. Tomášem Plchem podaná žádost o
milost adresovaná vrchnímu říšskému zastupitelství v Berlíně je toho příkladem:
„Prosba o milost. Dne 3. VIII 1942 byl jsem odsouzen I. senátem Volksgerichtshofu pro
přípravu velezrady k trestu smrti. Prosím, aby cestou milosti byl mi trest smrti změněn
na trest mírnější. Nepochopil jsem včas běh událostí a cíl kam tyto události směřují. Mír
po světové válce uvrhl Evropu do neklidu. Tím, že malým národům byla udělena
politická samostatnost, se stalo, že původní hospodářské celky byly potrhány a celá
Evropa byla rozdělena na celou řadu malých částí, které daleko nestačily na řešení
svých úkolů ať uvnitř státu nebo navenek v důsledku toho dostavoval se postupně
úpadek, který vyvrcholil v hospodářskou a sociální bídu ve všech státech. Musela nastat
náprava. Zde musel promluvit největší a nejsilnější národ v Evropě, národ německý, už
také proto, že prožíval hospodářskou, sociální a mravní bídu nejtíže. Národ německý
také promluvil, ale už jako nový a mladý národ vedený svým kancléřem a Vůdcem
Adolfem Hitlerem. Adolf Hitler sjednotil Němce všech vrstev na celém světě ve velký
národ, jediný celek dává tomuto národu a k ostatním národům v Evropě ideu národního
socialismu, jeho nový světový názor. Že touto ideou v čele svého národa jde do boje za
nový život, za výstavbu nové Evropy. A úspěchů jsme sami svědky. Národ český, který
geograficky je vklíněn do životního prostoru velkoněmecké Říše je s německým národem
osudově spjat. Důsledek toho bylo zřízení Protektorátu Čechy a Morava, kterým je
velkoněmeckou Říší zaručena cesta národní a kulturní svébytnosti, podíl z velkého
hospodářského celku Říše i Evropy a tak zvýšená sociální úroveň českého člověka.
Takový je stav věcí, taková je skutečnost. Jsem přesvědčen, že šťastná budoucnost
českého národa je v rukou Vůdce německého národa zaručena. Národ český při své
vysoké kultuře a při dovednosti svých rukou a upřímném a srdečném vztahu k
německému národu znamená vysoký přínos při budování nové Evropy a jistě získá
zasloužený podíl na konečném zisku. Chybil jsem, že jsem nepostřehl tento revoluční děj
a skutečnost včas a zůstal pozadu. Lituji toho. Lituji svých činů, pro které jsem byl
odsouzen. Činnost moje vyvěrala z velké nenávisti k režimům. Které materialisticko
sobecky stály včele našeho tehdejšího státu. Když jsem si ale uvědomil skutečnost,
vzpamatoval jsem se a přestal v době, kdy organizace byla v začátcích a v některých
úsecích vůbec nebylo započato, nebylo žádných svazů ani zbraní ani jiných prostředků.
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Lituji a prosím, aby trest smrti byl mi cestou milosti změněn na trest mírnější. Tomáš
Plch“.401
Pokud by se z kontextu vypustilo pár vět, které nasvědčují, že se jedná o žádost o
milost, mohlo by to vypadat jako fejeton z nějakého kolaborantského periodika.
V podobném duchu jsou psány i další žádosti o milost:
„Orgánu pražského Gestapa, který se se mnou seznámil prostřednictvím mého bývalého
důstojníka německé národnosti, jsem oznámil vše, co mně bylo známo o spolku JUNÁK,
jak bylo udáno v protokolu. Svého činu upřímně lituji a ujišťuji, že udělené milosti si
budu vážiti“.402
„Svého činu upřímně lituji. Svou účast a činnost v organizaci jsem dobrovolně ukončil
14 měsíců před zatčením“.403
„Na zcestí byl jsem sveden jednak falešnou představou, jednak jsem si nebyl plně vědom
dosahu svého jednání a trestné činnosti… druhou šanci, abych byl jako řádný občan
bezvadně plnil své povinnosti a byl svému okolí a děckám vzorem“.404
Ne, to není žádná zbabělost, je to jen pocit lidí, kteří podlehli tísnivé atmosféře bezmoci
a strachu. Jinak to ani nebylo možné. Musíme vzít v úvahu, že se najednou tito lidé
ocitli samotní ve zcela nepřátelském prostředí německých káznic, samotní před
tribunály nacistických lidových soudů, navíc v době, kdy se „válečná štěstěna“
přikláněla jednoznačně na stranu Třetí říše. Protektorát žil dál svým poklidným životem,
lidé chodili do práce, věnovali se rodině, příjemně se bavili v kavárnách a v biografech
při filmových premiérách.405
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AMV fond 141 - Německé soudy v říši, spis Tomáše Plcha, přepis dokumentu vedeného pod spis. zn.
12J43/42g .
402
Tamtéž, spis Karla Řiháka, výňatek ze žádosti o milost Karla Řiháka, odsouzeného ve společném
procesu s T. Plchem k trestu smrti z 15. 8. 1942.
403
Tamtéž, spis Františka Smejkala, jeho žádost o milost z 19. 8. 1942. Plukovník František Smejkal byl
odsouzen ve stejném procesu.
404
Tamtéž, spis Václava Krále, jeho žádost o milost z 19. 8. 1942. Václav Král byl odsouzen ve stejném
procesu.
405
V té době byla natočena řada úspěšných filmů, vysílaných dodnes. Připomeňme jednu z mnohých
komedii Přednosta stanice s nepřekonatelným Vlastou Burianem z r. 1941, v režii Jana Svitáka.
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„Tancechtivá mládež se tlačila do sálů k tancovačkám Němci milostivě povolených.
Viděl jsem stát fronty českých lidí na lístky do německých biografů, stáli tam celé
hodiny i bývalí aktivní důstojníci“.406
Tak mohli někteří pronásledovaní odbojáři pozorovat poklidný život české společnosti.
K červeným plakátům se jmény popravených, pokud se netýkaly někoho známého, se
lidé postupně stávali apatičtí. Že se nějaký Berka nebo Konečný dostal do problémů?
Nakonec co my s tím, máme svoje starosti. Nikdo ze zatčených členů odboje nechtěl
zemřít, a bez nadsázky lze říci, že kdyby někteří dostali „druhou šanci“, na revoltu by už
pravděpodobně nikdy nepomýšleli. Milosrdnost však byla nacisty chápána jako slabost
a proto většinou následovala ustálená formule: „Ve jménu vůdce se vaše žádost o milost
zamítá a zároveň se vám oznamuje, že rozsudek bude vykonán…“407 Soukolí úřední
mašinérie tak zcela semlelo nejen odsouzené, ale nebralo ohled ani na zdrcené rodiny.
Šikanování od protektorátních úřadů, absurdní poplatky za úhradu nákladů za pobyt ve
věznicích, úhrada za exekuci, to byla jen malá část toho, co musely rodiny odsouzených
vytrpět. Činnost, která byla německými soudy kvalifikována jako vlastizrada, byla
přímou cestou na popraviště. Za stejný přečin byla k smrti odsouzena většina lidí, o
kterých tato práce pojednává. Před katem „unikl“ pouze Miloslav Berka, a to jen proto,
že zemřel na následky útrap ve vězeňské nemocnici.
Chtěl bych se zmínit i o některých zajímavých poznatcích, které přineslo studium
pramenů. Týká se to právě bratří Berkových. U Miloslava Berky jsem zjistil rozpor
z hlediska místa jeho úmrtí. Zatímco v Encyklopedii branné moci Republiky
československé je uvedeno místo úmrtí koncentrační tábor Buchenwald,408 v knize Vlast
a čest byly jim dražší nežli život, se uvádí místo úmrtí Hohenasperg u Ludwigsburgu.409
Druhá informace je podložena archivními německými prameny, které jsem měl možnost
prostudovat, je tedy jako jediná správná. Vazba na smrt v koncentračním táboře pochází
pravděpodobně z nepodloženého údaje, který je připsán v roce 1946 na jednou
z dokumentů ve složce M. Berky (sbírka 255/1946). Dalším zjištěným paradoxem je
fakt, že vdově Marii Berkové bylo vydáno osvědčení podle zák. č. 255/1946, které
406

K. VESELÝ-ŠTAINER, Cestou národního odboje…, s. 92.
AMV, fond 141 - Německé soudy v říši, jednalo se o jednu z ustálených formulací německých
správních a soudních orgánů.
408
Viz J. FIDLER – V. SLUKA, Encyklopedie branné moci…, s. 56.
409
Viz I. LACH – E. STEHLÍK, Vlast a čest byly jim dražší nežli život, s. 29.
407

99

potvrzuje, že byl manžel Tomáš Berka příslušníkem národního boje za svobodu až 22.
ledna 1980. V té době jí bylo již 82 let a po celou tu dobu neúspěšně žádala příslušné
státní orgány (MNO, lidový soud civilní) o vydání uvedeného osvědčení. Její žádost
byla několikrát zamítnuta, protože měla existovat tzv. zákonná překážka pro vydání
tohoto osvědčení. Tou měl být údajný podpis Tomáše Berky na žádosti o vstup do
Národního fašistického tábora z 16. března 1939. Pravost jeho podpisu nebyla nikdy
prokázána. Pokud to tedy nebyl podvrh ve snaze zdiskreditovat Tomáše Berku (otázka
proč a kdo by měl na tom zájem), což byla jedna z verzí, mohlo se skutečně jednat o
podpis Tomáše Berky. Důvodem však rozhodně nebylo inklinovat k fašistické ideologii.
Pravděpodobně šlo o tendence štábu ON pronikat do tehdejších protektorátních
organizací. O tom by mohl svědčit i datum podpisu, 16. března 1939, tedy v den, kdy
byl zřízen Protektorát. V té době měli všichni na MNO zřejmě úplně jiné starosti, než si
podávat stranické přihlášky. K této verzi se přiklání řada osob a institucí, které svědčily
ve prospěch Tomáše Berky (plk. Ing. Karel Veselý-Štajner, účastník odboje a člen KSČ,
MUDr. Vladimír Lederer, pplk.. v.v. Vladimír Veselý, František Albl za PVVZ, švagr
Josef Čáslavský a někteří další). To, že po celou tu dobu nebyl Tomáš Berka
československými orgány uznán za účastníka odboje ve smyslu uvedeného zákona,
částečně svědčí o přístupu státu k nekomunistickému odboji. V době, kdy uvedená
osvědčení získávali bez problémů různí „hrdinní květnoví partyzáni“ a „odbojáři“
s nepříliš čistým svědomím, se na Tomáše Berku, který položil za svobodu život,
hledělo jako na osobu nespolehlivou.
Na závěr bych si sám položil otázku, jak by se asi vyvíjely osudy odbojářů, kdyby
neskončili na nacistických popravištích. Pravděpodobně by se dále ubíraly společnou
cestou. Stejně jako ostatní by tito lidé prožívali opojení z vítězství nad nacistickým
Německem, s vědomím, že svým dílem přispěli k porážce tohoto zrůdného režimu.
Velmi brzy by však následovalo vystřízlivění s příchodem „studené války“ a Evropou
rozdělenou „železnou oponou.“ Ta proti sobě postavila i lidi, kteří donedávna bojovali
proti společnému nepříteli. Co se týká domácích poměrů, většina bývalých legionářůodbojářů, důstojníků naší bývalé armády, by se s největší pravděpodobností rázem stala
po „vítězství pracujícího lidu nad reakcí“ občany II. kategorie. Postoj k legiím se
zásadně změnil a jejich samotná existence se stala nepřijatelnou součástí našich
vojenských tradic. Legionáři byli přeci ti špatní, kteří bojovali proti hrdinné bolševické
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armádě a prvorepublikoví „lampasáci“ jsou jedním ze symbolů prohnilého buržoazního
režimu, společně s tehdejší polickou reprezentací, stále ještě živoucím symbolem naší
národní zrady. Zde musely nastoupit rázné změny. Pro ty, kteří se zcela neztotožnili
s novou vládnoucí ideologií, byl přichystán rychlý odchod z armády, ještě před tím však
následovala také nezbytná degradace. Pro zatvrzelejší odpůrce byla připravena
„převýchova“ formou dlouholetého věznění.410 Pro „zvlášť nebezpečné“ jedince byly
zinscenovány teatrální soudní procesy. Oprávněně se tak v mysli pronásledovaných lidí
mohlo odehrávat podobné „déjà vu“:
„Něco podobného jsme už přeci jednou prožili, před pár lety. Vždyť současní mocipáni
zavírají naše vlastence do stejných věznic, které tady využívali nacisté. Státní
bezpečnost používá stejné, ne-li horší metody, které používala nechvalně proslulá
německé předchůdkyně. Paradoxem je, že zde mnohdy působí také lidé, jejichž škraloup
z Protektorátu je veřejným tajemstvím. Jsou tu stejní udavači a konfidenti, znovu se
hromadně zatýká a také popravuje. Komunističtí prokurátoři a soudci se chovají stejně
hystericky jako ti fanatici od německých lidových tribunálů. Znovu se zaštiťují lidem.
Snad jediný nepatrný rozdíl je v tom, že jednacím jazykem u soudu již není němčina a
tihle „noví“ nesekají svým odpůrcům hlavy, pouze jim staví šibenice. Stejně jako
nedávno zase na hranicích umírají lidé, kteří chtějí žít jinde. Možná, že ještě ve větší
míře jdou nyní Češi proti Čechům. Je zde další totalita, změnily se pouze „barvy“,
hnědou vystřídala rudá, a symbol, hákový kříž, nahradila rudá hvězda, kladivo a srp“.
Kdyby věděli, že to brzy takhle nešťastně skončí, obětovali by se pro vlast? Nikdo
naštěstí svoji budoucnost nezná. Neznali ji ani bratři Berkové, ani Jaroslav Konečný a
Tomáš Plch, legionáři v druhém odboji. Všichni do toho šli impulzivně, plni emocí a
vlasteneckého ducha, se ctí a hrdostí jako před čtvrt stoletím. Ani jeden z nich na chvíli
neuvažoval, že by nečinně přihlížel tomu co se tehdy dělo. Cestou odboje se všichni
vydali dobrovolně a to i přes to, že mohli předpokládat tragické následky. Rozhodně
bych nechtěl někoho z nich glorifikovat, ale jedno je nezpochybnitelné. Ať již byla
jejich role v boji proti okupantům větší nebo menší, svými činy pomáhali zachraňovat
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Stejný osud potkal i několikrát zmiňovaného podplukovníka Jaroslava Hrabovského, švagra bratrů
Berkových, bývalého legionáře a důstojníka, člena odboje. Po roce 1948 byl perzekvován, později zatčen,
na následky věznění zemřel ve věznici Mírov v r. 1951. J. FIDLER – V. SLUKA, Encyklopedie branné
moci…, s. 62. Ve Valdicích zemřel v roce 1956 také zmiňovaný plukovník Boček.
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pošramocenou čest našeho národa a přísahu,411 kterou se kdysi zavázali své vlasti,
naplnili beze zbytku:
„Přísahám při všem co jest nám svato, a v plné shodě se svým svědomím a
přesvědčením, že budeme poslušni presidenta a vlády republiky československé a všech
svých velitelů, presidentem a vládou ustanovených, přísaháme, že budeme bez odmluvy
plnit její nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svých vojsk
neopustíme, ale i životy své dáme na ochranu vlasti a za její svobodu, přísaháme, že
budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do
konce se brániti tak, jak nám to káže mužná čest a vědomí povinností občanských.
Tak přísaháme“!
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VHA, v textu je citována přísaha vojáka československé předmnichovské republiky. Obr. - čs. válečný
kříž 1939.
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PLUKOVNÍK MILOSLAV BERKA
VELITEL MOTOR. BRIGÁDY
* 23.8.1892 UMUČEN 26.9.1942
NA PAMÁTKU
TOMÁŠ BERKA
PODPLUKOVNÍK GEN. ŠTÁBU
* 16.2.1896 POPRAVEN 15.10.1943
ZEMŘELI, ABYCHOM ŽILI.
EVŽEN BERKA
ŠTÁBNÍ KAPITÁN V.V.
* 5.1.1891 + 16.6.1962
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Příloha č. 17

Pamětní deska se jménem plukovníka pěchoty Tomáše Plcha umístěná v budově
Státního ústředního archivu v Praze, Milady Horákové 5-133.
Foto - Vladimír Štrupl, zdroj: http://www.vets.estranky.cz, stránky dostupné online k 1.7.2013, nápis:
1939-1945
Z ARCHIVU ZEMĚ ČESKÉ ZAPLATILI NĚMECKOU OKUPACI ČSR SVÝMI ŽIVOTY V
OSVĚTIMI, RUZYNI, KOBYLISÍCH, BERLÍNĚ, LIPSKU ČEŠTÍ HISTORICI A STATEČNÍ
DRUHOVÉ
PhDr. BEDŘICH JENŠOVSKÝ, ŘEDITEL ARCHIVU ZEMĚ ČESKÉ
PhDr. JOSEF MATOUŠEK, DOCENT KARLOVY UNIVERSITY
TOMÁŠ PLCH, PLUKOVNÍK PĚCHOTY
FRANTIŠEK BENÁK, ŠTÁBNÍ KAPITÁN PĚCHOTY
JOSEF SMAZAL, ŠTÁBNÍ KAPITÁN PĚCHOTY
PhC. JAN FRANZ, LITERÁRNÍ HISTORIK
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Příloha č. 18

Památník padlým absolventům Vysoké školy válečné, důstojníkům generálního štábu
umístěný v areálu Ministerstva národní obrany. Pomník byl slavnostně odhalen 11. 11.
2004, autorem je akademický sochař Petr Nižňanský.
Foto: Vladimír Štrupl, zdroj: http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-hlavni-mesto-praha/Vojenskapietni-mista-v-Praze-6.html,, stránky dostupné online k 7.3.2013, (pozn. jména která zvýraznil tučně
autor této práce patří příslušníkům Obrany národa kteří jsou zmíněni v této práci), text:
PAMÁTCE DŮSTOJNÍKŮ GENERÁLNÍHO ŠTÁBU, ABSOLVENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY
VÁLEČNÉ, KTEŘÍ POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY V LETECH 1939-1945
PPLK. GŠT. VÁCLAV ADAM 1905-1943, PLK. GŠT. ŠTĚPÁN ADLER 1896-1942, PLK. GŠT.
FRANTIŠEK AMBROŽ 1892-1941, PPLK. GŠT. BEDŘICH BENEŠ 1895-1939, PLK. GŠT.
JINDŘICH BERAN 1906-1940, PLK. GŠT. TOMÁŠ BERKA 1896-1943, ARM. GEN. JOSEF BÍLÝ
1872-1941, PPLK. GŠT. FRANTIŠEK BLABOLIL 1904-1942, PLK. GŠT. FRANTIŠEK COUFAL
1892-1941, PLK. GŠT. BOHUMÍR ČERNOHORSKÝ 1903-1942, PLK.GŠT. FRANTIŠEK DĚDIČ
1890-1941, DIV. GEN. MIKULÁŠ DOLEŽAL 1889-1941, BRIG. GEN. KAREL DUBOVSKÝ 18891943, BRIG. GEN. JOSEF DVOŘÁK 1891-1941, ARM. GEN. ING. ALOIS ELIÁŠ 1890-1942, PLK.
GŠT. RUDOLF FEISTMANTL 1892-1943, PPLK. GŠT. GARDAVSKÝ JAROSLAV 1906-1942,
GEN. PLK. JÁN GOLIAN 1906-1945, PLK. GŠT. FRANTIŠEK HÁJEK 1894-1943, PPLK. GŠT.
JAROSLAV HALLER 1906-1944, ARM. GEN. BEDŘICH HOMOLA 1887-1943, PLK. GŠT.
FERDINAND HOUDEK 1892-1942, PLK. GŠT. TOMÁŠ HOUŠKA 1896-1939, PPLK. GŠT. JOSEF
HOZMAN 1905-1942, BRIG. GEN. HRON ANTONÍN 1891-1945, PLK. GŠT. FRANTIŠEK
CHLÁDEK 1891-1945, PPLK. GŠT. MIROSLAV CHLAJN 1904-1943, BRIG. GEN. JOSEF
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CHURAVÝ 1894-1942, PPLK. GŠT. VÁCLAV INGR 1903-1944, PLK. GŠT. JOSEF JÁCHYM
1898-1943, BRIG. GEN. JIŘÍ JAROŠ 1896-1943,, PPLK. GŠT. ČESTMÍR JELÍNEK 1902-1942, PLK.
GŠT. JOSEF JIRKA 1896-1942, PLK.GŠT. JAN JIŘIČKA 1903-1942, GEN .II.TŘ. ŠTEFAN JURECH
1898-1945, MJR.GŠT. JUDR. JAN KARLÍK 1895-1944, PLK.GŠT. JOSEF KAZDA 1896-1942,
PLK.GŠT. BOHUMIL KLEIN 1898-1939, PPLK.GŠT. ANTONÍN KOCÍ 1899-1942, PPLK.GŠT.
JOSEF KOCMANN 1904-1940, BRIG. GEN. JOSEF KOHOUTEK 1896-1942, BRIG. GEN.
JAROSLAV KONEČNÝ 1891-1943, PLK. GŠT. JAN KOPECKÝ 1891-1942, PLK. GŠT.
FRANTIŠEK KOPULETÝ 1897-1942, BRIG. GEN. LADISLAV KOTÍK 1896-1942, PPLK.GŠT.
JAROSLAV KOUBA 1907-1943, PLK.GŠT. VÁCLAV KOUTNÍK 1898-1945, BRIG. GEN.
FRANTIŠEK KRÁTKÝ 1893-1942, PLK.GŠT. VÁCLAV KROPÁČEK 1898-1943, PPLK.GŠT.
LADISLAV KŘÍŽ 1905-1945, PLK.GŠT. JAROSLAV KULHÁNEK 1907-1942, PLK.GŠT. THEODOR
LANG 1887-1945, BRIG. GEN. JAROSLAV LISÝ 1895-1943, ARM. GEN. ING. VOJTĚCH LUŽA
1891-1944, BRIG. GEN. VÁCLAV LYSÁK 1895-1942, GEN. II.TŘ. AUGUST MALÁR 1894-1945,
BRIG. GEN. JOSEF MALÝ 1893-1941, PLK.GŠT. FRANTIŠEK MAŠEK 1893-1943, PLK.GŠT.
STANISLAV MAŠEK 1897-1943, BRIG. GEN. STANISLAV MAZEL 1894-1943, DIV. GEN. KAREL
MEJSTŘÍK 1886-1945, PLK.GŠT. HYNEK NĚMEC 1902-1942, BRIG. GEN. KAMIL NESVEDA
1890-1941, PPLK. DĚL. FRANTIŠEK NOVÁK 1904-1945, BRIG. GEN. ALOIS PAĎOUK 1892-1942,
PPLK.GŠT. ALOIS PÁLENSKÝ 1906-1945, BRIG. GEN. KAROL PAKNIK 1900-1944, BRIG. GEN.
TOMÁŠ PLCH 1890-1942, BRIG. GEN. FRANTIŠEK POHUNEK 1896-1941, PLK. PĚCH.
LADISLAV PREININGER 1895-1941, BRIG. GEN. OLEG PROCHÁZKA 1896-1945, BRIG. GEN.
JOSEF PTÁK 1894-1945, BRIG. GEN. JAN REŠ 1896-1942, PPLK.GŠT. PAVEL RIPKA 1898-1942,
PPLK.GŠT. OTMAR RŮŽEK 1901-1941, PLK.GŠT. ROBERT RŮŽIČKA 1897-1942, PLK.GŠT.
KAREL ŘEZNÍČEK 1898-1942, PPLK.GŠT. PRAVOSLAV ŘÍDKÝ 1907-1943, PPLK.GŠT.
BOHUSLAV SELUCKÝ 1905-1945, PPLK.GŠT. JAN SLAVÍK 1908-1944, PLK.GŠT. HYNEK
SOUHRADA 1900-1945, PLK.GŠT. MILOSLAV STEHLÍK 1898-1942, PLK.GŠT. STANISLAV
SULEDR 1897-1945, PPLK.GŠT. RUDOLF SVÁTA 1905-1942, DIV. GEN. OLEG SVÁTEK 18881941, DIV. GEN. VÁCLAV ŠÁRA 1893-1941, PPLK.GŠT. BEDŘICH ŠESTÁK 1905-1944,
PPLK.GŠT. JAN ŠŤASTNÝ 1901-1945, BRIG. GEN. JOSEF TACL 1892-1942, PLK. GŠT.
VLADIMÍR TALÁŠEK 1901-1942, PLK. GŠT. JAN TŘEBICKÝ 1895-1940, PPLK.GŠT. ZDENĚK
TVRZ 1902-1942, PLK. GŠT. JOSEF VAIS 1897-1942, PLK.GŠT. JAN VALENTA 1894-1942, DIV.
GEN. JAROSLAV VEDRAL 1895-1944, ARM. GEN. RUDOLF VIEST 1890-1945, DIV. GEN.
VÁCLAV VOLF 1893-1942, PPLK.GŠT. RUDOLF VYČÍTAL 1892-1945, DIV. GEN. OTAKAR
ZAHÁLKA 1891-1942, MJR.GŠT. LADISLAV ZAHRÁDKA 1903-1943, MJR. PĚCH. JAROSLAV
ZÁRUBA 1907-1945, DIV. GEN. JOSEF ZMEK 1889-1942
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Příloha č. 19

Generální štáb AČR, Praha 6, Vítězné nám.1500/5, Dejvice, pamětní tabule se jménem
plk. gšt. Tomáše Berky.

Foto: Vladimír Štrupl, zdroj: http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-hlavni-mesto-praha/Vojenskapietni-mista-v-Praze-6.htm, stránky dostupné online k 7.3.2013.
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Příloha č. 20

Velitelský sbor odbojové organizace Obrana národa - stav léto 1939
Ústřední velitelství:

Hlavní velitel: gen. Josef Bílý - popraven 1941
Náčelník štábu ústředního vedení: plk. Čeněk Kudláček (po r. 1948 do exilu)
Zástupce náčelníka štábu: pplk. V. Kropáček - popraven 1943
Štáb ústředního vedení:
1. oddělení (organizační): pplk. F. Coufal - popraven 1941
2. oddělení (zpravodajské): plk. J. Vedral - padl na frontě 1944
3. oddělení (finanční): gen. V. Spěváček, mjr. F. Raška
4. oddělení (materiální a zásobovací): plk. B. Sklenovský
5. oddělní (vnitřní radiospojení): pplk. Š. Adler - popraven 1942
Zemské vojenské velitelství (ZVV) Čechy:
Zemský velitel: gen. Hugo Vojta - popraven 1941
Náčelník štábu: pplk. Jan Reš - popraven 1942
Zástupce náčelníka štábu: pplk. J. Kohoutek - popraven 1942
Spojovací a zpravodajský důstojník: mjr. H. Němec - popraven 1942
Materiální a zásobovací důstojník: mjr. V. Talášek - popraven 1942
Vnitřní radiospojení: mjr. V. Kadeřávek
Podřízená krajská velitelství:
KVV Plzeň: plk. Jan Vlachý - popraven 1943
KVV Pardubice: plk. Josef Tacl - popraven 1942
podkraj Hradec Králové: plk. P. Novák
KVV Mladá Boleslav: plk. Alois Liška – po roce 1948 v exilu
KVV Louny - střední Čechy: gen. František Kravák - popraven 1943
KVV České Budějovice: gen. Václav Volf - popraven 1942
KVV Kolín: plk. J. Buršík - popraven 1942
Zemské vojenské velitelství (ZVV) Praha:
Zemský velitel: gen. Bedřich Homola - popraven 1943
Náčelník štábu: pplk. J. Jirka - popraven 1942
Zpravodajské oddělení: mjr. J. Jiřička - popraven 1942
Materiální a zásobovací oddělení: pplk. Č. Schmidt - popraven ?
Podřízená krajská velitelství v oblasti Velké Prahy:
KVV I (Praha I-V, XVI-XIX): plk. O. Procházka
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KVV II (Praha VI, XII-XV): plk. M. Berka - zemřel ve věznici 1942
KVV III (Praha VII-XI): plk. J. Milota
KVV IV (Praha venkov-západ): plk. J. Lisý- popraven 1943
KVV V (Praha venkov-východ): plk. F. Konopásek - popraven 1943
Zdroj: Vojenské dějiny Československa, IV. díl, Naše vojsko, Praha, 1988, údaje o úmrtí
vyhledal a doplnil autor

Příloha č. 21

Struktura odboje (ON, ÚVOD, PÚ) z německého pohledu. Plukovník Jaroslav Lisý a
podplukovník Tomáš Berka (viz buňka ,,Landeskommando - Prag“)

Zdroj: AMV ČR, fond 141 - Německé soudy v říši, spis T. Berky (foto autor)
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Příloha č. 22

Plukovník GŠ Tomáš Plch stojí uprostřed, zcela vpravo je brigádní generál František
Moravec, šéf tehdejší vojenské zpravodajské služby. Snímek z 30.let pochází z
vojenských manévrů československé armády.

Foto: Vojenský historický ústav Praha
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