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Úvod 

 

Lojza Diplomat, Diplomat, „dvanáctý” z Moravcovy „jedenáctky”.1 Nejen pod těmito 

jmény se ukrývá výrazná, avšak českou vojenskou historiografií takřka opomenutá, 

osobnost zpravodajského důstojníka a vojenského diplomata plukovníka Aloise 

Čáslavky. 

 Jak již bylo naznačeno výše, o plukovníku Čáslavkovi doposud nevyšla žádná 

biografická studie a až na dva krátké medailonky2 a jednu případovou studii zaměřující 

se pouze na velice omezenou část jeho života, 3  se o něm v literatuře zabývající 

se problematikou českého vojenského zpravodajství a diplomacie objevují pouze 

velmi kusé informace. Vzhledem k jeho významu v rámci Moravcovy zpravodajské 

skupiny před i během druhé světové války by bylo záhodno tuto mezeru vojenské 

historiografie zaplnit. V tom pak spočívá hlavní badatelský záměr. Magisterská 

diplomová práce si tedy klade za prvotní cíl zpracovat první ucelenou biografickou 

studii zkoumající životní osudy plukovníka Aloise Čáslavky a zasadit ji na pozadí 

bouřlivého společensko-politického klimatu v Československu 20. století. Studie bude 

zároveň sondou do problematiky československého zpravodajství mezi roky 1936–

1948 a vojenské diplomacie 1944–1946. Ovšem za stejně důležitý dílčí cíl práce se dá 

považovat potvrzení či vyvrácení hypotézy o mimosoudní perzekuci Čáslavky po roce 

1950. 

 Už v okamžiku formulace klíčového úkolu práce nám vyvstává potřeba řešení 

mnoha dalších partikulárních problémů především týkajících se problematiky seřazení 

jednotlivých výsledků výzkumu a použití vhodné metodologie. Vzhledem k samotné 

povaze biografické studie se za nejlepší řešení dá bezpochyby považovat 

chronologický postup. Ovšem, když uvážíme nesrovnatelný význam určitých 

životních období, musíme tak počítat s nerovnocenným obsahovým rozvržením 

                                                             
1 Moravcova jedenáctka – jednalo se o plk. gšt. Františka Moravce a deset zpravodajských důstojníků 

z druhého oddělení Hlavního štábu, kteří 14. března 1939 odletěli s nejdůležitějším zpravodajským 

materiálem do Velké Británie. KREISINGER, Pavel: Rok 1941 v Československém vojenském 

zpravodajství. Personální krize v Moravcově zpravodajské „jedenáctce“ (dále jen Rok 1941). 

In: KUDRNA, Ladislav (ed.): Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji. 

Sborník k mezinárodní konferenci. Praha 2012, s. 12. 
2 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica: Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938–1945 

(dále jen Zapomenutá elita). Praha 2011, s. 229; SÁDLO, Václav: Odboj občanů okresu Náchod 

v zahraničních pozemních jednotkách (1936–1945) (dále jen Odboj občanů). Náchod 2000, s. 34–39. 
3 MEDVECKÝ, Matej: Nepotrebný diplomat. Pôsobenie československého vojenského atašé v Štokholmě 

po skončení druhej svetovej vojny (dále jen Nepotrebný diplomat). Vojenská história, 19, 2015, č. 1, 

s. 60–80. 
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jednotlivých kapitol. Z toho důvodu například první kapitola zabývající se dětstvím 

a působením Aloise Čáslavky v rakousko-uherské armádě během první světové války 

bude o poznání kratší a stručnější než kapitoly tvořící samotné jádro textu zkoumající 

jeho zpravodajskou či diplomatickou kariéru. 

Vzhledem k absenci vhodné literatury se přímo nabízí postavit výzkum na základě 

analýzy a syntézy pramenů dostupných v Archivu bezpečnostních složek v Praze (dále 

jen ABS), ve Vojenském ústředním archivu – Vojenském historickém archivu v Praze 

(dále jen VÚA – VHA) a v dalších příslušných institucích. Pro účely práce bude 

využito i literatury obecně dokumentující problematiku vojenského zpravodajství, 

diplomacie a destrukce důstojnického sboru po únoru 1948. Práci bezesporu oživí 

i osobní výpovědi potomků Aloise Čáslavky. 

 

Literatura a prameny 

 

Snad jedinými, byť velice krátkými a stručnými, souvislými texty pojednávajícími 

celkově o vojenské kariéře plukovníka Aloise Čáslavky jsou dva medailonky. První 

z nich se nachází v díle Zlatice Zudové-Leškové Zapomenutá elita.4 Tento medailonek 

však uvádí jen ty nejdůležitější body jeho života. Posloužit nám tedy může pouze jako 

určitá osnova. Podobně se dá zhodnotit i druhý medailonek Václava Sádla, jenž je 

součástí díla Odboj občanů okresu Náchod v zahraničních pozemních jednotkách 

(1936–1945). 5  Ten už obsahuje více podrobností z Čáslavkova života, neboť 

specifikuje náplň jeho práce alespoň v nejdůležitějších momentech kariéry.6  

V roce 2015 pak ještě došlo k vydání případové studie slovenského historika 

Mateje Medveckého s názvem Nepotrebný diplomat. Pôsobenie československého 

vojenského atašé v Štokholmě po skončení druhej světovej vojny, 7  v níž se autor 

zabývá, jak již samotný název napovídá, Čáslavkovým působením ve Švédsku po 

druhé světové válce. Detailně se v práci zaměřuje zejména na problematiku jmenování 

Čáslavky do funkce vojenského atašé, na otázku finančního zabezpečení, na jeho 

komunikaci s Prahou a také na samotnou náplň jeho diplomatického poslání.8 Z toho 

důvodu se diplomová práce bude věnovat Matejem Medveckým zpracované tématice 

                                                             
4 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z.: Zapomenutá elita, s. 229. 
5 SÁDLO, V.: Odboj občanů, s. 34–39. 
6 Tamtéž. 
7 MEDVECKÝ, M.: Nepotrebný diplomat, s. 60–80. 
8 Tamtéž. 
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už pouze okrajově. 

 Dále se pak v literatuře setkáváme pouze se strohými informacemi v rámci děl 

zabývajících se vojenským zpravodajstvím a diplomacií obecně či v dílech zkoumající 

činnost jiné osoby, Čáslavkovi profesně blízké. Mezi monografie tohoto charakteru 

patří například kniha Jaroslava a Stanislava Kokoškových Spor o agenta A–54.9 

Vzhledem k tomu, že také díky agentu A–54, Paulu Thümmelovi, získal František 

Moravec zprávu o plánované okupaci Čech, Moravy a Slezska Němci, mohlo dojít 

k tzv. operaci „Transfer“, v níž sehrál plukovník Čáslavka klíčovou roli. Bohužel 

ani v této souvislosti se o Čáslavkovi nedozvídáme nic konkrétnějšího. Avšak hlavní 

využitelnost zmíněné monografie bezesporu spočívá v autentickém vykreslení 

atmosféry březnových událostí na zpravodajském oddělení Hlavního štábu.10 

 Za další takové dílo můžeme považovat publikaci Pavla Kreisingera Brigádní 

generál Josef Bartík.11 Zde již dostává postava plk. Čáslavky jasnější obrysy. Čáslavka 

totiž patřil v letech 1936–1939 k přímým podřízeným brig. gen. Josefa Bartíka. 

Z důvodu, že Josef Bartík byl jedním ze známé Moravcovy „jedenáctky“, autor 

již podrobněji hovoří o Čáslavkově zásluze jak na navázání kontaktu s Moravcem 

v Londýně v rámci skupiny „Tři Konšelé“, tak na dokončení tzv. operace „Transfer“. 

Dokonce zde nalezneme ukázku jeho korespondence s londýnskou skupinou.12 

 Jestliže hovoříme o osobnosti Františka Moravce a jeho „jedenáctky“, 

nesmíme ignorovat hned dvě díla z pera Jiřího Šolce, a to Podpalte Československo13 

a faktograficky velmi obsáhlou, ale zároveň problematickou monografii Ve službách 

prezidenta,14  v níž Stanislav Kokoška objevil a popsal mnoho základních chyb. 15 

V souvislosti s dílem Ve službách prezidenta nutno zmínit, že bylo v roce 2007 vydáno 

jeho rozšířené a přepracované vydání s názvem Po boku prezidenta16  napravující 

mnohé nesrovnalosti, které bychom mohli najít ve vydání prvním. Nicméně, 

                                                             
9 KOKOŠKA, Jaroslav – KOKOŠKA, Stanislav: Spor o agenta A–54. Kapitoly z dějin československé 

zpravodajské služby (dále jen Spor o agenta). Praha 1994. 
10 Tamtéž, s. 124–130. 
11 KREISINGER, Pavel: Brigádní generál Josef Bartík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního i 

druhého československého odboje (dále jen Brig. gen. Josef Bartík). Praha 2011. 
12 Tamtéž, s. 57–67. 
13 ŠOLC, Jiří: Podpalte Československo! Praha 1991. 
14 ŠOLC, Jiří: Ve službách prezidenta. Generál František Moravec ve světle archivních dokumentů. 

Praha 1994. 
15 KOKOŠKA, Stanislav: Moravcova zpravodajská služba bez legend. Historie a vojenství (dále jen 

HaV), 43, 1994, č. 6, s. 171–178. 
16 ŠOLC, Jiří: Po boku prezidenta. Generál František Moravec a jeho zpravodajská služba ve světle 

archívních dokumentů (dále jen Po boku prezidenta). Praha 2007. 
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i tak některé nedostatky zůstaly bez povšimnutí i ve druhém vydání. Z toho důvodu 

bude tato práce využívat spolehlivějších informací z rozšířeného vydání. Zde 

se setkáme s informacemi o náplni práce československé armádní zpravodajské služby 

a hlavně o její hierarchii. Nás zajímá především sekce P-2 obranné zpravodajství, 

v rámci níž Čáslavka pracoval.17 Tato monografie však dokumentuje vcelku podrobně 

i operaci „Transfer“ a činnost odbojové skupiny „Tři Konšelé“. 18  Autor se také 

zmiňuje o první důležité kurýrní cestě Čáslavky do Stockholmu.19 Podobný ráz má 

i druhá Šolcova kniha Podpalte Československo! Navíc nám pro naše účely podává 

podrobnější informace jen o stěžejní operaci iniciované Františkem Moravcem z 

Londýna s názvem „Perun“.20  

Hovoříme-li o odbojové organizaci „Tři Konšelé“, nesmíme zapomenout ani 

na dílo Jana Gebharta, Jana Kuklíka a Jaroslava Koutka Na frontách tajné války, které 

velice podrobně rozebírá okolnosti formování především domácího, ale také 

zahraničního odboje v letech 1938–1941.21 

 Z děl nejlépe vystihujících stav československé diplomacie za druhé světové 

války, jež nám mohou osvětlit podmínky československých diplomatů ve Švédsku 

v tomto období, se jeví jako nejvyužitelnější dílo Jana Němečka Soumrak a úsvit 

československé diplomacie.22  To sice nevynáší na světlo žádné nové informace o 

Aloisi Čáslavkovi, ale alespoň nám podává detailní informace o podmínkách 

československých diplomatů ve Švédsku. Zkoumá jak finanční zázemí diplomatů, tak 

jejich obtíže ve vztahu ke švédské vládě, které nastaly po vypuknutí druhé světové 

války. Rovněž hodnotí podmínky diplomacie po otevření Československého institutu 

ve Stockholmu v roce 1944. Tyto informace mají pro účel práce stěžejní význam.23 Od 

roku 1944 působil totiž Alois Čáslavka právě ve Stockholmu. 

 Dále je třeba pro ilustraci zmínit alespoň několik málo odborných studií, které 

se zabývají československým vojenským zpravodajstvím a diplomacií v daném období 

obecněji. Například k nahlédnutí do problematiky československého obranného 

zpravodajství ve třicátých letech se nejlépe hodí studie Karla Straky, Pokusy o 

                                                             
17 ŠOLC, J.: Po boku prezidenta, s. 23–59. 
18 Tamtéž, s. 61–75. 
19 Tamtéž, s. 87. 
20 ŠOLC, J.: Podpalte Československo!, s. 33–42. 
21  GEBHART, Jan – KOUTEK, Jaroslav – KUKLÍK, Jan: Na frontách tajné války. Kapitoly z boje 

československého zpravodajství proti nacismu v letech 1938–1941 (dále jen Na frontách). Praha 1989. 
22  NĚMEČEK, Jan: Soumrak a úsvit československé diplomacie. 15. březen 1939 a československé 

zastupitelské úřady (dále jen Soumrak a úsvit). Praha 2008. 
23  Tamtéž, s. 340–353.  
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integraci československého obranného zpravodajství z let 1929–1938 a příčiny jejich 

nezdaru, I. a II. část. 24  K dotvoření představy o podmínkách některých 

československých státních příslušníků ve Švédsku za druhé nám pak může být 

nápomocna i studie Blanky Karlsson s názvem Po stopách známých i neznámých 

Čechů ve švédských archivech, v níž autorka dokumentuje životní osudy významných 

Čechů pobývajících během války ve Švédsku. 25  Nicméně, práce využije i mnoha 

dalších dílčích studií, které netřeba jmenovat, jelikož se studovanými problematikami 

zabývají pouze velmi okrajově. 

Vzhledem k nedostatku vhodné literatury k tématu diplomové práce se přímo 

nabízí postavit výzkum na základě dostupného pramenného materiálu. Z knižně 

vydaných pramenů obecně se vztahujících k tématu se jeví jako nezbytné využít 

dvojích pamětí, a to Františka Fárka Stopy mizí v archivu26 a pamětí Františka Moravce 

s názvem Špion, jemuž nevěřili.27 Již kvůli samotnému charakteru pamětí je nezbytné 

postupovat s co největší obezřetností. Například František Fárek napsal své paměti 

s několikaletým odstupem od událostí, které popisuje a v úvodu sám podotýká: „Kdysi 

dávno, dnes už tomu bude padesát let, jsem si psal deník.“28 A k tomu dodává: „Během 

kritické noci z 14. na 15. března 1939, kdy se v budově hlavního štábu v Praze pálily 

spisy pátrací skupiny, zmizel v kamnech definitivně i můj deník.“29 Také se v obojích 

pamětech vyskytují různé faktografické nesrovnalosti a většina událostí není prostá 

subjektivního zabarvení textu. Ovšem největší hodnota těchto knih spočívá 

v hodnocení situace přímo hlavními protagonisty dění. František Fárek totiž patřil 

společně s Aloisem Čáslavkou ke spoluzakladatelům ilegální skupiny 

„Tři Konšelé“ po obsazení Čech a Moravy Němci v roce 1939. Význam Moravcovy 

osobnosti v souvislosti s druhou světovou válkou snad už ani není nutné zdůrazňovat. 

 Ovšem hlavní těžiště výzkumu musí spočívat na analýze a syntéze archivních 

pramenů výhradně domácí provenience. Chceme-li získat detailní přehled o 

                                                             
24 STRAKA, Karel: Pokusy o integraci československého obranného zpravodajství z let 1929–1938 a 

příčiny jejich nezdaru. I. část (dále jen Pokusy o integraci, I. část). HaV, 55, 2006, č. 4, s. 4–19; TÝŽ: 

Pokusy o integraci československého obranného zpravodajství z let 1929–1938 a příčiny jejich nezdaru. 

II. část – dokončení (dále jen Pokusy o integraci, II. část). HaV, 56, 2007, č. 1, s. 4–15. 
25 KARLSSON, Blanka: Po stopách známých i neznámých Čechů ve švédských archivech čili Osudy jedné 

skupiny českých emigrantů v původně přísně tajných dokumentech stockholmského archivu Stadsarkivet 

(dále jen Po stopách). In: Čas v roce 2002. Ročenka české archivní společnosti. Praha 2002, s. 74–80. 
26 FÁREK, František: Stopy mizí v archivu. Praha 1975. 
27 MORAVEC, František: Špion, jemuž nevěřili (dále jen Špion). Praha 2014. 
28 FÁREK, F.: Stopy mizí v archivu, s. 5. 
29 Tamtéž. 
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Čáslavkově vojenské kariéře, o rodinných příslušnících atd., nejprve se jeví jako nutné 

provést analýzu archiválií dostupných ve Vojenském ústředním archivu – Správním 

archivu Armády České republiky (dále jen VÚA – SA AČR) v Olomouci,30 ve fondu s 

názvem Personální materiály vojáků z povolání a dále ve sbírce Kvalifikačních listin 

uložené ve VÚA – VHA v Praze.31 Co se týče osobních dokumentů nacházejících se 

ve VÚA – SA AČR v Olomouci, bohužel mapují pouze část Čáslavkovy kariéry. 

Materiály pochází z let 1945–1953. Osobní spis Aloise Čáslavky však neobsahuje 

pouze písemné dokumenty, ale i fotografický materiál. Archiválie jsou rozčleněny do 

několika podskupin. Nachází se tu jak základní personální spis, tak hodnocení, 

materiály kádrových orgánů Československé lidové armády (Dále jen ČSLA) či různé 

zprávy doplňkového charakteru. Základní osobní spis má charakter strukturovaného 

životopisu. Zde můžeme dohledat základní osobní údaje (stávající adresa, rodinný stav 

apod.), informace o vzdělání či o vojenské kariéře, kterou započal v roce 1917 jako 

domobranec rakousko-uherské armády.32 

 V dokumentech s názvem Hodnocení se přímo nabízí nahlédnout do kádrových 

posudků zaměřujících se především na hodnocení politické způsobilosti, osobního 

charakteru a třeba i majetkových poměrů. V rámci těchto dokumentů však 

nenalezneme pouze kádrové posudky. Nachází se tu i jiný cenný materiál v podobě 

návrhů na povýšení (1946), přemístění (1948) a přeložení do výslužby (1950) 

či služebně politické charakteristiky důstojníka v záloze posuzující pracovní 

a politické nasazení. Kádrové materiály ČSLA pak z velké části dokumentují proces 

přeložení Aloise Čáslavky do výslužby v roce 1950. Objevují se zde tedy například 

materiály o průběhu kádrového pohovoru a kádrové porady. V doplňkových 

materiálech se pak nachází výpis z Kmenového listu či vysvědčení z Večerní university 

marxismu – leninismu a mnohé jiné neméně cenné dokumenty.33 

 Sbírka Kvalifikačních listin z VÚA – VHA v Praze podrobně sleduje celou 

vojenskou kariéru Aloise Čáslavky. Hned v úvodu narazíme na hlavní souhrnnou 

kvalifikační listinu, která zkoumá Čáslavkovo působení v československé armádě 

v letech 1922–1945.34 Další kvalifikační listiny zaměřující se na kratší časové úseky 

                                                             
30 Vojenský ústřední archiv – Správní archiv Armády České republiky (dále jen VÚA – SA AČR), fond 

(dále jen f.) Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka. 
31 Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv (dále jen VÚA – VHA), sbírka Kvalifikačních 

listin, Alois Čáslavka. 
32 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka. 
33 Tamtéž. 
34 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka. 
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prověřují nejen charakterové, intelektuální vlastnosti či tělesnou zdatnost, ale třeba 

i velitelské schopnosti. Přirozeně, od roku 1948, se do kvalifikačních listin přidávají 

i posudky o politické způsobilosti. Mezi zajímavé položky personálních materiálů 

bezesporu patří i různá vysvědčení a hodnocení. Ty nám pak umožní nahlédnout 

jak do studijních výsledků z vojenských škol, tak do hodnocení Čáslavky ze strany 

nadřízených.35 Nachází se zde například vysvědčení z Dělostřelecké aplikační školy 

v Olomouci, z Leteckého učiliště z kursu dělostřeleckých pozorovatelů z letounů atd.36 

 Dalším velice cenným pramenným materiálem, s nímž se zde můžeme setkat, 

jsou bezesporu návrhy na povýšení, osobní listy, pochvalná uznání či výpis 

ze záznamu o trestech, z nichž můžeme vyčíst pro práci velice prospěšné informace 

k vytvoření komplexního obrazu Čáslavky jakožto příslušníka československé armády. 

Dozvídáme se tak, kdy a za jakých okolností došlo k povýšení nebo třeba k přemístění. 

Z výpisu ze záznamu o trestech pak zjišťujeme detailní údaje o Čáslavkově trestné 

činnosti. Dále tady můžeme také dohledat doplňkové prameny v podobě osobního 

prohlášení Aloise Čáslavky o tom, že nedošlo k trestnímu stíhání v letech 1938–1945, 

listiny ponechávající Čáslavku v činné službě (1946) či poučení o zachování státního 

tajemství.37 

 Když uvážíme nesrovnatelný význam určitých životních období, musíme 

tak počítat s nerovnocenným obsahovým rozvržením jednotlivých kapitol, 

a tedy i nerovnocenným archivním výzkumem vztahujícím se k různým životním 

etapám. Z toho důvodu například první část zabývající se dětstvím a působením Aloise 

Čáslavky v rakousko-uherské armádě během první světové války bude o poznání 

kratší a stručnější než oddíly tvořící samotné jádro textu zkoumající jeho 

zpravodajskou či diplomatickou kariéru. Proto ke zpracování části práce, která bude 

mapovat Čáslavkovo dětství a prvotní vojenskou kariéru, tedy léta 1899–1939, bude 

využito především výše uvedených materiálů z VÚA – VHA v Praze38 a z VÚA – SA 

AČR v Olomouci.39 

 Pro účel studia kariéry Aloise Čáslavky jako vojenského zpravodajce 

a diplomata, tj. jeho profesního života v letech 1936–1948, nám poslouží především 

krabice č. 2 Stockholm ze sbírky Vojenské zpravodajství uložené ve VÚA – VHA 

                                                             
35 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka. 
36 Tamtéž. 
37 Tamtéž. 
38 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka. 
39 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka. 
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Praha. 40  Z tohoto archivu nám ke koncipování zmíněné kapitoly rovněž bude 

nápomocna i sbírka 37 (Velitelství vojenské zpravodajské služby), sbírka 

20 (Ministerstvo národní obrany Londýn) a sbírka 24 (Evidence československých 

vojenských osob v zahraničí za 2. světové války). Ze sbírky 37 pak mají pro práci 

stěžejní význam archivní materiály s názvy Depeše, 41  Radiostanice Karel, 42 

Československá špionážní služba v zahraničí, 43  Šifrová skupina 44  a další. Ovšem 

archivní materiál pouze z VÚA – VHA Praha se jeví pro účely práce, byť o jeho 

nepostradatelnosti není pochyb, jako nedostatečný. 

 Také v ABS jsou uchovány archiválie s naprosto zásadním významem pro 

účely práce. Důležité informace sledovaného období můžeme dohledat v rámci fondu 

H (Historický fond), kde se nachází pramenný materiál k Akci 

„GENERÁL“ (František Moravec). 45  Rovněž bychom se neobešli bez studia 

dokumentů z fondu 302 (Hlavní správa vojenské kontrarozvědky) a fondu Z (Mapy 

zpráv zpracované Studijním ústavem Ministerstva vnitra). 

 Velice cenné informace k předválečnému a válečnému období pak také 

nalezneme v Národním archivu v Praze (dále jen NA). Zde se jedná především 

o dokumenty z nezpracované pozůstalosti Františka Moravce nacházející se v rámci 

fondu Svaz protifašistických bojovníků – ústřední výbor Praha.46  Dále se jeví jako 

účelné prostudovat materiály z fondu Archiv Huberta Ripky,47  fondu Ministerstvo 

vnitra I – prezidium,48  a fondu Zemský úřad v Praze - Prezidium zemského úřadu 

v Praze 49  aj. I přesto, že se výzkum v Národním archivu může zdát být 

neproduktivním vzhledem k nízkému počtu informací, které je nutno dohledat 

v poměrně velkém a málo přehledném množství archiválií, bylo by chybou vynechat 

ho, neboť právě tyto dokumenty nám pomohou zpracovat komplexní a ucelený obraz 

profesního života Aloise Čáslavky v letech 1939–1945. V těchto fondech se totiž 

                                                             
40 VÚA – VHA, sbírka Vojenské zpravodajství. 
41 VÚA – VHA, sbírka 37, signatura (dále jen sign.) 37-10-30 (Depeše). 
42 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-144 (Radiostanice Karel). 
43 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-150 (Československá špionážní služba v zahraničí). 
44 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-153-68 (Šifrová skupina). 
45 Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. H (Historický fond), a. č. H-664, Generál (František 

Moravec). 
46 Národní archiv (dále jen NA), f. Svaz protifašistických bojovníků – ústřední výbor Praha, pozůstalost 

Františka Moravce, nezpracovaný materiál. 
47 NA, f. Archiv Huberta Ripky (dále jen AHR), karton (dále jen kart.) 175, sign. 1-44-8. 
48 NA, f. Ministerstvo vnitra I - prezidium, Praha – f. 225 (dále jen PMV - AMV 225), kart. 1298, 

sign. 225-1298-3/42. 
49 NA, f. Zemský úřad, Praha - Prezidium zemského úřadu v Praze – f. 207 (dále jen PZÚ - AMV 207), 

kart. 676, sign. 207-676-39; NA, f. PZÚ – AMV 207, kart. 1566, sign. 207-1566-24/56. 
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velice často objevují zajímavé dokumenty, jež dílčím způsobem informují 

o Čáslavkově činnosti. 

Co se týče poválečného období Čáslavkova života, opět se jeví jako nezbytné 

vycházet především z pramenných materiálů z VÚA – SA AČR v Olomouci, 

které podrobně mapují jeho život v letech 1945–1953. 50  Archiválie k danému 

životnímu období z ABS by pak měly mimo jiné vyvrátit či potvrdit hypotézu, zda byl 

pod dohledem Státní bezpečnosti (dále jen StB) či došlo k mimosoudní perzekuci. 

V evidenci bývalé StB se totiž našel k Aloisi Čáslavkovi svazek r. č. 3098 u třetí správy 

Ministerstva vnitra (vnitřní zpravodajství),51 registrován dne 12. 10. 1956 v evidenční 

kategorii. Bohužel však není k dispozici, neboť došlo k jeho skartaci. Cenné informace 

nám tak může poskytnout dohledaný návrh na zrušení svazku ze dne 4. 1. 1961.52 

 K dalším významným pramenům, které by mohly práci obohatit o nový pohled 

na Čáslavkův život, nepochybně patří deník jeho dcery Evy.53 V neposlední řadě bude 

využito i bohatého pramenného materiálu z ABS, z NA v Praze a z VÚA – VHA 

v Praze týkajícího se osobnosti Františka Fárka, jenž se společně s Čáslavkou účastnil 

domácího odboje v roce 1939 v rámci skupiny „Tři Konšelé“. K dalšímu oživení práce 

by jistě mohly přispět i originální výpovědi Čáslavkových příbuzných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka. 
51 ABS, svazek na jméno Alois Čáslavka (nar. 9. 9. 1899), a. č. 4003, r. č. 3098. 
52 ABS, svazek na jméno Alois Čáslavka (nar. 9. 9. 1899), a. č. 13008, r. č. 3098/1. 
53  Soukromá dokumentace Alexandry Hráské (dále jen SDAH), Praha, Deník Evy Čáslavkové-

Škrachové (nedatováno, nečíslováno). 
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1. Dětství a mládí (1899–1918) 

 

1.1 Rodinné poměry (1899–1917) 

Významný československý zpravodajský důstojník a vojenský diplomat Alois 

Čáslavka se narodil manželům Aloisovi a Anně Čáslavkovým dne 9. září 1899 v České 

Skalici jako poslední ze tří dětí.54 Prakticky celý průběh jeho dětství byl determinován 

geografickými a sociálními rodinnými podmínkami, v nichž vyrůstal. Jako třetí dítě 

kovodělníka a dělnice v zemědělství55 měl na počátku 20. století na Náchodsku velice 

ztížené podmínky pro uhájení vyšší pozice na tehdejším společenském žebříčku. Sám 

svoje dětství stručně charakterizuje ve svém životopise, v Osobním spise z roku 1951, 

tímto způsobem: „Své mládí jsem prožíval v nuzných poměřích, nebo otec i matka 

v tehdajších ťažkých poměroch uhájili z těží existenciu rodiny.“ 56  Můžeme 

se domnívat, že právě tato skutečnost určitým způsobem ovlivnila pozdější 

Čáslavkovo rozhodnutí vstoupit do armády nově vzniklé Československé republiky, 

která nabízela zcela nové příležitosti.  

S existenčními problémy se bezpochyby potýkali i jeho sourozenci. Například 

jeho starší bratr Josef57 nikdy neopustil Českou Skalici a prakticky celý život se živil 

jako drobný rolník. 58  O osudech jeho sestry bohužel nemáme žádné podrobnější 

informace z důvodu velice časného úmrtí. V pramenech, konkrétně v Základním 

osobním listu z roku 1949, můžeme nalézt zmínku, že sestra Maria Anna Čáslavková59 

                                                             
54 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Základní osobní list, 

15. 6. 1949.  
55 Státní oblastní archiv v Zámrsku (dále jen SOAZ), sbírka matrik východočeského kraje (1587–1949), 

Česká Skalice, Kniha narozených (1854–1896). In: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-

29683-17186-0?cc=1804263&wc=SLYH-SPT:979674501,979790801,981438501,981440801 

[cit. 15. 4. 2015].  
56 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Krátký osobní spis, 

26. 9. 1951. 
57 Josef Čáslavka, narozen 18. 9. 1896 v České Skalici. SOAZ, sbírka matrik východočeského kraje 

(1587–1949), Česká Skalice, Kniha narozených (1854–1896). 

In: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29683-17186-0?cc=1804263&wc=SLYH-

SPT:979674501,979790801,981438501,981440801 [cit. 15. 4. 2015].  
58 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Krátký osobní spis, 26. 9. 

1951. 
59  Maria Anna Čáslavková, narozena 7. srpna 1895 v České Skalici. SOAZ, sbírka matrik 

východočeského kraje (1587–1949), Česká Skalice, Kniha narozených (1854–1896). 

In: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29683-17186-0?cc=1804263&wc=SLYH-

SPT:979674501,979790801,981438501,981440801 [cit. 15. 4. 2015]. 

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29683-17186-0?cc=1804263&wc=SLYH-SPT:979674501,979790801,981438501,981440801
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29683-17186-0?cc=1804263&wc=SLYH-SPT:979674501,979790801,981438501,981440801
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29683-17186-0?cc=1804263&wc=SLYH-SPT:979674501,979790801,981438501,981440801
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29683-17186-0?cc=1804263&wc=SLYH-SPT:979674501,979790801,981438501,981440801
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29683-17186-0?cc=1804263&wc=SLYH-SPT:979674501,979790801,981438501,981440801
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29683-17186-0?cc=1804263&wc=SLYH-SPT:979674501,979790801,981438501,981440801
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zemřela 28. 10. 1918.60  Příčinu předčasné smrti jeho sestry však ve zkoumaných 

pramenech není možno dohledat.  

Vzhledem k tomu, že se Alois Čáslavka narodil na přelomu 19. a 20. století 

v českém pohraničí v mnohonárodnostní monarchii, v Rakousku-Uhersku, bylo 

by chybou neuvést ideové směřování rodiny Čáslavkových, ve které prožil své dětství. 

Otec, Alois Čáslavka, i matka, Anna Čáslavková, byli české národnosti a oba dva 

považovali za svou mateřskou řeč český jazyk. To nás však nemůže udivit, zvážíme-li 

geografickou polohu míst narození obou rodičů. Alois Čáslavka starší se narodil 

5. března 1868 ve Vysokém Mýtě a Anna Čáslavková se narodila 7. listopadu 1875 

v Pláckách u Hradce Králové.61 Oba se tedy narodili ve výhradně českém jazykovém 

prostředí. Stejně tak rodné město Aloise Čáslavky, Česká Skalice na Náchodsku, 

patřilo do českého jazykového „ostrůvku“ uvnitř německého pohraničí. Vlastenecký 

postoj se promítl i v politických myšlenkách otce, který byl po roce 1918 politicky 

organizován v Československé straně národně socialistické. 62  O náboženském 

smýšlení jeho rodičů nenalezneme v pramenech bohužel žádnou zmínku. 

Pravděpodobně však Aloise Čáslavku vychovávali rodiče v souladu s křesťanskou 

morálkou, uvážíme-li, že v Čistopise kvalifikační listiny z roku 1923, kde se poprvé 

setkáváme s informací o Čáslavkově náboženském vyznání, nadřízení uvedli zkratku 

ř. k.63  

V roce 1904 pak Alois Čáslavka jako syn českého dělníka začal navštěvovat 

Obecnou školu v České Skalici v jazyce českém. Po absolvování pěti povinných tříd 

obecné školy pokračoval ve studiu na Měšťanské škole tamtéž, kde se výuka rovněž 

realizovala v češtině. 64  Nicméně, nepříliš příznivé ekonomické podmínky rodiny 

Čáslavkových nedovolovaly pokračovat Aloisovi Čáslavkovi v dalších studiích. 

 Ukončením studia na Měšťanské škole v roce 1913 tak začíná nová etapa 

Čáslavkova života. Bohužel však i vstup do pracovního života mu opět znesnadnily 

vnější faktory. Po červnovém atentátu na Františka Ferdinanda d'Este vyhlásilo 

Rakousko-Uhersko dne 28. července Srbsku válku. Na základě předešlých dohod 

                                                             
60 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Krátký osobní spis, 

26. 9. 1951. 
61 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Základní osobní list, 

15. 6. 1949.  
62 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Krátký osobní spis, 

26. 9. 1951. 
63 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Čistopis kvalifikační listiny, 30. 9. 1923. 
64 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Základní osobní list, 

15. 6. 1949. 



16 
 

se na stranu Rakouska-Uherska přidalo Německo, na stranu Srbska Francie, Velká 

Británie a Rusko. 65  V červenci roku 1914, kdy vypukla Velká válka, která 

paralyzovala běžný život na celé dlouhé čtyři roky, mladý Alois Čáslavka nastoupil 

do textilní tovární firmy Ladislav Bartoň na pozici řadového dělníka. Na tomto 

pracovním místě pak setrval až do jemu osudného roku 1917.66 To se již chvatným 

krokem začaly blížit osmnácté narozeniny, a tím i vojenské povinnosti. 

  

1.2 Působení v rakousko-uherské armádě (1917–1918) 

Na základě povolávacího rozkazu se měl Alois Čáslavka dne 10. března 1917 dostavit 

před odvodovou komisi do Hradce Králové k houfnicovému polnímu pluku 

dělostřelectva číslo 129, kde byl prezentován jako domobranec rakousko-uherské 

armády. 67  Před samotným odchodem na ruskou frontu nejprve musel absolvovat 

povinný výcvik v Hradci Králové.68 Co se týče rakousko-uherského dělostřelectva 

obecně, nutno podotknout, že mezi jeho silné stránky patřil zejména dobrý výcvik 

a spolehlivost. Naopak velkým handicapem dělostřelectva stávajícím se v průběhu 

války stále více alarmujícím, bylo nedostatečné a především zastaralé materiální 

vybavení. Naproti tomu ruské dělostřelectvo se zpočátku profilovalo jako velmi silné 

a zkušené. Do první světové války vstoupilo i mnohem lépe technicky vybavené 

než rakousko-uherské. Ovšem, jakmile se v průběhu války začalo potýkat 

s nedostatkem munice, utrpělo těžké ztráty, které měly značný negativní vliv 

na morálku mužstva. Z demoralizace se už do konce války nevzpamatovalo.69 Alois 

Čáslavka se na ruskou frontu dostal až 2. srpna 1917,70 kdy již po prolomení ruské 

fronty ve směru na Tarnopol vojsky Centrálních mocností v červenci 1917, začali 

Rusové definitivně ustupovat. 71  Na ruském bojišti pak působil u šesté baterie 

129. dělostřeleckého pluku pouze do 28. září téhož roku. 72  Přesnější informace 

o Čáslavkově službě v Rusku nám bohužel zkoumané prameny neposkytují. 

                                                             
65 WESTWELL, Ian: První světová válka den po dni. Praha 2004, s. 8–10.  
66 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Krátký osobní spis, 

26. 9. 1951. 
67 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Základní osobní list, 

15. 6. 1949.  
68 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Kvalifikační listina – prvopis, 10. 3. 1936. 
69 PERNES, Jiří a kol.: Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526–1918 (dále jen 

Pod císařským praporem). Praha 2003, s. 336–337.  
70 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Kvalifikační listina – prvopis, 10. 3. 1936. 
71 PERNES, J. a kol.: Pod císařským praporem., s. 346.  
72 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Kvalifikační listina – prvopis, 10. 3. 1936. 
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 Nicméně víme, že se poté společně s plukem přesunul na bojiště italské 

fronty.73 Do války šla Itálie v roce 1915 velice dobře připravena a v mnohých ohledech 

převyšovala vojenský potenciál zprvu slabých a nedostatečně vyzbrojených rakousko-

uherských jednotek při jihozápadní hranici Itálie. Pouze díky zpočátku nerozhodnému 

postoji Itálie k válce mělo Rakousko-Uhersko možnost zorganizovat obranu a uskupit 

síly. Když Alois Čáslavka začal v září působit v Itálii, Centrální mocnosti 

se po vyčerpávajících bojích na řece Soči rozhodovaly pro hluboký průlom 

do italského vnitrozemí. Úspěšná ofenziva začala 24. října 1917 a do listopadu téhož 

roku zatlačila Italy za řeku Piavu. V prosinci pak kvůli pomoci francouzských 

a britských vojsk došlo k zastavení ofenzivy a obě vojska se chystala k přezimování. 

Zatímco se Italové díky pomoci zemí Dohody z ofenzivy přes zimu vzpamatovali, 

situace v rakousko-uherském vojsku na jaře roku 1918 vypadala, především z důvodu 

celkového materiálního nedostatku, přesně opačně. Avšak i přes naprosté vyčerpání 

si mužstvo zachovalo morálku a kázeň.74 V Itálii pokračoval Alois Čáslavka ve službě 

u šesté baterie až do 11. března 1918. Následujícího dne totiž utrpěl zranění, průstřel 

bércového svalu.75 Zranění bylo natolik vážné, že až do konce první světové války 

zůstal v nemocničním ošetřování ve slovinském Videmu.76  

 Nicméně, s koncem první světové války a vznikem československého státu 

28. října 1918 Čáslavkovo působení v armádě nekončí. Po zotavení se ze zranění 

zahájil 1. listopadu 1918 činnou službu. A to opět u 129. dělostřeleckého pluku, 

tentokráte jako dobrovolník. Po jednom měsíci však odešel na dvouletou studijní 

dovolenou.77 Hlavním důvodem k rozhodnutí k pokračování ve studiu na Obchodní 

gremiální škole v Praze s vyučovacím jazykem českým byla neutěšená ekonomická 

situace v nástupnických státech bývalého Rakouska-Uherska. Sám Alois Čáslavka 

se ke svému přihlášení na Obchodní gremiální školu ve svém životopise z roku 1951 

vyjádřil následujícím způsobem: „Protože v té době továrny stály a nebylo jasno kedy 

se dají opěť do chodu, dal mne můj otec na obchodní grem[iální] školu do Prahy, 

kterou jsem absolvoval s vyznamenáním r. 1920. V té době sa právě zavádala čs. voj. 

akademia v Hranicích. Uposlechl jsem výzvu Ministerstva národní obrany a odjel jsem 

                                                             
73 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Kvalifikační listina – prvopis, 10. 3. 1936. 
74 PERNES, J. a kol.: Pod císařským praporem, s. 356–357. 
75 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Kvalifikační listina – prvopis, 10. 3. 1936. 
76 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Kvalifikační listina – čistopis, 30. 9. 1923. 
77 Tamtéž.  



18 
 

k vojenské školní komisi do Milovic, kde jsem: udělal príjmacou skoušku v rozsahu 

maturitném.“78 

 Výše uvedená citace napovídá, jakým směrem se začal ubírat Čáslavkův život 

po ukončení studia na Obchodní gremiální škole v Praze. Další významná etapa začíná 

právě dvouletým studiem na Vojenské akademii (dále jen VA) v Hranicích. 

Po obdržení výzvy Ministerstva národní obrany (dále jen MNO) nastoupil v říjnu roku 

1920 do Instrukční školy pro pěchotu při čtvrtém pěším pluku v Milovicích,79 kde 

úspěšně absolvoval zkoušku z nejvyšší třídy střední školy před vojenskou komisí, jejíž 

složení bylo premisou k přijetí do VA v Hranicích.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
78 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Krátký osobní spis, 

26. 9. 1951. 
79 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Kvalifikační listina – prvopis, 10. 3. 1936. 
80 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Základní osobní list, 

15. 6. 1949. 
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2. Meziválečné období – československá armáda (1920–1939) 

 

2.1 Počátky vojenské kariéry (1920–1922) 

Alois Čáslavka se dostavil ke studiu na nově obnovenou VA do Hranic na Moravě dne 

28. listopadu 1920. 81  Samotný školní rok však byl zahájen až 5. prosince 1920 

zástupcem ministra národní obrany, generálem Stanislavem Čečkem, a kontinuálně 

navázal na předchozí „zdokonalovací kurs pro mladší důstojníky“, který si kladl za cíl 

povznést význam školy na mezinárodní úroveň. Nově obnovená Akademie navázala 

na dlouholetou rakousko-uherskou tradici. 82  Zánik monarchie a říjnový převrat 

znamenal pro VA v Hranicích nejprve změnu vedení, jež potvrdil poslední z rakousko-

uherských velitelů Oberst von Rottenberg vydáním a podepsáním utrakvistického 

rozkazu místního velitelství č. 256 dne 2. listopadu 1918.  Formální převzetí moci 

nad VA bylo uzavřeno dvěma dalšími rozkazy ze dne 9. listopadu téhož roku. Školu 

převzalo československé vojenské velitelství ve zpustošeném stavu, a proto vydalo 

3. února 1919 MNO výnos, jenž definitivně rozpouštěl školu ke dni 8. února 1919. 

Poté začaly přípravy nutné k otevření nové vojenské akademie odpovídající 

zahraničním standardům, zejména francouzským. O vysokém významu tohoto 

velkého projektu svědčí mimo jiné i prohlídka ústavu ministrem národní obrany 

Václavem Klofáčem v červenci roku 1919.83 

 Od roku 1920 platilo nepsané pravidlo, že pokud chtěl mladý muž uvažující 

o kariéře důstojníka z povolání vystoupat na společenském žebříčku československé 

armádní hierarchie, začínal vojenskou kariéru právě studiem na VA v Hranicích 

na Moravě. 84  Poté většinou absolvoval další aplikační školy podle druhu vojska 

a po realizaci praxe ještě další kursy. Nejinak tomu bylo i v případě Aloise Čáslavky.85  

                                                             
81 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Kvalifikační listina – prvopis, 10. 3. 1936. 
82 Již roku 1856 v prostorách pozdější Vojenské akademie zahájily činnost dvě vojenské školy. Poté 

se přistavovaly další budovy a po mnoha organizačních změnách působily spojené školy od roku 1878 

do roku 1918 jako Militär-Oberrealschule a Cavallerie-Cadettenschule. HŮLKA, Adolf: Z ústavní 

kroniky (dále jen Z ústavní kroniky). In: HŮLKA, Adolf (red.): Almanach Vojenské akademie 

v Hranicích. 1920 [Deset let vojenské akademie v Hranicích] 1930. Hranice na Moravě 1930, s. 17.  
83 Tamtéž, s. 18–21.  
84 HANZLÍK, František: Voják. Příklad Oskara Pejši (dále jen Voják). In: FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří 

– MALÍŘ, Jiří – VYKOUPIL, Libor (edd.): Člověk na Moravě v první polovině 20. století. Brno 2006, 

s. 292. 
85 Nejvyšším stupněm vzdělání pak byla ještě Vysoká škola válečná, která absolventům otevírala cestu 

ke generálským hodnostem. Tamtéž. 
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Oficiálně pak VA v Hranicích zahájila činnost otevřením již zmíněného 

„zdokonalovacího kursu pro mladší důstojníky“ dne 11. dubna 1920.86 Školu otevíral 

slavnostně náčelník československého Hlavního štábu gen. Maurice Pellé jménem 

prezidenta republiky. Velitelem VA byl ustanoven gen. Louis Kieffer a jeho 

zástupcem major francouzských legií Dr. Jan Kloud. Francouzský vliv není možno 

ignorovat. V roce 1920 zaměstnávala VA v Hranicích z 33 důstojníků v učitelském 

sboru pět Francouzů. Výnosem z listopadu roku téhož roku si pak MNO plně podřídilo 

Akademii přímo pod svou kompetenci a první akademiky zorganizovalo v roty 

a prapor, baterie a oddíl.87 

 Studenti Akademie se pak většinou, stejně jako Alois Čáslavka, rekrutovali 

z rodin nižší sociální vrstvy. Vzhledem k tomu, že MNO studium nezpoplatnilo, stala 

se armáda jedním z nejlukrativnějších zaměstnavatelů pro chudé muže, kteří chtěli 

zlepšit svou sociální situaci a postavení ve společnosti.88  Aloise Čáslavku, patrně 

s ohledem na jeho předchozí vojenské zkušenosti, zařadili do dělostřeleckého oddílu.89 

Vzhledem k tomu, že nemáme o jeho studiu na VA v Hranicích k dispozici žádnou 

osobní výpověď, jež by nám mohla pomoci tuto důležitou životní etapu 

zrekonstruovat, využijeme pamětí pozdějšího gen. Tomáše Sedláčka, jenž působil 

rovněž v dělostřeleckém oddíle Akademie, ovšem v rámci jednoročního studia 

v letech 1937–1938.90  

Jak tedy studium na VA vypadalo? Akademici ihned po přivítání vyfasovali 

bohatou vojenskou výbavu, postupně je změřili a ušili jim speciální vycházkové 

uniformy, což Tomáš Sedláček hodnotil velice pozitivně.91 Nocovaní však již bylo 

méně příjemné. Vojáci spali ve velkých místnostech po třiceti. Denní program 

pak Tomáš Sedláček popsal následujícím způsobem: „Pak nám už začal normální 

denní program – učebny, cvičák, poskakování kolem děl, jízda na koni, šermování. 

Někdy to bylo dost náročné, protože některé přednášky jsme měli v západním a jiné 

zase ve východním křídle, a tak jsme se během přestávky museli přemísťovat okolo 

budovy po nádvořích nebo, když byl venku sajrajt, po chodbách poklusem, abychom 

                                                             
86 HŮLKA, A.: Z ústavní kroniky, s. 20. 
87 Tamtéž, s. 21. 
88 HANZLÍK, F.: Voják, s. 292. 
89  VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vysvědčení z Vojenské akademie 

v Hranicích, 13. 8. 1922. 
90 Kvůli reálné hrozbě ohrožení ze strany nacistického Německa byl v roce 1937 vedle dvouletého cyklu 

v Akademii otevřen i jednoroční. SEDLÁČEK, Tomáš – PLACHÝ, Jiří (ed.): Vydržet! Paměti generála 

Tomáše Sedláčka (dále jen Vydržet). Praha 2008, s. 25. 
91 Tamtéž. 



21 
 

to vůbec stihli. Odpoledne a večer jsme mívali povinné samostudium a samozřejmě 

i vycházky.“ 92  Nejlepšího studenta dělostřeleckého oddílu pak jmenovali 

na následující trimestr zástupcem staršího baterie.93 

 O tom, jestli Alois Čáslavka na tuto funkci dosáhl, nemáme žádné informace. 

Nicméně, k analýze jeho působení na VA v Hranicích nám poslouží vysvědčení 

z druhého ročníku, z druhého semestru roku 1922. Alois Čáslavka si ve škole vůbec 

nevedl špatně. Druhý ročník akademie absolvoval s prospěchem velmi dobrým 

a umístil se pořadím 12. mezi 50, což rozhodně není špatný výsledek. Obecně řečeno, 

lépe zvládal předměty vyžadující logické a analytické myšlení či schopnost kritického 

myšlení, hůře pak ovládal jazyky. Vynikajících výsledků tak dosáhl v předmětu 

Válečné dějiny, Voj. administrace a služba zásobovací, Mechanika a fysika, 

Mechanická technologie, Hipologie a Nauka právnická, státověda, nár. hospodářství. 

Ve vysvědčení výrazně převažuje hodnocení výborné a velmi dobré nad dobrým 

a dostatečným. Dostatečnou obdržel pouze z Češtiny, Slovenštiny a z Německého 

jazyka.94 

 K životu na VA bezesporu patřila i vojenská morálka, schopnost kultivovaného 

společenského vystupování a kázeň. Takovýto přístup se pak projevoval i v jiných 

běžných denních činnostech než v aktivitách spjatých se studiem přímo. Například 

se zachovávala určitá pravidla stolování. Akademici se stravovali v prostorných sálech 

s kapacitou kolem sta míst. Jídelny měly svého velitele z řad studentů, jenž podával 

hlášení předsedajícímu důstojníkovi. 95  Dle vyprávění Tomáše Sedláčka 

však akademici nelibě nesli pozvání k obědu do důstojnické jídelny, kterou 

pejorativně označovali „hladomorna“: „Někteří akademici byli také zváni na oběd 

do důstojnické jídelny. Tomu se říkalo „hladomorna“, protože ten vyvolený se tam 

samozřejmě musel chovat velice vzorně a dávat si pozor, aby neudělal nějakou blbost, 

a tak se moc nenajedl.“96  Ke společenskému vychování bezesporu patří i znalost 

základních tanečních kroků. Z toho důvodu pořádala VA v Hranicích taneční, kde 

se akademici učili tanci s místními děvčaty. Také bychom neměli opomenout kulturu 

oslav různých svátků, mezi nimiž vynikaly oslavy 28. října.97 

                                                             
92 SEDLÁČEK, T. – PLACHÝ, J. (ed.): Vydržet, s. 25. 
93 Tamtéž. 
94  VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vysvědčení z Vojenské akademie 

v Hranicích – prospěch v jednotlivých předmětech, 13. 8. 1922. 
95 SEDLÁČEK, T. – PLACHÝ, J. (ed.): Vydržet, s. 26. 
96 Tamtéž. 
97 Tamtéž. 
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 Součástí života vojáků však nebyly pouze radostné události. Během 

Čáslavkova studia na VA v Hranicích došlo k tragédii, kdy za abnormálního sucha 

v červenci roku 1921 vzplály dřevěné kolny na hřišti, čímž došlo k usmrcení 

90 ustájených koní. V říjnu téhož roku pak tragicky zahynuli dva studenti při výbuchu 

ručního granátu.98 

 Každé léto se pak vojáci vypravili na ostré střelby do Malacek a jezdilo 

se na střelnici do Plaveckého Podhradí. Studium bylo zakončeno složením teoretické 

a praktické zkoušky ze všech předmětů. Kromě zkoušek se na konci akademického 

roku konal sportovní víceboj. 99  Po úspěšném absolvování všech zkoušek již nic 

nebránilo slavnosti tzv. vyřazení. Alois Čáslavka se tak měl možnost účastnit úplně 

prvního takovéhoto slavnostního obřadu, který se konal 13. srpna 1922. Na počest této 

události se zbudovala na rozhraní hřiště Akademie a parku mohutná květinová skalka 

s pamětní deskou.100 Slavnostní ceremoniál měl bohatý program a přijeli se na něj 

podívat jak významné vojenské osobnosti, tak příbuzní nově „vyřazených“ důstojníků. 

Alois Čáslavka byl „vyřazen“ v hodnosti poručíka dělostřelectva.101 Tomáš Sedláček 

na slavnost vzpomíná: „Končilo se přísahou. Všichni jsme byli nastoupeni ve tvaru 

a s šavlí „tasenou vzhůru vpřed“ jsme za zvuku husitského chorálu přísahali na prapor 

Vojenské akademie.“102 

 Shrneme-li skutečnosti, které jsme zmínili v předchozích odstavcích, zjistíme, 

že VA v Hranicích měla obrovský dopad na pozdější budování Čáslavkovy vojenské 

kariéry. Samozřejmě, měl možnost osvojit si mnohé znalosti a dovednosti, bez nichž 

by nemohl vykonávat zodpovědnější funkci. Rovněž mu absolvování posledního 

semestru Akademie otevřelo dveře do důstojnické vrstvy a posunulo ho na pomyslném 

společenském žebříčku o stupeň výše. Akademie měla bezesporu nezanedbatelný vliv, 

díky kladení důrazu na šíření masarykovských idejí a legionářských vzorců chování, 

na Čáslavkovo pozdější jednání projevující se zejména v oblasti zachovávání 

oddanosti Československému státu a na celkovou kultivaci jeho společenského 

vystupování, čehož si nadřízení v Kvalifikačních listinách vždy velice cenili.  

Nicméně, složením zkoušek na VA v Hranicích Čáslavkovi studijní povinnosti 

nekončí. Po slavnostním obřadu „vyřazení“ nastoupil, nyní již jako poručík 

                                                             
98 HŮLKA, A.: Z ústavní kroniky, s. 21.  
99 SEDLÁČEK, T. – PLACHÝ, J. (ed.): Vydržet, s. 28. 
100 HŮLKA, A.: Z ústavní kroniky, s. 21.  
101 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Kvalifikační listina – prvopis, 10. 3. 1936. 
102 SEDLÁČEK, T. – PLACHÝ, J. (ed.): Vydržet, s. 29. 



23 
 

dělostřelectva, u Hrubého dělostřeleckého pluku 109 při bratislavské posádce. Zde 

se kromě velitelství v tzv. Dělostřeleckých kasárnách nacházela i hospodářská 

a technická správa pluku, spojovací četa, tři dělostřelecké baterie a náhradní baterie.103 

V Bratislavě se však zdržel pouhý měsíc, tedy do 30. 9. 1922, neboť byl přidělen 

do Aplikační školy při Dělostřeleckém učilišti v Olomouci, kde pak absolvoval 

jednoroční kurs.104 

 

2.2 Služba u československého dělostřelectva (1923–1936) 

Město Olomouc se již tradičně spojuje s přítomností vojenského živlu. Nejinak tomu 

bylo i za první republiky, a tedy i za Čáslavkova působení na Aplikační škole 

Dělostřeleckého učiliště v Olomouci. Tomáš Sedláček, jenž na Aplikační škole rovněž 

studoval, na prvorepublikovou Olomouc vzpomínal ve svých pamětech následujícím 

způsobem: „Olomouc byla za první republiky největší posádka. Pokud si dobře 

vzpomínám, bylo tam asi deset pluků, z toho čtyři nebo pět dělostřeleckých. Potom 

tam byl pěší pluk, letecký, ženijní atd. Když jsem šel do města, mohl jsem se uzdravit, 

protože si nikdo nedovolil nepozdravit četaře-aspiranta, a já jsem samozřejmě velice 

pečlivě zdravil vyšší šarže. Chodilo se hlavně na náměstí, na korzo, kde jsme mohli 

okukovat dívky.“105 

 Hlavním cílem Aplikační školy Dělostřeleckého učiliště bylo prohloubení 

teoretického základu studentů získaného na VA v Hranicích a jejich zdokonalení 

v praktických dovednostech týkajících se dělostřeleckého výcviku přímo. 

Na Aplikační škole pro dělostřelectvo již významně převažovaly odborné 

dělostřelecké předměty nad předměty obecně zaměřenými. Z obecných předmětů 

musel Alois Čáslavka absolvovat pouze Tělovýchovu, Dějepis a Zeměpis. 

Ve vysvědčení z roku 1923 se pak nacházela i známka z Mravní výchovy. Ve srovnání 

s VA chyběla například výuka jazyků, matematika, šerm aj. Z oborově zaměřených 

předmětů pak Alois Čáslavka studoval například Všeobecnou dělostřeleckou nauku, 

Nauku o střelbě, Ostrou střelbu, Taktiku, Maskování apod. 106  Pro utvoření 

konkrétnější představy o Čáslavkově působení v Olomouci, řekněme si alespoň něco 

                                                             
103 FIDLER, Jiří – SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920–1938 (dále 

jen Encyklopedie branné moci). Praha 2006, s. 128. 
104 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Kvalifikační listina – prvopis, 10. 3. 1936. 
105 SEDLÁČEK, T. – PLACHÝ, J. (ed.): Vydržet, s. 20. 
106 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vysvědčení z Dělostřelecké aplikační 

školy v Olomouci, 1923. 
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málo o obsahové náplni nejdůležitějších odborných dělostřeleckých předmětů.107Mezi 

nejupotřebitelnější předměty pro praxi bezesporu patřila Všeobecná dělostřelecká 

nauka, která si především kladla za cíl, aby si studenti osvojili znalost cvičného řádu, 

předpisu o výcviku zapřažené baterie polní služby a její praktické využití. 

Také usilovala o zdokonalení instruktorských schopností. Neméně důležitým 

předmětem z hlediska budoucí praktické využitelnosti byla i Nauka o střelbě, 

jež vyžadovala znalost střeleckého předpisu ve vlastním slova smyslu, zdokonalovala 

schopnost pozorování a praktické topografie.108Na samotné ostré střelby se jezdilo, 

stejně jako v případě VA, na dělostřeleckou střelnici do Plaveckého Podhradí.109  

Alois Čáslavka pak byl na konci svého studia v Olomouci klasifikován 

z devatenácti povinných předmětů. K jejich hodnocení se do konečného vysvědčení 

přidávala ještě známka „Všeobecná klasifikace velitele aplikační školy“, 

která reflektovala Čáslavkovu fyzickou a mravní stránku a rovněž jeho všeobecné 

a odborné způsobilosti. Ač by se mohlo zdát, když Alois Čáslavka obdržel 

ze „Všeobecné klasifikace velitele aplikační školy“ hodnocení 11,110 že patřil spíše 

mezi průměrné žáky, tento dojem pak naprosto vyvrací slovní hodnocení velitele 

aplikační školy. Ve všeobecném posudku velitele školy pplk. P. Diraison o Čáslavkovi 

napsal: „Dobrý důstojník, vážný a snaživý, dobrý instruktor. Schopný jako první 

důstojník, může být odvelen k návštěvě kursu orientačních důstojníků.“ 111  Stejně 

pozitivně se pak o Čáslavkově působení na Aplikační škole v Olomouci vyjadřoval 

i velitel učiliště plk. D. Lannes.112 

Co se týče samotné klasifikace jednotlivých předmětů, na výbornou dosáhl 

pouze v Tělovýchově, Meteorologii a v Dějepise. Nejhorší výsledky pak obdržel 

z Výbušnin, Maskování a Balistiky. Nicméně uvážíme-li, že žádný z předmětů 

neabsolvoval s horší známkou než deset, pochopíme kladně vyznívající posudky 

velitele Aplikační školy a velitele Dělostřeleckého učiliště.113 Alois Čáslavka ukončil 

                                                             
107 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vysvědčení z Dělostřelecké aplikační 

školy v Olomouci, 1923. 
108 Tamtéž. 
109 SEDLÁČEK, T. – PLACHÝ, J. (ed.): Vydržet, s. 22. 
110 Stupnice známek pro školní rok 1922–1923: Výborně (20, 19, 18, 17), Velmi dobře (16, 15, 14), 

Dobře (13, 12, 11), Dostatečně (10, 9, 8), Sotva dostatečně (7, 6, 5), Nedostatečně (4, 3, 2, 1, 0). 

VÚA – VHA, f. Kvalifikační listiny, Alois Čáslavka, Vysvědčení z Dělostřelecké aplikační školy 

v Olomouci, 1923. 
111 Tamtéž. 
112 Tamtéž. 
113 Tamtéž. 
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svoje studium na Aplikační škole v Olomouci dne 9. srpna 1923. Tím začíná nová 

významná etapa jeho života.114 

Po úspěšném absolvování Aplikační školy při Dělostřeleckém učilišti 

v Olomouci přemístilo MNO mladého poručíka ke dni 1. září 1923 k dělostřeleckému 

pluku č. 112 v Mukačevě na pozici subalterního důstojníka druhé baterie. Mukačevo 

se stalo Čáslavkovi osudným. Sloužil zde až do prosince roku 1935.115 Dělostřelecký 

pluk 112 vznikl 1. ledna 1923 přejmenováním Hrubého dělostřeleckého pluku 

112 na základě výnosu MNO. 116  Velitelství, které se nacházelo v tzv. Malých 

kasárnách, pak podléhalo velitelství Dvanácté polní dělostřelecké brigády se sídlem 

v Užhorodě. 117  Součástí dělostřeleckého pluku 112 bylo velitelství pluku 

s hospodářskou správou, technickou správou a spojovací četou, tři dělostřelecké 

baterie a náhradní baterie.118  

Alois Čáslavka se na Podkarpatské Rusi velice brzy osvědčil a již od 1. ledna 

1925 mu byla svěřena nová, zodpovědnější funkce.119 Sice první kvalifikační listina 

ze září roku 1923 neposkytuje konkrétní informace o kvalitě Čáslavkovy služby 

ve vojsku, 120  avšak ve druhé kvalifikační listině z roku 1924 se již velitel 

12. dělostřelecké brigády gen. Otakar Kořínek k Čáslavkově činnosti u pluku 

vyjadřoval velice pozitivně. Charakterizoval ho jako „dobrého 1. důstojníka a 

instruktora“.121 Rok 1924 však pro něj nezačal příliš šťastně. Od 24. ledna do 30. 

dubna pobýval v nemocnici. Poté odjel do 11. června na zdravotní dovolenou.122 

Ovšem již na přelomu srpna a září se účastnil společně se svým plukem ostrých střeleb 

v prostoru Veľkých Kapušan na dnešním východním Slovensku. Ostré střelby 

proběhly bez nehody.123  

                                                             
114 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Kvalifikační listina – prvopis, 10. 3. 1936. 
115 Tamtéž.  
116 FIDLER, J. – SLUKA, V.: Encyklopedie branné moci, s. 129. 
117 VÚA – VHA, f. Vojenské kroniky a fotoalba, Kronika Velitelství 12. polní dělostřelecké brigády 

v Užhorodě, 1919–1937.  
118 FIDLER, J. – SLUKA, V.: Encyklopedie branné moci, s. 129. 
119 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Kvalifikační listina – prvopis, 10. 3. 1936. 
120 Čistopis kvalifikační listiny byl pořízen totiž již 30. 9. 1923, tzn. měsíc po Čáslavkově příjezdu 

do Mukačeva. Sám velitel v posudku uznává, že ho ještě blíže nezná. VÚA – VHA, f. Kvalifikační 

listiny, Alois Čáslavka, Kvalifikační listina – čistopis, 30. 9. 1923. 
121 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vložka k čistopisu kvalifikační listiny, 

30. 9. 1924. 
122 Tamtéž. 
123 VÚA – VHA, f. Vojenské kroniky a fotoalba, Kronika Velitelství 12. polní dělostřelecké brigády 

v Užhorodě, 1919–1937. 
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V září roku 1924 se však Alois Čáslavka dopustil trestné činnosti, za což jej 

velitel pluku, vzhledem k malé závažnosti trestného činu, potrestal deseti dny 

jednoduchého domácího vězení. Alois Čáslavka měl udeřit při výslechu z krádeže 

podezřelého vojína Vasila Lizance. Nicméně, z Výpisu ze záznamu o trestech vyplývá, 

že vyslýchaný Čáslavku svým drzým počínáním provokoval a utržený políček 

si zasloužil. Také velitel dělostřeleckého pluku pplk. Werner zohlednil tuto skutečnost 

při udílení trestu a osobně se vyslovil k jeho zmírnění. Doslova napsal: „Polehčující 

okolnost: Dle vyšetřeného stavu věci byl úder zcela mechanickým reflexem.“ 124 

Tak tento drobný přestupek nezabránil Aloisi Čáslavkovi v obdržení nové 

zodpovědnější funkce. 

K 1. lednu roku 1925 byl Alois Čáslavka přemístěn k náhradní baterii 

jako pobočník velitele náhradní baterie a osvětový náčelník pluku. Alois Čáslavka 

se tak stal významným členem pluku, neboť vedle plnění ryze vojenských povinností 

se na Podkarpatské Rusi začal plně věnovat tehdy velmi potřebné osvětové činnosti. 

Zabýval se například vzděláváním negramotných vojáků. Sám na tuto dobu vzpomíná 

následujícím způsobem: „Mimo toho jsem byl celou dobu osvětovým důstojníkem 

pluku, v kterej funkci jsem vykonával kus velkej práce/ postavil jsem knihovny, byl 

jsem vychovatelem negramotných kronikářů pluku a i.“125  

Toto období bylo pravděpodobně zásadním z hlediska jeho osobní ideologie. 

Právě v tomto roce se ve Vložce k čistopisu kvalifikační listiny pro roky 1925–1926 

objevuje červená poznámka: škrtněte „ř. k.“ a opravte na „bez vyznání“.126 Tento krok 

by pak pravděpodobně mohl vysvětlovat následující úryvek z osobního životopisu 

z roku 1951, v němž Alois Čáslavka vysvětloval vývoj svého vztahu k učení 

marxismu-leninismu: „V Mukačově jsem po prvé poznal Marx–leninistické učení. 

Bydlel jsem od r. 1923 u funkcionářa KSČ, kterí ma s Maxistickou naukou 

seznamoval. Od té doby mám ještě uchovaný Marxův kapitál /česky a německy/ 

překlad komunistického manifestu od Olbrachta Leninovo dílo Štátní revoluce 

aj. j. od r. 1924 jsem byl vlastně ideologicky ve straně, organizovaný jsem však jako 

aktivný dostojnik nemohl byt. Bo svoje presvedčení u pluku mnohokrát trpěl hlavně 

                                                             
124 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Výpis ze záznamu o trestech, 30. 9. 1924. 
125 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Krátký osobní spis, 

26. 9. 1951. 
126 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vložka k čistopisu kvalifikační listiny, 

1925–1926. 
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pro kvalifikování.“127 Ovšem musíme si uvědomit, že životopis pochází z roku 1951, 

kdy již zlomený Čáslavka přeložený do výslužby, se snaží pateticky uchránit si už tak 

dosti chatrnou pozici v očích tehdejší Komunistické strany Československa (dále 

jen KSČ). Nicméně nelze konstatovat, že by s komunistickými myšlenkami Čáslavka 

vůbec nesympatizoval, neboť do KSČ v roce 1947 dobrovolně vstoupil. Rovněž 

můžeme potvrdit jeho tvrzení, že mu levicový postoj bránil v pracovním postupu, 

protože do roku 1936 stoupal po kariérním žebříčku velice pozvolna, i přes vynikající 

hodnocení a neustálá doporučení k povýšení objevující se v kvalifikačních listinách. 

Ovšem vraťme se k jeho vojenským povinnostem. Že se své nové funkce ujal 

velice zodpovědně a energicky, dokazují mimo výše uvedeného úryvku z jeho 

životopisu i hodnocení jeho tehdejších nadřízených. 128  Patrně z toho důvodu byl 

přidělen ke dni 7. dubna 1926 do Kursu dělostřeleckých pozorovatelů z letounů 

realizovaném na Leteckém učilišti v Chebu. Zde se opět velmi dobře osvědčil. Kurs 

absolvoval s prospěchem dobrým a velitel kursu ho ohodnotil jako velmi dobrého 

dělostřeleckého pozorovatele.129 Po úspěšném zakončení kursu v Chebu v červnu roku 

1926 musel ještě na měsíc k leteckému pluku v Olomouci.  Srpen pak strávil 

v Košicích u sedmé letky ve funkci dělostřeleckého pozorovatele z letounů. Než mu 

tato funkce byla udělena oficiálně MNO u 112. dělostřeleckého pluku, absolvoval u 

třetího leteckého pluku v Malackách cvičení v ostré střelbě a bombardování.130 

Do Mukačeva se vrátil 1. října 1926. Téhož dne ho MNO jmenovalo 

dělostřeleckým pozorovatelem letcem. Zároveň však vykonával i nadále funkci 

pobočníka velitele náhradní baterie a osvětového náčelníka pluku. V Olomouci, 

v Košicích a Malackách se jako dělostřelecký pozorovatel z letounů osvědčil natolik, 

že velitel dělostřelecké brigády o něm v kvalifikačním posudku napsal: „Velmi dobrý, 

inteligentní a initiativní důstojník. Dobrý dělostř. pozorovatel z letounu 

a instruktor.“131  

Následující rok 1927 se nesl ve znamení velkých životních změn, 

a to jak v osobním, tak v pracovním životě. Pravděpodobně největší životní událostí 

                                                             
127 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Krátký osobní spis, 

26. 9. 1951. 
128 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vložka k čistopisu kvalifikační listiny, 

1925–1926. 
129 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vysvědčení z kursu dělostřeleckých 

pozorovatelů z letounů, 5. 6. 1926. 
130 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Kvalifikační listina – prvopis, 10. 3. 1936. 
131 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vložka k čistopisu kvalifikační listiny, 

1925–1926. 



28 
 

roku 1927 Aloise Čáslavky byl sňatek s o pět let mladší Eliškou Steinerovou, 

který se uskutečnil dne 10. září. 132  Jeho žena pocházela z rodiny židovského 

obchodníka z Hranic na Moravě.133 Vzhledem k tomu, že nám prameny neposkytují 

dostatek relevantních informací, pokusíme se zrekonstruovat jejich vztah na základě 

indicií dostupných v pramenech. Takovouto indicií nám může být právě město 

Hranice na Moravě, v němž Eliška Steinerová žila134 a kde Alois Čáslavka v letech 

1920–1922 studoval na VA.135 Zde se pravděpodobně seznámili a do sebe zamilovali. 

Tuto hypotézu potvrdila i vnučka Aloise Čáslavky. Nicméně nemáme informaci, 

jak přesně k seznámení došlo.136 

Ideální příležitost pro seznámení představovaly taneční pořádané 

VA v Hranicích na Moravě, jichž se účastnili místní dívky. I Tomáš Sedláček 

vzpomíná na taneční a na mnohé kolegy, jež zde našli svou životní lásku: „Budoucí 

důstojníci byli pro místní děvčata samozřejmě zajímavá partie. Pamatuji si, že někdy 

později, myslím, že to bylo až po válce, když už jsem byl v akademii jako profesor, 

jsem navštívil hranickou Rodinnou školu, kde byl graf, kolik studentek si vzalo 

důstojníky, absolventy VA. Ten graf měl tenkrát velmi stoupající tendenci. 

Konkurentem VA byla snad jen lesnická škola.“137 O zájmu místních děvčat vdát 

se za budoucího důstojníka československé armády svědčí i fakt, že také Eliščiny dvě 

sestry, Julie a Irena, uzavřely manželství s československými důstojníky, s nejvyšší 

pravděpodobností absolventy VA v Hranicích na Moravě.138 

Až do roku 1927 však museli Alois Čáslavka a Eliška udržovat svůj vztah 

především prostřednictvím korespondence. Na kvalitě vztahu se to ovšem 

pravděpodobně nepodepsalo, neboť již na vysvědčení z kursu dělostřeleckých 

pozorovatelů z letounů Alois Čáslavka uvádí jako adresu příbuzných, místo bydliště 

rodiny Steinerovy v Hranicích na Moravě, což svědčí o úmyslu vzít si Elišku za ženu 

                                                             
132 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vložka k čistopisu kvalifikační listiny, 

14. 10. 1927. 
133 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Základní osobní list, 

15. 6. 1949. 
134 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Krátký osobní spis, 

26. 9. 1951. 
135 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Kvalifikační listina – prvopis, 10. 3. 1936. 
136 Archiv autorky (dále jen AA), Písemný záznam z řízeného rozhovoru s JUDr. Alexandrou Hráskou, 

Praha, 10. 12. 2014. 
137 SEDLÁČEK, T. – PLACHÝ, J. (ed.): Vydržet, s. 27. 
138 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Krátký osobní spis, 

26. 9. 1951. 
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a jeho faktickém přijetí do rodiny budoucí manželky. 139  Po svatbě již Eliška 

Čáslavková jakožto manželka důstojníka československé armády zůstala 

v domácnosti. Ovšem první léta manželství žili nejspíše odděleně. Jeho žena s nejvyšší 

pravděpodobností zůstala u rodičů, neboť jejich první dcera Eva se narodila v červnu 

roku 1928 v Hranicích na Moravě. Kdy se jeho manželka přestěhovala za Aloisem 

Čáslavkou do Mukačeva z pramenů vyčíst nelze. Jisté však je, že jejich druhá dcera, 

Miriam, která se narodila 17. února 1935, přišla na svět již v Mukačevě.140 

Jak už bylo zmíněno dříve, rok 1927 se nesl ve znamení velkých životních 

změn. K takovým patří i naprostý obrat Čáslavkových náboženských myšlenek. 

V roce 1927 nalezneme v příslušné vložce k čistopisu kvalifikační listiny poznámku: 

„škrtnouti: „bez vyznání“, napsati: „evangelická církev methodická“.“ 141 

Za rozhodnutím vstoupit do v českých zemích netradiční evangelické církve 

metodické142 stojí zřejmě jeho žena Eliška. Ta se sice hlásila k Českobratrské církvi 

evangelické,143 nicméně tyto dvě evangelické církve mají mnoho společného. Právě 

misionáři ochranovské Jednoty bratrské totiž měli přivést zakladatele Evangelické 

církve metodistické, Johna Wesleye, k „duchovnímu probuzení“. Navíc Čáslavkovi, 

vzhledem k jeho levicově orientovaným politickým názorům, bezpochyby imponoval 

i sociální rozměr této církve.144 Vraťme se však k profesním úspěchům, jichž Alois 

Čáslavka dosáhl roku 1927 v rámci služby v československé armádě. 

Výnosem MNO došlo v červnu k jeho přidělení k třetímu leteckému pluku 

v Košicích, kde se jakožto dělostřelecký pozorovatel letec účastnil cvičení v ostré 

střelbě a bombardování z letounu. U třetího leteckého pluku setrval až do 31. října 

téhož roku a velice dobře se v této funkci osvědčil. Nadřízení ho kvalifikovali velice 

kladně, jako důstojníka „ku povýšení velmi způsobilého“.145 Není tedy divu, že dne 

                                                             
139  VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vysvědčení kursu dělostřeleckých 

pozorovatelů z letounů, 5. 6. 1926. 
140 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Základní osobní list, 

15. 6. 1949. 
141 Tamtéž. 
142 Dnes Evangelická církev metodistická. Metodistické hnutí vzniklo v 18. století v Anglii působením 

anglikánského kněze a učitele na oxfordské univerzitě Johna Wesleye. Ten chápal metodismus jako 

misii uvnitř anglikánské církve. V Československu začala Evangelická církev metodistická působit po 

první světové válce evangelizací, rozšiřováním Biblí a sociální pomocí. FILIPI, Pavel a kol: Malá 

encyklopedie evangelických církví. Praha 2008, s. 99–100. 
143 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Základní osobní list, 

15. 6. 1949. 
144  Evangelická církev metodistická v České republice: Historie metodismu. 

In: http://www.umc.cz/historie-metodismu/ [cit. 10. 1. 2015]. 
145 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vložka k čistopisu kvalifikační listiny, 

14. 10. 1927. 
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1. října 1927 s platností od 3. prosince 1927 byl povýšen do hodnosti nadporučíka 

dělostřelectva.146  

S povýšením brzy přišlo nejen lepší platové ohodnocení, ale i pracovní 

zařazení do nové zodpovědnější funkce. Od listopadu roku 1927 tedy působil jako 

zástupce velitele páté baterie.147 I na této pracovní pozici znovu dokázal nadřízeným 

své nadprůměrné schopnosti, které mu s platností od 1. října roku 1928 vysloužily 

získání místa zatímního velitele páté baterie.148 Ke zmíněnému postu se dopracoval 

i přes složitou rodinnou situaci. Jak již bylo uvedeno dříve, v červnu roku 1928 

se mu totiž narodila první dcera Eva. Ani odloučení od rodiny v nejdůležitějších 

chvílích však nezabránilo Aloisi Čáslavkovi v jeho kariérním postupu. Než došlo 

k samotnému ustanovení zatímním velitelem, musel absolvovat službu u prvního 

leteckého pluku, k němuž byl na dva a půl měsíce přidělen.149 Bohužel však během 

služby u leteckého pluku v roce 1928 došlo k vážné letecké nehodě, při níž Alois 

Čáslavka přišel o chrup.150 

Do práce se pak jakožto zatímní velitel páté baterie vrhl s maximálním 

nasazením jemu vlastním. Díky spolehlivosti a velice iniciativnímu počínání 

se tak za deset měsíců vypracoval na nový post, a to prvního důstojníka páté 

baterie. 151 Na této pozici však nevydržel dlouho. S platností od 1. října 1929 

ho velitelství 12. divize ustanovilo zatímním velitelem náhradní baterie. V této funkci 

setrval pouhý rok.152  

Poté se konečně dopracoval na pozici dlouhodobějšího charakteru a společně 

s tím došlo i na povýšení do hodnosti kapitána dělostřelectva s účinností od 28. října 

1930.153 Na novém postu, a to mobilizačního důstojníka 112. dělostřeleckého pluku, 

dostal opět příležitost dokázat své nadprůměrné schopnosti. Již ve vložce k čistopisu 

kvalifikační listiny ze dne 18. října 1932 hodnotící Čáslavkovu službu v armádě 

                                                             
146 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vložka k čistopisu kvalifikační listiny, 

20. 9. 1928. 
147 Tamtéž. 
148 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Kvalifikační listina – prvopis, 10. 3. 1936. 
149 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vložka k čistopisu kvalifikační listiny, 

20. 9. 1928. 
150 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Krátký osobní spis, 

26. 9. 1951. 
151 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Kvalifikační listina – prvopis, 10. 3. 1936. 
152 Tamtéž. 
153 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vložka k čistopisu kvalifikační listiny, 

5. 9. 1931. 
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za uplynulý rok považovali nadřízení jeho stupeň kvalifikace za výtečný.154 Není tedy 

divu, že došlo k jeho přidělení do jednoročního kursu pro velitele baterií 

při Dělostřeleckém učilišti v Olomouci, aby mohl dosáhnout na další povýšení. Alois 

Čáslavka v Plaveckém Podhradí, kde se kurs konal, prokázal jak své odborné 

vědomosti, tak dovednosti nutné k vykonávání funkce velitele baterie.155 Po úspěšném 

absolvování kursu tedy již nic nebránilo jeho povýšení.  

Ke dni 31. prosince 1933 získal místo zatímního velitele čtvrté baterie v rámci 

112. dělostřeleckého pluku.156 Nové funkci opět věnoval obrovské úsilí a setrval v ní 

až do jeho přemístění k 106. dělostřeleckému pluku v Brně v prosinci roku 1935.157 

O jeho vysokém pracovním nasazení svědčí i údaje uvedené ve vložce čistopisu 

kvalifikační listiny z roku 1935. Zde ho velitel pluku plk. děl. Jindřich Varhaník 

charakterizoval jako příliš houževnatého, důkladného a velmi ctižádostivého 

důstojníka. 158  Za nově zvýšeným úsilím však pravděpodobně nestála pouze 

Čáslavkova touha po kariérním postupu, ale především přání odejít i s rodinou 

z Podkarpatské Rusi na Moravu. O přemístění zažádal z vlastní iniciativy 

již v průběhu roku 1934. Jeho rozhodnutí patrně vyplynulo z rodinné situace. Alois 

Čáslavka s manželkou právě očekávali nový přírůstek do rodiny a jeho manželka 

Eliška se jen těžko vyrovnávala s velmi zaostalými poměry panujícími 

na Podkarpatské Rusi. To potvrzuje sám Čáslavka ve zdůvodnění své žádosti 

o přemístění k brněnské posádce. Mezi hlavními důvody totiž uvedl zájem manželky 

Elišky o dokončení studia zpěvu na Státní konzervatoři v Brně, možnost být poblíž 

svým starým rodičům a také touhu po životě v „kulturnějším“ prostředí. Nicméně, jeho 

žádosti nadřízení vyhověli především z důvodu více než jedenáctiletého pobytu 

na Podkarpatské Rusi.159 

Žádost o přemístění k brněnské posádce však nepředstavovala jediné důležité 

životní rozhodnutí Aloise Čáslavky. V roce 1934 totiž opět došlo k přehodnocení 

dosavadních náboženských myšlenek a jeho následné konverzi k Českobratrské církvi 

                                                             
154 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vložka k čistopisu kvalifikační listiny, 

18. 10. 1931. 
155 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vysvědčení z kursu pro velitele baterií, 

30. 6. 1933. 
156 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Kvalifikační listina – prvopis, 10. 3. 1936. 
157 Tamtéž. 
158 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vložka k čistopisu kvalifikační listiny, 

6. 9. 1935. 
159 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Osobní list, 30. 10. 1934. 
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evangelické.160 Za změnou vyznání patrně stála jeho manželka, která se, jak již bylo 

zmíněno dříve, rovněž hlásila k této církvi. Na Evangelickou církev metodistickou 

však úplně nezanevřel, neboť za jeho pobytu ve Velké Británii, v roce 1943, posílal 

obě své dcery do metodistické nedělní školky, protože pravděpodobně právě tato 

církev představovala nejlepší britskou alternativu blízkou Českobratrské církvi 

evangelické.161 Ovšem vraťme se společně s Aloisem Čáslavkou do Mukačeva v roce 

1935. 

Alois Čáslavka pokračoval ve svém vysokém pracovním nasazení, 

v němž ho nebrzdilo ani narození druhé dcery Miriam dne 17. února 1935. Velitel 

12. divize brig. gen. Oleg Svátek byl s plněním jeho služebních povinností spokojen 

natolik, že při příležitosti jeho přemístění k 106. dělostřeleckému pluku do Brna 

mu osobně vyslovil osobní pochvalné uznání za „dvanáctiletou velmi dobrou 

a úspěšnou služební činnost v různých funkcích u dělostřeleckého pluku 112.“162 

Dnem 15. prosince tak Čáslavka nastoupil k 106. dělostřeleckému pluku v Brně 

do funkce prvního důstojníka druhé baterie.163 Tento pluk vznikl dne 1. ledna 1923 

přejmenováním z Hrubého dělostřeleckého pluku 106. Jeho velitelství se od září roku 

1933 nacházelo v Brně, konkrétně v kasárnách Jana Žižky z Trocnova, a v době, 

kdy zde Čáslavka působil, tj. v letech 1935–1936, podléhalo velitelství Osmé polní 

dělostřelecké brigády. Součástí pluku v té době bylo velitelství pluku s hospodářskou 

a technickou správou, spojovací četou, první oddíl (první až třetí dělostřelecká baterie), 

druhý oddíl (čtvrtá až šestá dělostřelecká baterie) a náhradní oddíl.164  

Alois Čáslavka se u nového pluku uvedl velice dobře. Již po více než devíti 

měsících služby se mu dostalo velice dobrého hodnocení ze strany nadřízených. 

Dokonce i samotný velitel brigády, plk. děl. Eduard Klímša, si ho i po tak krátké době 

strávené v Brně cenil pro jeho organizační nadání a obrovské pracovní nadšení.165 

Kromě samotných služebních činností se Alois Čáslavka věnoval i dalším aktivitám, 

a to i přesto, že po svém přemístění do Brna procházel složitou rodinnou situací. Alois 

Čáslavka si, co se životních poměrů týče, přestěhováním sice ve výsledku polepšil, 

                                                             
160 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vložka k čistopisu kvalifikační listiny, 

6. 9. 1935. 
161 SDAH, Praha, Deník Evy Čáslavkové-Škrachové, s. 64 (nedatováno, nečíslováno). 
162 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Pochvalné uznání, 12. 12. 1935. 
163 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Kvalifikační listina – prvopis, 10. 3. 1936. 
164 FIDLER, J. – SLUKA, V.: Encyklopedie branné moci, s. 127. 
165 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vložka k čistopisu kvalifikační listiny, 

15. 10. 1936. 
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nicméně až do června roku 1936 bydlel odloučený od rodiny. Poté se konečně mohl 

nastěhovat i s celou rodinou do domu družstva důstojníků v Brně, který 

pravděpodobně vyhovoval jeho životním představám více než byt ve státním 

činžovním domě, kde žil za svého pobytu v Mukačevě.166  Brno také samozřejmě 

nabízelo mnohem více možností kulturního vyžití než Mukačevo, jichž Čáslavka 

velice často a s nadšením využíval. Navštěvoval například místní jízdní Sokol 

jako cvičitel a rovněž se velice aktivně věnoval tenisu.167 

Jak již bylo zmíněno výše, Alois Čáslavka se u nových nadřízených zapsal 

velice dobře. Nikoho tak neudiví, že s platností od 15. února 1936 došlo 

k jeho ustanovení velitelem druhé baterie dělostřeleckého pluku 106. 168  V nové 

funkci se pak ještě v říjnu téhož roku dočkal i nového povýšení do hodnosti štábního 

kapitána dělostřelectva.169 Samotného velení druhé baterie si však, i přes velmi dobré 

výsledky, dlouho neužil. Nadřízení s ním měli zcela odlišné plány. Začalo se pomalu 

schylovat k jeho trvalému přidělení do Prahy na druhé (zpravodajské) oddělení 

Hlavního štábu, které nenávratně ovlivnilo celý zbytek jeho života. Referentem 

druhého oddělení se stal dnem 2. listopadu 1936.170  

Vzhledem k tomu, že se tento okamžik dá považovat za jeden z nejdůležitějších 

mezníků Čáslavkova života, bylo by chybou neuvést před samotným studiem 

jeho působení na druhém oddělení Hlavního štábu osobní charakteristiku povahových 

vlastností a všeobecných schopností, jež mu posloužily jako vstupní kapitál nutný 

pro budování další vojenské kariéry. Zmíněné informace můžeme nalézt 

v personálních materiálech Aloise Čáslavky a v kvalifikačních listinách týkajících 

se přímo jeho osoby. V posudcích různých nadřízených nenalezneme za celou 

Čáslavkovu vojenskou kariéru markantní rozdíly, tudíž je můžeme pokládat 

za relevantní pramen. Pouze některá hodnocení pořízená od roku 1948 uváděla i jiné 

vlastnosti. Ovšem ty nemůžeme použít pro analýzu charakterových vlastností 

vzhledem k jejich tendenčnosti. Nadřízení v hodnoceních nešetřili chválou. 171 

Popisovali ho sice jako spíše uzavřeného, vážného, citlivého a skromného člověka 

                                                             
166 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Osobní list, 30. 10. 1934. 
167 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vložka k čistopisu kvalifikační listiny, 
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170 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vložka k čistopisu kvalifikační listiny, 

30. 9. 1937. 
171 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Kvalifikační listiny, 1923–1950. 
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klidné povahy, nicméně s velmi vyvinutým smyslem pro povinnost. I přes jeho 

uzavřenost si ho nadřízení cenili pro jeho iniciativní chování, služební spolehlivost a 

svědomitost s jakou plnil vojenské rozkazy. Také se můžeme dozvědět, že Alois 

Čáslavka, i přes svou uzavřenost se nikdy nevyhýbal odpovědnosti. Mezi jeho kladné 

vlastnosti bezesporu patřilo i jemné společenské vystupování a pečlivá úprava svého 

zevnějšku.172 

Co se týče intelektuálních vlastností a odborných znalostí si Čáslavka vůbec 

nevedl špatně. Jeho nadřízení oceňovali především znalost služebních předpisů 

a schopnost logického uvažování. Negativní připomínky k povahovým 

a k všeobecným vlastnostem se v hodnoceních objevují zřídkakdy. Například 

ve vysvědčení z Dělostřeleckého učiliště z června roku 1933 nalezneme informaci, 

že byl Alois Čáslavka poměrně nervózní a průměrného nadání.173 Se všemi těmito 

vlastnostmi, které za svůj život ještě prohloubil, nastoupil 2. listopadu 1936 

na zpravodajské oddělení Hlavního štábu do Prahy.174 

 

2.3 Obranná sekce zpravodajského oddělení Hlavního štábu (1936–1939) 

Ještě než přistoupíme k samotnému popisu Čáslavkova života po jeho nástupu 

na druhé oddělení, jeví se jako nezbytné zmínit pár obecných slov k mezinárodní 

situaci, k poměrům v československé armádě a také na samotném zpravodajském 

oddělení Hlavního štábu ve druhé polovině třicátých let 20. století, abychom následně 

mohli lépe pochopit Čáslavkovo působení.  

Hovoříme-li obecně o mezinárodních vztazích ve dvacátých a třicátých letech 

20. století v Evropě, nutno konstatovat, že se nesly ve znamení naprostého neúspěchu 

versailleského systému evropské bezpečnosti sestaveného vítěznými mocnostmi 

po první světové válce. Společnost národů, jejíž hlavní poslání spočívalo v dozírání 

nad dodržováním systému, úplně selhala, neboť nedisponovala účinnými sankčními 

prostředky nezbytnými k zajištění obecného míru a omezovala se na pouhé vydávání 

deklarací principů kolektivní bezpečnosti, jejichž nedodržování nemohla nikterak 

postihovat. 175  Připočteme-li k tomu složitou hospodářskou situaci, která vznikla 

v důsledku světové hospodářské krize na přelomu dvacátých a třicátých let a s tím 
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související růst autoritativních a totalitních tendencí v některých zemích, nemůže 

nás již udivit vyostření mezinárodních vztahů ve druhé polovině třicátých let, 

jež vyvrcholilo vypuknutím druhé světové války. K umírnění vztahů v Evropě 

také rozhodně nepřispěla politika izolacionismu, která se po celá 30. léta prosazovala 

v USA.176  Revizionistické snahy Německa se pak začaly objevovat v německých 

vládních kruzích ještě před vzestupem nacismu.  

Právě selhání Společnosti národů společně s hospodářskou krizí stálo 

za sílícími revizionistickými snahami Německa postiženého versailleskými dohodami 

nejvíce a rovněž za nástupem nacismu v roce 1933. Už ministr zahraničních věcí 

Gustav Stresemann se v roce 1925 vyslovil pro vytvoření státu, který by zahrnoval 

všechna středoevropská území obydlená Němci. 177  V roce 1925 sice došlo 

na konferenci ve švýcarském Locarnu z iniciativy Německa ke garantování stávající 

hranice mezi Německem, Francií a Belgií, nicméně východní hranice se podobného 

opatření nedočkala.178 Jedinou záruku bezpečnosti na východní hranici s Německem 

poskytovala Malá dohoda založená v roce 1920 Československem, Královstvím Srbů, 

Chorvatů a Slovinců, k níž později přistoupilo Rumunsko a jejíž síla však byla značně 

omezená.179 V roce 1928 pak v Německu kabinet sociálního demokrata Hermanna 

Müllera odsouhlasil tzv. první výzbrojní program v rozporu s podmínkami mírové 

smlouvy z Versailles. Navíc za ním stála nejvyšší německá exekutiva, která zabránila 

parlamentu kontrolovat výdaje. Na první navázal v roce 1932 i tzv. druhý výzbrojní 

program, jenž stanovil podmínky zbrojení pro období mezi léty 1933–1938. Plán však 

neposkytoval postačující vojenský potenciál a tak byl na jaře roku 1933 přezkoumán 

a stal se programovým základem plánu rozvoje zbrojní výroby v letech 1933–1936.180 

Na tento plán ještě navazovala tzv. čtyřletka zřízená v říjnu roku 1936, která si kladla 

za cíl posílit roli nacistického státu v hospodářství a snížení nedostatku některých 

surovin, což ve svém konečném důsledku mělo vést k přetvoření nejmohutnější 

ekonomiky v Evropě ve válečnou.181 
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Po uvedení Adolfa Hitlera do funkce kancléře prezidentem Paulem 

von Hindenburgem 30. ledna 1933 se Hitlerův kabinet jasně vyslovil pro podřízení 

všeho po dobu příštích čtyř až pěti let výstavbě ozbrojených sil.182 Navíc na podzim 

roku 1933 odešlo Německo z odzbrojovací konference a ze Společnosti národů.183 

Již v červenci roku 1934 došlo k obnovení činnosti generálního štábu německé 

armády, který velice brzy vypracoval koncepty útočných válečných operací, mezi nimi 

například i tzv. Fall Grün, plán k přepadení Československa.184 

Ovšem Francie a Velká Británie jakožto hlavní garanti míru v Evropě účinně 

nezasáhly a snažily se situaci uklidnit prostřednictvím kompromisů a ústupků. Mezi 

ně patřilo i Československo, které se kvůli své bezpečnosti snažilo stát spojencem 

těchto dvou mocností. 185  Politika tzv. appeasementu neboli usmiřování se začala 

prosazovat v britské politice už od roku 1933. Navíc ve třicátých letech začali ztrácet 

svůj vliv britští politici, kteří podporovali po první světové válce rozpad habsburské 

monarchie a vznik národních států jako bylo Československo a ze strany britské 

politiky docházelo k preferování větších státních celků. Francie se stavěla 

k zájmům Československa od doby jeho vzniku mnohem vstřícněji než Velká 

Británie. Nicméně, velká hospodářská krize v roce 1932 zapříčinila prosazení 

se bezzásadového politika Pierra Lavala, jenž sympatizoval s režimy v Itálii 

a Německu a stál za mnohými ústupky. Po několika vládách krátkého trvání 

se pak ve Francii dostal k moci v roce 1933 Edouard Daladier. Do vlády přivedl 

George Bonneta, který byl ochoten přijmout Mussoliniho tzv. Pakt čtyř, podle něhož 

měla Francie, Itálie, Německo a Velká Británie uzavřít dohodu o společném postupu 

ve věci evropských a koloniálních otázek. Sice díky jeho odmítnutí francouzským 

parlamentem k ratifikaci nedošlo, nicméně tato záležitost zanechala trhliny v důvěře 

Československa ve Francii. 186  Kvůli pro Československo nepříznivě se vyvíjející 

situaci v Německu uzavřelo Československo v květnu roku 1935 spojeneckou dohodu 

se Sovětským svazem (dále jen SSSR) vázanou na vojenskou pomoc Francie.187  

Netrvalo dlouho a došlo k dalším bolestným zásahům do poválečného 

bezpečnostního systému. V roce 1935 proběhl plebiscit v Sársku, který sice vyplýval 
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z ustanovení versailleského smíru, nicméně skončil naprostou podporou pro připojení 

Sárska k Německu, což potvrzuje skutečnost, že výsledky plebiscitu byly vnímány 

obyvatelstvem jako jeden z aktů odstranění „versailleské křivdy“.188 V roce 1936 však 

již německá politika přistoupila k mnohem troufalejším krokům. Tím se stalo 

například vyhlášení všeobecné branné povinnosti či zničení demilitarizovaného pásma 

v povodí Rýna se strategickým významem pro západní Evropu. Nepřímo však tato 

skutečnost ovlivnila i Československo, jelikož by v případě německé ofenzivní akce 

ztížila podmínky pro francouzský zásah.189 Když se pak v roce 1936 Německo začalo 

angažovat do občanské války ve Španělsku a uzavřelo spolupráci s Itálií, tzv. Osa 

Berlín – Řím, a posléze podepsalo i Pakt proti Kominterně s Japonskem, nebylo 

již pochyb, že se Hitler v budoucnu pokusí poválečný systém od základů změnit, 

i přesto, že oficiální německá propaganda prezentovala stávající situaci jinak, více 

přijatelnou pro západní kapitalistické státy.190 

Zpravodajská služba československé armády informace o nebezpečí 

z Německa monitorovala. I přes to, že neměla dlouhou tradici ani mnoho zkušeností, 

pracovali v ní vlastenečtí a odhodlaní důstojníci a zároveň tak představovala 

nejvýkonnější zpravodajskou organizaci v Československu. 191  Československá 

armáda pak od poloviny roku 1933 začala připravovat úpravy válečné armády 

pro případ války. Situaci však komplikovalo uzákonění zkrácení vojenské služby 

z osmnáctiměsíční na čtrnáctiměsíční. Nicméně, i přes zmíněné nesnáze se velení 

armády, po návštěvě Edvarda Beneše na Hlavním štábu v roce 1932, podařila prosadit 

rozsáhlá modernizační přestavba československé armády.192  

Počátky československé zpravodajské činnosti se neodmyslitelně pojí 

k převratu 28. října 1918, kdy se důstojníci českého původu bývalé rakouské armády 

dali k dispozici prozatímní československé vládě. Legionářská tradice na poli 

zpravodajství pak souvisí s návratem legionářů do vlasti. Kromě krátkého počátečního 

období se zpravodajská služba označovala jako druhé oddělení Hlavního štábu. Vnitřní 

struktura se až do roku 1934 příliš neměnila. Zpravodajské oddělení tvořilo studijní 

(A), pátrací (B), zahraniční (C), všeobecné (D) oddělení a pomocný úřad. Mezi hlavní 

cíle zpravodajské služby československé armády patřilo zajištění bezpečnosti 
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Československu obklopenému státy s výhradami k jeho tehdejší podobě. Největší 

problém představovaly početné národnostní menšiny, které by v případě konfliktu 

tvořily základnu pro špionážní a sabotážní činnost. Jednalo se především o Němce, 

Maďary a Poláky. Rovněž byla zpravodajská činnost namířena proti Rakousku 

ze strachu před možnou restaurací Habsburků.193 

Informace o tajné výstavbě vojenských sil a revizionismu v Německu opatřoval 

na počátku třicátých let československý vojenský atašé v Berlíně. Získaný materiál 

pak předávalo druhé oddělení prezidentu republiky prostřednictvím jeho vojenské 

kanceláře. 194  Společně s narůstajícím nebezpečím ze strany Německa velení 

československé armády začalo na stávající situaci reagovat. Na poli zpravodajství 

se to promítlo v přesunu pozornosti od Rakouska a Maďarska na Německo. V průběhu 

třicátých let došlo k organizačním, personálním a pracovním změnám. Rovněž 

se zvýšily výdaje určené ke zpravodajské činnosti a začaly se postupně zavádět nové 

technické prostředky. Jako první musel zpravodajsky čelit německé hrozbě Masarykův 

přítel a legionář brig. gen. JUDr. Vladimír Chalupa, který stál v letech 1927–1934 

v čele zpravodajského oddělení Hlavního štábu. Ten však ještě nespatřoval hlavní 

nebezpečí v Německu, nýbrž zaměřil zpravodajskou pozornost zejména 

proti Rakousku z obavy před možnou restaurací Habsburků. Za něj bylo ofenzivní 

zpravodajství decentralizováno a řídili jej vševojskoví velitelé na všech stupních 

velení. Ti podléhali vedení zpravodajských oddělení Zemských vojenských velitelství 

(dále jen ZVV). Po jeho odchodu do penze došlo na zpravodajském oddělení 

k rozsáhlým změnám. Jeho nástupce, vůbec první vzdělaný důstojník s kvalifikací 

v této funkci, plk. gšt. Šimon Drgač načrtl moderní organizační strukturu druhého 

oddělení Hlavního štábu. 195  K úplné realizaci Drgačova plánu pak došlo 

za plk. gšt. Františka Hájka, přednosty zpravodajského oddělení od ledna roku 

1936.196 

Bezesporu již bylo načase zmodernizovat československou zpravodajskou 

službu. Německo zatím na tomto poli urazilo dlouhou cestu, což jednoznačně potvrdilo 

rozsáhlé vyšetřování špionážních případů z roku 1936. Zjistilo se, že se do výzvědné 

činnosti proti Československu zapojily všechny německé bezpečnostní složky, orgány 
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dopravy a spojů i polovojenská služba. To vše pod vedením německé vojenské 

zpravodajské služby, jejíž regionální služebny se podílely i na přípravě sabotážních 

akcí a teroristických útoků. 197  Tato pro Československo zpravodajsky nepříznivá 

situace však byla jen výsledkem začlenění německé vojenské zpravodajské služby 

Abwehr do Wehrmachtu v roce 1935, v jejímž čele stál od téhož roku námořní kapitán 

Wilhelm Canaris, jenž měl na svědomí obrovský vzrůst zpravodajského náporu vůči 

Československu.198 

Za vedení plk. gšt. Františka Hájka se tak zpravodajské oddělení rozdělilo 

na dvě skupiny, a to pátrací (B) a studijně plánovací (A), přičemž obě skupiny spolu 

úzce spolupracovaly. Pátrací skupina se pak následně ještě dělila na ofenzivní 

a obrannou sekci. Ofenzivní sekce získávala zpravodajské informace především 

prostřednictvím agenturní činnosti získané z Agenturně pátracích středisek (dále jen 

APS), jimž byly ještě podřízeny Předsunuté agenturní ústředny (dále jen PAÚ). 

Obranná sekce pak zaměřovala své úsilí proti činnosti nepřátelských rozvědek s cílem 

chránit vojenská a státní tajemství a na rozdíl od ofenzivní sekce působila na domácím 

území. Pátrací skupina poté předávala informace skupině studijní, která zkoumala 

i zprávy z jiných zdrojů, například ze zahraničního tisku. Výsledné elaboráty studijní 

skupiny sloužily ostatním oddělením Hlavního štábu. Dále pak ke druhému oddělení 

patřila ještě šifrová, hospodářská a technická skupina. Šifrová skupina se věnovala 

předávání zpráv ve styku s cizinou a měla na starost šifrování a dešifrování 

korespondence, hospodářská skupina zajišťovala materiální potřeby, depozici valut 

pro případ války v zahraničí apod. a technická skupina obstarávala technické 

prostředky pro potřeby zpravodajské ofenzivy. Bohužel však technická skupina byla 

na velice zaostalé úrovni a nemohla konkurovat v oblasti radiotechniky, chemie 

a fotografie ostatním západoevropským státům. Pro představu, v roce 1938 působilo 

na druhém oddělení, které bylo přímo podřízeno náčelníkovi Hlavního štábu 

a  udržovalo zpravodajskou spolupráci s hlavními spojenci Československa, 80–90 

kvalifikovaných odborníků, mezi nimi i Alois Čáslavka.199 

Na zpravodajské oddělení, jak jsme již zmínili dříve, nastoupil dne 2. listopadu 

1936 do sekce obranného zpravodajství P-2. 200   Tu od 1. ledna 1935 řídil 
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mjr. konc. Josef Bartík.201 Defenzivní sekce, která společně s ofenzivní sekcí tvořila 

pátrací skupinu B v čele s přednostou plk. gšt. Františkem Moravcem pak ještě 

organizačně podléhala vedení druhého oddělení Hlavního štábu, v jehož čele stál 

v té době přednosta plk. gšt. František Hájek, a od roku 1937 ve funkci zástupce 

přednosty, velice ambiciózní, zároveň přednosta pátrací skupiny, plk. gšt. František 

Moravec.202 Defenzivní sekce pod vedením mjr. konc. Josefa Bartíka v době příchodu 

Aloise Čáslavky na druhé oddělení, tedy v době stále více stupňujícího se cizího 

zpravodajského náporu, se zaměřovala na boj proti nepřátelské špionáži vedený 

prostřednictvím vlastní samostatné agenturní a důvěrnické sítě. 203  Velice zdařile 

charakterizoval vyzvědače, proti nimž se musí stát bránit, František Moravec ve svých 

pamětech. Dokonce je rozdělil do dvou skupin: „První tvoří příslušníci státu, 

který vyzvědačství provádí, přicházející s nejrůznějšími úkoly na území státu, 

proti němuž je vyzvědačství vedeno. Druhou pak tvoří občané státu vyzvědačstvím 

napadeného.“ 204  Konkrétně tedy se v prvním případě jednalo o méně početnou 

skupinu agentů dále rozdělenou na tzv. šéfagenty pověřené řízením a kontrolou agentů, 

agenty se zvláštním posláním a kurýry obstarávající pravidelně či příležitostně spojení 

s agenty, předávající úkoly a přebírající zprávy. Ve druhém případě se agenty stávali 

občané napadeného státu z ideologických nebo zištných důvodů.205 Ke zpravodajské 

defenzivní činnosti patřila nejen rozsáhlá spolupráce s ofenzivní sekcí, 

ale i se zpravodajskými složkami jiných ústředních úřadů, především Ministerstva 

vnitra (dále jen MV) a policejních ředitelství na území Československa. Defenzivní 

sekce se však ještě dále členila na referáty německý, maďarský, rakouský 

a všeobecný.206  

Alois Čáslavka se v rámci defenzivní sekce zaměřoval na zpravodajskou 

činnost směřovanou proti Německu a Rakousku207 a společně s škpt. pěch. Václavem 

Cignou měl na starost evidenci a vyhodnocování.208 Jednalo se o velice náročnou 

a vyčerpávající práci. Nicméně, i přes mnohé těžkosti spojené s vysokou 
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26. 9. 1951. 
208 ŠOLC, J.: Po boku prezidenta, s. 40. 
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zodpovědností při plnění obtížných pracovních úkolů panovala v obranné sekci velice 

přátelská nálada. Sám přednosta této sekce mjr. konc. Josef Bartík se měl podle 

svědectví Čáslavkova spolupracovníka mjr. pěch. Karla Palečka na vytváření vlídné 

atmosféry aktivně podílet vymýšlením nejrůznějších kanadských žertíků namířených 

proti svým podřízeným.209 

O poznání hůře však spolu vycházeli důstojníci ve vedení druhého oddělení. 

Určitá nevraživost pak pramenila zejména z velmi ambiciózního chování 

plk. gšt. Františka Moravce, který se nikdy nezdráhal použít všelijakých intrik vůči 

svým spolupracovníkům na cestě za služebním povýšením. K podřízeným, 

jež nepovažoval za potenciální konkurenty, se pak choval velice sebevědomě, přísně, 

s velkou dávkou ironie a cynismu.210 Nicméně, díváme-li se na osobnost Františka 

Moravce z profesního hlediska, nelze říci, že by mu tyto ne příliš pozitivní povahové 

rysy zabránily v úspěchu. Spíše naopak. Bez jeho pomoci by se plk. gšt. Františku 

Hájkovi pravděpodobně jen stěží podařilo vybudovat systém, který by úspěšně 

fungoval. Přednosta byl sice oblíbený, velice schopný na poli společenského 

vystupování, což mu zajistilo rozsáhlé styky, 211  nicméně chyběla mu Moravcova 

dravost a neústupnost, ale také obětavost poháněná enormní ctižádostí.212  

I přes vztah Františka Moravce k podřízeným, který se vyznačoval náročností 

a neobyčejnou přísností, se u něj Alois Čáslavka zapsal velice dobře. František 

Moravec vyzdvihoval jeho smysl pro povinnost, iniciativní chování a smysl 

pro zodpovědnost. O tom, že se Alois Čáslavka po svém nástupu na druhém oddělení 

osvědčil, svědčí fakt, že jeho stupeň kvalifikace zhodnotil Moravec v roce 1937 jako 

„velmi dobrý“213 a o rok později dokonce jako „výtečný“.214 Alois Čáslavka svého 

nadřízeného respektoval a snad i dokonce obdivoval. Na to vzpomínal v protokole 

z roku 1949 Čáslavkův bývalý kolega brig. gen. Karel Paleček: „Vystupoval někdy 

s přehnanou vznešeností, rád nosil hůl a la Moravec a v oddělení se mu všeobecně 

říkalo hvězdář.“ 215  Zmíněnou přezdívku si vysloužil pravděpodobně kvůli své 

levicové orientaci a sociálnímu cítění. Tuto hypotézu mimo jiné potvrzuje i následující 

                                                             
209 KREISINGER, P.: Brig. gen. Josef Bartík, s. 40. 
210 ŠOLC, J.: Po boku prezidenta, s. 40. 
211 KREISINGER, P.: Brig. gen. Josef Bartík, s. 41. 
212 ŠOLC, J.: Po boku prezidenta, s. 50. 
213 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vložka k čistopisu kvalifikační listiny, 

30. 9. 1937. 
214 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Vložka k čistopisu kvalifikační listiny, 

28. 10. 1938. 
215 ABS, f. 302, sign. 302-57-2, Protokol sepsaný s brig. gen. Karlem Palečkem, 21. 11. 1949, s. 72. 
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úryvek z nedatovaného dopisu Aloise Čáslavky pro neznámého adresáta 

z poválečného období: „Nepovažuj mě za hvězdáře, když řeknu, že jsem těmto lidem 

rozdal každý haléř, který mi zbyl z gáže.“216  

Práce na druhém oddělení byla opravdu velice náročná a vysilující. Ve druhé 

polovině třicátých let německá menšina v československém pohraničí naprosto 

podlehla kouzlu nacistického Německa a stala se nekontrolovatelným informačním 

zdrojem německých zpravodajských organizací. Velice cenný zpravodajský materiál 

pro německou rozvědku pak představovaly informace o budování opevňovacího 

systému. Defenzivní sekce se za pomoci četnictva, všech druhů státní policie 

a zpravodajské služby ministerstva vnitra bránila prověřováním osob podezřelých 

z konspirace a její činnost byla právně zaštítěna proslulým zákonem na ochranu 

republiky.217 Ne vždy úsilí zpravodajců přineslo své ovoce. O tom věděl své i Alois 

Čáslavka. 

Uveďme si tedy pro ilustraci jeden takový příklad z dob budování jeho kariéry 

na druhém oddělení Hlavního štábu. Jak již bylo zmíněno dříve, zpravodajské 

oddělení, zejména pak defenzivní sekce, úzce spolupracovalo mimo jiné 

i s policejními orgány. O tom svědčí také hlášení ze dne 19. srpna 1937, v němž 

příslušník policie František Švabík uvádí, že toho dne telefonoval Alois Čáslavka 

z druhého oddělení Hlavního štábu a chtěl, aby byl vyslán jeden policejní orgán 

ve stanovenou dobu na stanoviště autodrožek na určitou adresu. Úkolu se ujal sám 

Švabík a ve stanovený čas se na předem určeném místě skutečně s Aloisem Čáslavkou 

sešel. 218  Ten mu pak vysvětlil celou situaci: „Dne 18. t. m. přišla na stanoviště 

autodrožek na rohu Lípové a Ječné ul. v Praze II. neznámá asi 50-letá žena, oblečena 

v tmavomodré šaty a nechala se odvést před budovu ZVV. Majiteli autodrožky 

ev. zn. 26.917–P cestou prozradila, že jest majitelkou detektivní kanceláře a že stopuje 

z rozkazu rodičů jistého četaře asp. který jest zaměstnán v planografickém 

odd. I. sboru a bydlí prý v kasárnách v Karlíně a má hnědé vyložení. Neznámá dále 

majiteli sdělila, aby ji čekal dne 19. t. m. od 16.30 do 17.30 hodin, že s ní pojede 

pro četaře a pak je někam zaveze.“219 

                                                             
216 ABS, f. H, a. č. H-664, podsvazek č. 4, Generál (František Moravec) materiály o práci bývalé 

vojenské rozvědky, Opis zprávy Aloise Čáslavky pro neznámého adresáta, nedatováno – z doby 

poválečné, s. 42. 
217 ŠOLC, J.: Po boku prezidenta, s. 45–46 . 
218  NA, f. PZÚ – AMV 207, kart. 1566, sign. 207-1566-24/56, Hlášení Františka Švabíka ze dne 

20. 8. 1937. 
219 Tamtéž.  
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Z tohoto krátkého úryvku vyňatého z hlášení Františka Švabíka můžeme vyčíst 

hned několik charakteristik práce Aloise Čáslavky a pracovníků defenzivní sekce 

vůbec. Lze předpokládat, že zpravodajci udržovali kontakt s místními majiteli 

autodrožek, kteří je informovali o některých svých klientech, jenž se jim zdáli býti 

podezřelí. Zájem Aloise Čáslavky o dotyčnou neznámou ženu pak zřejmě pramenil 

z jejího zájmu o zmíněného četaře aspiranta, který sloužil u pro armádu velice 

důležitého plánografického oddělení, kde přicházel do styku s velice choulostivým 

materiálem. Navíc neznámá žena vzbuzovala podezření patrně už z důvodu 

opakovaného výjezdu na ZVV, a to i přesto, že se měla údajně živit detektivní činností. 

Není tedy divu, že Alois Čáslavka z pozice referenta defenzivní sekce druhého 

oddělení Hlavního štábu usiloval o zjištění její totožnosti. O to se pokusil následujícího 

dne ve společnosti Františka Švabíka, který k tomu měl příslušnou pravomoc. Dotyčné 

ženy se však bohužel nedočkali a tak byl nucen Alois Čáslavka dozor v 18:00 zrušit. 

Majitel autodrožky pak pouze dostal pokyn, pokud by se neznámá dostavila, 

aby zatelefonoval na policii, která neznámou prověří.220 

 Výše uvedená událost ze života Aloise Čáslavky věrně vykresluje každodenní 

činnost zpravodajských důstojníků defenzivní sekce. V tomto konkrétním případě šlo 

o prověření osoby podezřelé z nepřátelské špionáže. Nicméně, ne vždy se podezření 

prokázalo být oprávněným. Tak se tomu stalo například v případě vyšetřování kauzy 

fotoreportéra Rudolfa Kohna podezřelého ze špionáže, v němž opět figuruje i Alois 

Čáslavka. Dne 15. ledna 1938 spatřil účetní ředitel účtárny MNO Otto Fiedler na střeše 

protějšího činžovního domu neznámého muže manipulujícího s fotoaparátem. 221 

Z obavy před možným špionem ihned o tom informoval strážnici Hlavního štábu 

a nechal dotyčného zadržet. Alois Čáslavka pak nechal zjistit totožnost dotyčného 

muže a dal ho zadržet přivolaným orgánem oddělení pro státní bezpečnost. Aparát mu 

ponechal a zabavený film nechal vyvolat.222 Z dalšího šetření pak ovšem vyplývá, 

že zadržený Rudolf Kohn se nepokusil o špionáž, nýbrž jako reportér na volné noze 

si chtěl pouze přivydělat prodáním snímku Vítězného náměstí, kde se předtím událo 

                                                             
220  NA, f. PZÚ – AMV 207, kart. 1566, sign. 207-1566-24/56, Hlášení Františka Švabíka ze dne 

20. 8. 1937. 
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vlakové neštěstí elektrického vlaku, redakci „Halo–novin“. Ze střechy činžovního 

domu pak měl volný výhled na Vítězné náměstí.223  

Musíme si však uvědomit, že případů s takto dobrým koncem řešila defenzivní 

sekce v roce 1938 nemnoho. Podle přednášky o nacismu Josefa Bartíka z roku 1941 

mělo být v období od ledna do září 1938, respektive do uzavření Mnichovské dohody, 

zatčeno pro špionáž ve prospěch Německa 982 osob, přičemž zpravodajské oddělení 

vědělo ještě o dalších stovkách špionů, kteří zaslouženému trestu unikli díky zářijovým 

událostem.224 Obavy z Německa prudce vzrostly již na samotném počátku roku 1938, 

jelikož došlo k velkým změnám na nejvyšších místech německé státní exekutivy, 

v armádě a ve vedení zahraničního úřadu, což mělo za následek naprosté podřízení 

branné moci oficiální říšské ideologii. S velkým napětím pak sledovalo druhé oddělení 

Hlavního štábu i březnový anšlus Rakouska, kterým Německo, dle Hitlerova 

prohlášení z února roku 1938, „převzalo odpovědnost“ nad Němci žijícími 

v Rakousku.225  

Vzhledem k tomu, že se Hitler vyjádřil stejně i k německé menšině 

v Československu, neudiví nás snaha prezidenta Beneše a vlády ustupovat 

autonomistickým požadavkům Sudetoněmecké strany (dále jen SdP). Konrád Henlein, 

lídr SdP, však dle Hitlerových pokynů formuloval takové nároky, které by mohla 

československá vláda a prezident jen stěží akceptovat. Události v Československu 

začaly získávat mezinárodní rozměr. Řešení situace se zhostila britská diplomacie, 

jež si u české vlády prosadila vyslání lorda Waltera Runcimana do Československa 

v srpnu téhož roku, jenž měl z pozice nestraníka zprostředkovat jednání mezi vládou 

a SdP. Československá vláda se pak rozhodla ustupovat požadavkům SdP, 

aby nemohla být považována Západem za příčinu vzniklých sporů. Runcimanova mise 

však od počátku nebyla nestranná, jelikož Velká Británie ve skutečnosti usilovala 

o pokojné vztahy s Německem.226  

Po Göringově a Hitlerově projevu na sjezdu NSDAP v Norimberku ze dne 

12. září 1938 došlo v pohraničí k útokům henleinovců proti československým úřadům, 

na což vláda reagovala vyhlášením stanného práva v osmi okresech a vysláním 

vojenských asistenčních oddílů a část motorizovaných jednotek do kritických míst. 
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Vedení SdP požadovalo okamžité odvolání vojenských opatření a Henlein formuloval 

svůj návrh o odstoupení československých území, na nichž žilo více než 50% 

německého obyvatelstva. I přesto, že Walter Runciman podporoval Henleinovy 

požadavky, označil nakonec za viníka přerušených jednání právě SdP.227 Nicméně, 

zářijové události jednoznačně utvrdily Západ v přesvědčení, že další soužití mezi 

Čechy a Němci není možné a otevřela se cesta k Mnichovu.  

Mezinárodní význam Runcimanovy mise si vedení SdP uvědomovalo velmi 

dobře. Po celou dobu tak docházelo v pohraničí k různým incidentům a provokacím, 

které muselo druhé oddělení, a tedy i Alois Čáslavka, řešit. K nim bezesporu patří 

i aféra v Libči u Trutnova ze dne 29. srpna 1938. Vše začalo rozepří mezi německými 

a českými dělníky v místní hospodě. Hospodský odmítl nalít podnapilému českému 

dělníkovi, jenž tam vtrhl s klackem a dožadoval se piva, načež němečtí dělníci vyhodili 

čtyři české dělníky z hostince. Ti si vzápětí přivolali na pomoc další kamarády. Strhla 

se rvačka, a když zhasla světla, někdo z hostince zatroubil na poplach. Přijeli tak nejen 

hasiči z Trutnova, Libče a továrny firmy Oberländer, nýbrž se kolem shromáždilo více 

než 400 zvědavců obou národností.228 Tím vznikla z malé bezvýznamné hospodské 

vesnické šarvátky velice nebezpečná a vzhledem k Runcimanově misi i politicky 

choulostivá situace.  

Četníci museli přivolat posily z okolí. Nenadálý rozruch přilákal k hostinci i 

starostu města Trutnova Steigenbergera a poslance za SdP Adolfa Köllnera,229 který 

se rozhodl incidentu využít jednoznačně ve prospěch strany. Ihned intervenoval u 

ministra vnitra se žádostí o posily, vše zveličil a poté, zajisté neméně barvitě, o celé 

věci informoval lorda Runcimana. Ministerstvo vnitra okamžitě zajistilo dostatečný 

počet státních bezpečnostních orgánů k okamžité likvidaci případu. Zároveň o něm 

zpravilo Aloise Čáslavku, 230  Prezidium zemského úřadu v Praze a třetí oddělení 
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žádný škpt. Čáslavský nepracoval (viz ŠOLC, J.: Po boku prezidenta, s. 36–41.) a případ bezpochyby 
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Ministerstva zahraničních věcí (dále jen MZV). Po novém hysterickém telefonátu Dr. 

Köllnera na MV reagovalo druhé oddělení vysláním zpravodajského důstojníka 

z příslušné divize. I přesto, že se během incidentu nikomu nic vážného nestalo, bylo 

téměř jisté, že může mít vážné společensko-politické dopady. O tom svědčí i vydaný 

pokyn, aby na případ upozorněné tiskové úřady propustily jen úřední zprávy. 

I tak telefonát Dr. Köllnera tajemníkovi lorda Runcimana patřil k dalším mnoha 

případům, které přesvědčily Západ o nemožnosti dalšího soužití Čechů a Němců, 231 

třebaže orgány státní bezpečnosti zjistily, že byl poslanec Köllner v době incidentu, 

a tedy i při telefonátu, opilý. 232 

Po Runcimanově misi následoval francouzsko-britský požadavek, 

aby Československo vydalo Německu oblasti s více než 50% obyvateli německé 

národnosti, s čímž vláda nejprve nesouhlasila, ale nakonec kabinet Milana Hodži 

návrh pod nátlakem akceptoval. Na to vypukly v Československu masové 

demonstrace vyžadující obranu státu, jenž měly za následek podání demise Hodžovy 

vlády a přijetí nové, v čele s arm. gen. Janem Syrovým. Po bezvýchodných jednáních 

britského premiéra Nevilla Chamberlaina s Adolfem Hitlerem v Bad Godesbergu 

ze dne 22. září pak západní diplomacie konstatovala, že již nebude bránit vyhlášení 

mobilizace. K té došlo ještě 23. září.233  

K mobilizaci se postavilo velice zodpovědně i druhé oddělení. Věrně popsal 

její průběh ve svých pamětech tehdejší mjr. pěch. František Fárek, důstojník ofenzivní 

sekce pátrací skupiny: „Mobilizace druhého oddělení proběhla včas a bezvadně. 

Dostal jsem za úkol zajistit přepravu zpravodajského materiálu, technických pomůcek, 

nejnutnějšího vnitřního zařízení a pokladen do místa příštího působiště. Během hodiny 

předjelo k zadnímu vchodu budovy hlavního štábu několik vojenských kamiónů. 

Pomocný personál oddělení naložil všechno v rekordním čase. Za necelé tři hodiny 

                                                             
kompetenčně spadal pod defenzivní sekci, v rámci které se v té době škpt. Alois Čáslavka zaměřoval 

na činnost proti Německu a Rakousku. 
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pochodovali a v noci prováděli tajné manévrování jako údernické jednotky. Zpráva z tisku o těchto 

událostech pak zejména zdokumentovala bezmocnost hraničářů, kteří nemohli proti stále agresivnějším 

provokatérům účinně zasáhnout. BRANDES, Detlef: Sudetští Němci v krizovém roce 1938. Praha 2012, 

s. 221. 
232 NA, f. PMV - AMV 225, kart. 1298, sign. 225-1298-3/42, Zpráva Dr. Tumy č.1194/38 ze dne 

30. 8. 1938. 
233 STRAKA, K.: Československá armáda 1932–1939, s. 120–121. 
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po ohlášení mobilizační vyhlášky byly automobily i s příslušným strážním personálem 

připraveny k odjezdu.“ 234  Z Prahy se zpravodajské oddělení vydalo do Vyškova 

na Moravě. Na místě již panoval větší chaos. Největším problémem bylo ubytování.235 

František Fárek na to vzpomínal: „Vyškov byl přeplněn nastupujícími záložníky 

a personálem štábu nějaké vyšší jednotky, která se tam tvořila. Vyhledal jsem 

s kapitánem Čáslavkou chráněné parkoviště pro vozy naší kolony a zařídil jejich 

střežení. Noc jsme proklimbali u stolu v jídelně plně obsazeného hotelu.“ 236 

Následující dny se vše připravovalo k vypuknutí ozbrojeného konfliktu. Do příprav 

však zasáhla Mnichovská konference, jež veškeré naděje na obranu státu rozprášila. 

Velení armády tak muselo přistoupit k demobilizaci a tedy i likvidaci druhého 

oddělení ve Vyškově a i s morálně zlomenými důstojníky ho přestěhovat zpět do 

Prahy.237 Vše bylo jinak. Prezident Beneš brzy po mnichovské konferenci abdikoval 

a později odletěl do Londýna.238 Nejen politická scéna však prošla velkými změnami. 

Z Hlavního štábu musel v lednu roku 1939 odejít na popud německé strany z funkce 

přednosty zpravodajského oddělení František Hájek 239  a tak se stal faktickým 

vedoucím oddělení plk. gšt. František Moravec. Došlo i k zákazu agenturní ofenzivní 

činnosti proti Německu, který však plk. gšt. František Moravec plně nerespektoval 

a v dokonale zakonspirované špionáži i nadále pokračoval. Oficiální zpravodajská 

činnost v tomto období pak směřovala hlavně proti Maďarsku a Polsku.240 František 

Moravec se rovněž zasadil o zřízení ústředny pro odposlouchávání vybraných 

telefonních linek vlastních i cizích zastupitelských úřadů v budově Hlavního štábu. 

Ústřednu vybudoval mjr. pěch. Karel Paleček za pomoci technika ing. Jana Budíka. 

Po Palečkovi dostal na starost její řízení Alois Čáslavka. 241  

K funkci přednosty odposlouchávací skupiny se dostal po krátkém zapracování 

počátkem ledna roku 1939. Tato pracovní pozice spadala pod kompetenci ofenzivní 

sekce Emila Strankmüllera, o čemž svědčí následující úryvek z Čáslavkovy výpovědi: 

„tato skupina měla býti zřízena jako samostatná, ale mám dojem, že v budoucnosti 

měla býti moje skupina částí ofensivní skupiny 2, odd, hl, št, z jejíhož popudu tato 

                                                             
234 FÁREK, F.: Stopy mizí v archivu, s. 169. 
235 Tamtéž, s. 170. 
236 Tamtéž. 
237 Tamtéž, s. 172. 
238 ŠOLC, J.: Po boku prezidenta, s. 58. 
239 FÁREK, F.: Stopy mizí v archivu, s. 173. 
240 ŠOLC, J.: Po boku prezidenta, s. 58–59. 
241 ABS, f. 302, sign. 302-57-2, Protokol sepsaný s brig. gen. Karlem Palečkem, 21. 11. 1949, s. 72. 
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skupina byla zřízena.“ 242  Do ofenzivní sekce byl však zařazen už dříve, jelikož 

po určitý čas působil i v tiskové skupině. Jako přednosta odposlechové skupiny 

pak předával hlášení nejen svým přímým nadřízeným, Emilu Strankmüllerovi 

a Františku Moravcovi, ale i na nejkompetentnější místa celého státu, na předsednictvo 

vlády, branný výbor a další.243 Na této pozici pak setrval až do osudného 15. března 

roku 1939. 244 Mezitím se začal učit švédský jazyk, protože se původně plánovalo 

poslat jej na jeho přání pracovně do zahraničí, kde měl působit v soukromých službách 

jako sběrna zpráv.245 K tomu však již nedošlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
242 ABS, f. 302, sign. 302-97-2, Úřední záznam s pplk. děl. Aloisem Čáslavkou, 5. 8. 1946, s. 407. 
243 ABS, f. 302, sign. 302-57-2, Protokol sepsaný s brig. gen. Karlem Palečkem, 21. 11. 1949, s. 72. 
244 ŠOLC, J.: Po boku prezidenta, s. 59. 
245 ABS, f. 302, sign. 302-97-2, Zpráva č. 2 ve věci Čáslavky Aloise, plk. děl., 11. 4. 1949, s. 404. 
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3. Druhá světová válka (1939–1945) 

 

3.1 Tři Konšelé (1939) 

Oficiálně sice druhá světová válka vypukla 1. září 1939,246 nicméně pro důstojníky 

zpravodajského oddělení Hlavního štábu započala již 15. března 1939 obsazením Čech 

a Moravy nacistickým Německem. Zprávu o termínu uskutečnění plánu tzv. Fall Grün 

získalo druhé oddělení až vcelku pozdě. Za celý leden a únor nevykazovala 

zpravodajská činnost proti Německu žádných významnějších výsledků. 247  První 

konkrétní informace získalo zpravodajské oddělení až 11. března,248 a to hned ze dvou 

pramenů, od exponenta francouzské zpravodajské služby (Service de Renseignement), 

majora Henriho Gouyou, a poté i od proslulého agenta A–54.249 František Moravec 

ihned předal zprávu náčelníkovi Hlavního štábu gen. Bohuslavu Fialovi, který o situaci 

následující den informoval vládu. Nicméně, ta v čele s ministrem zahraničí Františkem 

Chvalkovským přijala zprávu s opovržením. S notnou dávkou ironie 

pak argumentovala tím, že kdyby nás Němci chtěli obsadit, nežádali by snížení ceny 

za odprodej dělostřeleckého materiálu. I přes odmítavý postoj vlády zpravil Moravec 

o situaci přednosty odborů MNO a také všechny velitele ZVV a sborů.250 

Navzdory lhostejnému stanovisku politické reprezentace vzal František 

Moravec situaci do svých rukou a společně s Emilem Strankmüllerem, přednostou 

ofenzivní sekce pátrací skupiny, se téhož dne dostavil do Palečkovy vily 

ve Střešovicích na schůzku s pražským exponentem britské zpravodajské služby 

Military Intelligence (MI-6) majorem Haroldem Gibsonem, který jim den předtím 

nabídl, aby přijali pozvání a pokračovali ve zpravodajské činnosti ve Velké Británii.251 

                                                             
246 SHAW, Antony: Druhá světová válka den po dni. Praha 2004, s. 10. 
247 KOKOŠKA, J. – KOKOŠKA, S.: Spor o agenta, s. 115. 
248 Ve zprávě o činnosti československé vojenské zpravodajské služby v letech 1920–1945 se sice 

objevuje datum 10. března, nicméně tento omyl, který se vyskytuje i v mnohé literatuře, vysvětlují 

Jaroslav a Stanislav Kokoškovi v monografii Spor o agenta A–54 následujícím způsobem: „Jde však 

o zjevné nedorozumění. Vzniklo zkratem v paměti plukovníka Moravce a majora Strankmüllera, 

kteří v některých svých výpovědích posunuli datum „historické“ schůzky s agentem A–54 

z 11. na 10. březen 1939. Tamtéž, s. 121. 
249 Agent A–54 – vlastním jménem Paul Thümmel (1902–1945), kontroverzní vyzvědač mezinárodního 

formátu, agent dublér, který zpravodajsky pracoval jak pro Československo, tak pro nacistické 

Německo. Bezesporu byl nejvýznamnějším informátorem československé zpravodajské služby před 

i během války, kterou zpravil např. o projektu výstavby Luftwaffe v letech 1936–1938 aj. Během 

okupace byl několikrát zatčen. Přiznal se ke spolupráci s československou zpravodajskou službou. 

Nakonec byl 20. dubna 1945 popraven v Terezíně. KOKOŠKA, J. – KOKOŠKA, S.: Spor o agenta. 
250 ABS, f. Z, sign. Z-6-314-1, Zpráva o činnosti čs vojenské zpravodajské služby v letech 1920–1945, 

27. 12. 1957, s. 125. 
251 STRANKMÜLLER, E.: Československé ofenzivní zpravodajství, s. 68–69. 
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Emil Strankmüller na tajné setkání vzpomínal následujícím způsobem: „Mjr. Gibson 

opakoval svoji nabídku a hned v úvodu dodal, že náš odlet může být uskutečněn 

asi v poledne dne 14. března. Šlo nyní o to, určit účastníky. Především měli odletět 

zpravodajští důstojníci zpravodajské ofenzívy, pokud pracovali proti Německu, 

tedy plk. František Moravec, mjr. gšt. Emil Strankmüller, mjr. pěch. Karel Paleček, 

mjr. jezd. Alois Frank a mjr. pěch. František Fryč. Protože mi A–54 při rozmluvě 

sdělil, že se pravděpodobně přesune i sám do Prahy a počítali jsme s jeho další 

spoluprací, bylo rozhodnuto, že odjedou všichni a to i z „obrany“, kteří znali, zejména 

z první schůzky agenta A–54, tj. pplk. Tichý, mjr. Bartík, škpt. Tauer, Cigna, Fořt, 

Sláma a Dítě.“ 252  Emil Strankmüller v uvedené citaci vzpomínal na pohnutky, 

které vedly Moravce k výběru důstojníků. Moravec se sám vyjádřil, že vybíral 

důstojníky podle užitečnosti a také podle míry zasvěcení ve věci agenturních sítí.“253 

Co se druhého kritéria týče, patrně rovněž odkazoval na agenta A–54. Výpovědi obou 

tedy shledávají klíčovým požadavkem k výběru důstojníků pro odlet do Velké Británie 

znalost totožnosti Paula Thümmela, i když toto kritérium bývá v literatuře velice často 

zpochybňováno. Všichni, kdo ho byli schopni identifikovat, na Západ neodcestovali. 

O Františku Fárkovi a Antonínu Longovi se sice z tohoto důvodu uvažovalo, ale 

nakonec je Moravec nevybral, protože oba měla krýt činnost proti Maďarsku a 

Polsku. 254  Do Velké Británie neodletěl ani narychlo z mimořádného přidělení na 

Slovensku odvolaný mjr. Bohumil Dítě, protože měl v kritickou dobu autonehodu, 

která mu znemožnila odjezd.255 

Před odletem musel ještě Moravec zařídit přesun zpravodajského materiálu, 

bez něhož by „jedenáctka“ nemohla ve Velké Británii úspěšně zahájit svou činnost. 

Tímto úkolem byl pověřen škpt. František Fryč, který převezl balíky s písemnostmi 

do konspirativní vily v Šárce. Odtud si je pak vyzvedl mjr. Strankmüller s člověkem 

s diplomatickým pasem na jméno Harold Gibson.256 Na druhém oddělení však stále 

zůstalo obrovské množství tajného a do budoucna pro zbylé důstojníky velmi 

nebezpečného materiálu, který do jejich odletu nebyl zlikvidován především z důvodu 

naprostého utajení celé akce.257 Ani blízcí kolegové „jedenáctky“ až na náčelníka 
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Hlavního štábu, gen. Fialu, a Františka Fárka neměli o odletu svých spolupracovníků 

do Velké Británie žádné informace. Fárek ve svých pamětech vzpomínal, 

jak se o operaci „Transfer“ na poslední chvíli dozvěděl od mjr. Strankmüllera a co ten 

mu k ní sdělil: „Vezmi na vědomí, že vzhledem k nastávajícím událostem odlétáme 

pracovat do zahraničí. Prosím tě, zachovej to až do našeho odchodu v naprosté tajnosti. 

Tebe pověřujeme vedením i likvidací naší skupiny a rovněž i ve všem ostatním 

počítáme s tebou a s tvými zkušenostmi.“ 258  Poté se „jedenáctka“ odebrala třemi 

různými auty na letiště v Ruzyni, odkud v pozdní odpoledne odletěla na Západ.259 

O tom, jak vnímal utajený odjezd kolegů Alois Čáslavka, se můžeme dozvědět 

z úředního záznamu z roku 1946, v němž vypověděl: „Dne 14. března ve 14.00 hodin 

odpoledne procházel místností, ve které jsem podával nějaký referát plk. gšt. Moravec 

se svou družinou. Odcházeli místností do aut a auty odjížděli na letiště / to vím dnes 

ale tehdy jsem neměl nejmenšího tušení, že plk. gšt. Moravec se svou skupinou 

odletí.“260  

Celá akce se do historie zapsala pod názvem „Transfer“. Jedenáct 

zpravodajských důstojníků, i přes nepříznivé počasí, nakonec dorazilo po půl 

jedenácté večer na londýnské civilní letiště Croydon, kde už je čekali zvědaví reportéři. 

Policie tak prostor musela vyklidit a „jedenáctka“ se mohla přesunout do hotelu 

Victoria. Vzhledem k opětovné přítomnosti senzacechtivých reportérů se však 

přestěhovala do hotelu Van Dyke.261 Ihned po příjezdu stály před Moravcem složité 

úkoly. Musel stanovit plán, kterým by navázal na zpravodajskou činnost ve Velké 

Británii. Nejprve bylo společně s aklimatizací a s navázáním nových kontaktů nutné 

roztřídit a prostudovat do Británie přivezený zpravodajský materiál a využít 

jej ve prospěch britské IS. Rovněž se jevilo jako nezbytné podchytit stávající síť 

a rozšířit ji. Moravec též lpěl na obnovení spojení se všemi články bývalé výzvědné 

organizace a špičkovými agenty, a to prostřednictvím již dříve založených expozitur 

v Nizozemí (Libuše) a ve Švýcarsku (Kazi).262 

Operace „Transfer“ však i přes svůj nesporný vojenský i politický význam 

z hlediska vývoje státu bývá často, a to mnohdy oprávněně, kritizována. Moravec 

se totiž dopustil několika zásadních chyb. Ty uvedl z pohledu zkušeného zpravodajce 
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ve svých pamětech František Fárek a nelze než s nimi souhlasit. Největším problémem 

byla právě výše zmíněná likvidace zpravodajského oddělení. 263  Pro „pozůstalé“ 

důstojníky se nacházelo v  budově Hlavního štábu i na APS velké množství 

nebezpečného zpravodajského materiálu, kterého by mohly nacistické zpravodajské 

a bezpečnostní složky, zejména Abwehr, gestapo a bezpečnostní služba SD, v příštích 

dnech zneužít. Alois Čáslavka se nejvíce podivoval nad skutečností, že jako přednosta 

odposlouchávací skupiny nedostal žádné pokyny ke zničení válců, na něž zachycoval 

rozhovory, spisového materiálu a výstavby náhradní odposlechové služby.264 Navíc 

vzhledem k utajení operace nastal na druhém oddělení po odletu „jedenáctky“ 

naprostý chaos. Moravec zanechal v Československu ještě jeden do budoucna 

nebezpečný problém, a to rodiny uprchlých důstojníků.265  

Bezprostředně po odletu začala likvidace zbylého materiálu. Emil Strankmüller 

v protokolu z roku 1949 uvedl, že nechal spálit „vše ostatní, t.j. bývalí agenti němečtí, 

koncept staré spisy, prostě vše, co svědčilo o naší agenturní činnosti“.266 U jeho sekce 

mělo zůstat pouze svědectví o agenturní činnosti proti Německu a o počínající činnosti 

proti Polsku, které mělo poskytnout alibi důstojníkům zpravodajského oddělení, 

jež zůstali v Praze. Alois Čáslavka s Františkem Fárkem však pak spálili i tyto 

dokumenty. 267  Nejprve ovšem museli prohlédnout písemný materiál a stanovit, 

v jakém pořadí bude zničen.268 Nebezpečného zpravodajského materiálu se nacházelo 

na oddělení opravdu mnoho. Alois Čáslavka vypověděl, že „po odletu 

plk. gšt. Františka Moravce a jeho skupiny zůstala u 2. odd. hl. št. značná část 

filmového archivu, značná část spisového zprav. materiálu, týkajícího se Maďarska, 

ve stolcích značná část adres a různých poznámek, které by mohly dáti podklad 

dalšímu šetření něm. zprav. služby“.269 

Ještě v odpoledních hodinách 14. března jmenoval generál Fiala vedoucím 

zpravodajského oddělení plk. Františka Havla a ihned ho zaúkoloval likvidací 

veškerého choulostivého materiálu.270 Samotné dokumenty začali důstojníci se svými 

pomocníky postupně pálit ještě ten večer, ale v noci ze 14. na 15. března 1939, poté 
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co Alois Čáslavka natočil v 00:30 hodin na žižkovské meziměstské ústředně Háchovu 

telefonickou rozmluvu s generálem Syrovým, v níž se prezident vyjádřil, že 15. března 

v sedm hodin ráno překročí německé jednotky naše hranice, vyhlásil Čáslavka 

na druhém oddělení poplach. 271 Sám na situaci vzpomínal následujícím způsobem: 

„Po odposlouchání Háchy a nařízení poplachu sešel jsem dolů k poradě s Fárkem 

a Longou. Rozhodli jsme se započít ihned s pálením celého oddělení a to tak, abychom 

byli hotoví nejdéle do 8 ráno, neboť první prvky německých motorizovaných částí 

mohly být na místě již v 10 hodin dopoledne. A nemýlili jsme se snad ani o minutu. 

V 10 hodin ráno byli již Němci na Vítězném náměstí.“272  

Kromě dokumentů musel Alois Čáslavka společně se svými kolegy rozdrtit 

nahrávací válečky a ing. Budík se věnoval rozebírání radiotechnického vybavení 

Palečkovy vily ve Střešovicích. Spalovací pec však na takové množství písemností 

nestačila. Začalo se různě improvizovat. Využívalo se i klozetů či ústředního topení.273 

Alois Čáslavka například řešil vzniklou situaci i tak, že s paní Longovou odnášel 

kompromitující materiál z Hlavního štábu v aktovkách domů a tam ho pálil. 274 

Do ničení se zapojily i manželky důstojníků. Věrně vykreslil atmosféru inkriminované 

noci ve svých pamětech František Fárek: „V malé spalovací místnosti v suterénu 

budovy to vypadalo jako v kotelně transatlantického parníku. V nesnesitelném vedru 

se tu pletl jeden umouněnec druhému, ale jinak to nešlo. Posedla nás zvláštní radost 

z ničení, sportovní zápal nenechat Němcům ani cár papíru.“275 

Německé jednotky překročily hranice zrána dne 15. března 1939 a nesetkaly 

se s žádným odporem ze strany Česko-slovenska, protože se armáda řídila rozkazem 

MNO, který zakazoval klást jakýkoliv odpor okupačnímu vojsku.276 Prahu Němci 

obsadili mezi devátou a desátou hodinou dopoledne. Nejprve zamířili do budov 

centrálních úřadů státní správy. Kolem deváté hodiny dorazily štáby generálů 

Schwedlera a Modela do budovy MNO, aby oznámily generálu Syrovému, 

že převezmou úřadovny ministerstva. Syrový se omluvil a konečný ortel byl nakonec 

vyslechnut generálem Obrátílkem. 277  Nic tak již nebránilo Němcům v proniknutí 

                                                             
271 ABS, f. H, a. č. H-664, podsvazek č. 4, Generál (František Moravec) materiály o práci bývalé 

vojenské rozvědky, Opis zprávy Aloise Čáslavky pro neznámého adresáta, nedatováno – z doby 

poválečné, s. 40. 
272 Tamtéž. 
273 FÁREK, F.: Stopy mizí v archivu, s. 183–184. 
274 ABS, f. 302, sign. 302-97-2, Úřední záznam s pplk. děl. Aloisem Čáslavkou, 5. 8. 1946, s. 407. 
275 FÁREK, F.: Stopy mizí v archivu, s. 184. 
276 STRAKA, K.: Československá armáda 1932–1939, s. 135. 
277 GEBHART, J. – KOUTEK, J. – KUKLÍK, J.: Na frontách, s. 47–48. 
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na Hlavní štáb. Když však v 10:45 pod vedením mjr. Heinze Schmalschlägera Němci 

zpravodajské oddělení obsazovali, skoro žádné kompromitující dokumenty 

už nenašli.278 František Fárek, který byl tomu přítomen, ve svých pamětech uvedl, 

že mjr. Schmalschläger při pohledu na prázdný archiv jen suše poznamenal: 

„Das konnte ich erwarten.“279 Zpravodajcům se na druhém oddělení sice podařilo, 

i přes všechny komplikace, zničit takřka všechen do budoucna potenciálně nebezpečný 

materiál, nicméně na nižších velitelstvích a na MV zůstalo tolik dokumentů, že kvůli 

nim Němci zřídili tzv. speciální vyhodnocovací skupinu. Oficiální likvidace druhého 

oddělení pod dohledem nacistů začala před polednem. 280  Vedoucím likvidační 

skupiny byl ustanoven plk. František Havel a jeho zástupcem pplk. Tomáš Houška.281 

I přes přítomnost Němců se plk. Havlovi za pomoci Františka Hiekeho dokonce 

podařilo zachránit dva miliony korun z příruční pokladny.282  

Mezitím Alois Čáslavka, vzhledem k jeho zpravodajské minulosti, trnul 

strachem z budoucnosti. Předpokládal zatčení, nicméně zachoval se jako čestný muž, 

o čemž svědčí následující úryvek z jeho nedatované zprávy pro neznámého adresáta 

z poválečného období: „V 8 hod. ráno odešel jsem domů, vzal na sebe uniformu 

a odešel zpět do štábu. Chtěl jsem, aby mně odvedli alespoň jako vojáka!“283 I přes to, 

že ho nacisté hned nezatkli, dostal se do nezáviděníhodné situace, neboť nalezli v kase 

generála Fialy elaborát týkající se odposlouchávání německého vyslance 

s Čáslavkovou značkou z nedávné minulosti, kdy zpravodajská činnost proti Německu 

stála za hranicí zákona. Musel se tak podrobit asi hodinovému výslechu rytmistra 

von Riesena, jenž ho sice nezatknul, ale zároveň ho varoval, že „sebemenší věc 

by stačila, aby byl odstraněn“.284 

Osudného 15. března stáli zpravodajští důstojníci na rozcestí. Měli před sebou 

hned několik možností, kterou cestou se mohli dále vydat. Už 16. března 1939 

se na zpravodajské oddělení dostavil šéf Abwehru Wilhelm Canaris s nabídkou 

spolupráce a rovněž jim zaručil, že za dosavadní činnost nebudou trestně stíháni. 

                                                             
278 GEBHART, J. – KOUTEK, J. – KUKLÍK, J.: Na frontách, s. 47–48. 
279 V překladu: To jsem mohl čekat. FÁREK, F.: Stopy mizí v archivu, s. 186. 
280 GEBHART, J. – KOUTEK, J. – KUKLÍK, J.: Na frontách, s. 49. 
281  KOKOŠKA, Stanislav – PIVCOVÁ, Zuzana: Generál Eliáš a Schmoranzova skupina tiskových 

důvěrníků (dále jen Generál Eliáš). HaV, 45, 1996, č. 6, s. 144. 
282 GEBHART, J. – KOUTEK, J. – KUKLÍK, J.: Na frontách, s. 49. 
283 ABS, f. H, a. č. H-664, podsvazek č. 4, Generál (František Moravec) materiály o práci bývalé 

vojenské rozvědky, Opis zprávy Aloise Čáslavky pro neznámého adresáta, nedatováno – z doby 

poválečné, s. 40. 
284 Tamtéž. 
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Dokonce navrhl návrat zpravodajců z emigrace. 285  Rodinám „jedenáctky“ rovněž 

nacisté nabídli měsíční podporu 300 marek a garantovali jim bezpečný pobyt 

v Protektorátu, ovšem pouze za předpokladu, že se nepokusí o vystěhování. 286 

Londýnská skupina by však na návrat nepřistoupila. Brzy po příletu do Londýna 

se Moravcova skupina přihlásila Dr. Edvardu Benešovi, čímž demonstrovala svůj 

nesouhlas se stávající situací v bývalém Česko-slovensku. Ve Velké Británii měli 

českoslovenští důstojníci úplně jiné starosti. Museli řešit aktuální otázky jako peníze 

či problematiku nošení zbraní. Ze zpravodajského hlediska se ihned snažili navázat 

kontakt s francouzskou zpravodajskou službou a, jak již bylo řečeno dříve, 

s expoziturami ve Švýcarsku a Holandsku. Vzhledem ke stávajícím událostem v Praze 

se jevilo jako nezbytné spojit se co nejdříve s Protektorátem prostřednictvím 

uprchlíků, nově se tvořících odbojových hnutí a československých zastupitelských 

úřadů, které nepřipadly Němcům, především těch polských. Polsko sehrálo v otázce 

kontaktu „jedenáctky“ s Protektorátem díky své výhodné strategické poloze 

významnou roli. Samotné spojení pak mohlo účinně fungovat díky vybudování nové 

radiostanice poblíž Londýna.287 

Mezitím se zpravodajští důstojníci v Praze museli rozhodnout, zda budou 

spolupracovat s Němci, stáhnou se do ústraní, emigrují nebo se zapojí do odbojové 

činnosti. O jejich profesionální zkušenosti a schopnosti byl ohromný zájem. Jestliže 

hovoříme o odbojové činnosti bývalých zpravodajských důstojníků po 15. březnu 

1939, bylo by chybou nezmínit Schmoranzovu skupinu tiskových důvěrníků 

napojenou přímo na protektorátního ministerského předsedu, gen. Aloise Eliáše. 

V tomto případě začaly přípravy na odbojovou činnost již v září roku 1938, 

kdy na Ministerstvu propagandy288 působil bývalý přednosta druhého oddělení Šimon 

Drgač, a který kolem sebe se souhlasem gen. Aloise Eliáše koncentroval některé 

důstojníky. 289  Po 15. březnu 1939 nabídl gen. Eliáš práci plk. Františku Havlovi 

                                                             
285 GEBHART, J. – KOUTEK, J. – KUKLÍK, J.: Na frontách, s. 49–50. 
286 NA, f. Svaz protifašistických bojovníků – ústřední výbor Praha, pozůstalost Františka Moravce, 

nezpracovaný materiál, Souhrnná zpráva č. 1, Nedatováno, nepodepsáno. 
287 ABS, f. Z, sign. Z-6-314-1, Zpráva o činnosti čs vojenské zpravodajské služby v letech 1920–1945, 

27. 12. 1957, s. 127. 
288  Ministerstvo propagandy – vzniklo ve vládě premiéra Milana Hodži v době ohrožení 

Československa Německem. Funkci ministra získal 16. září 1938 Hugo Vavrečka. ČERNÝ, Tomáš: 

Rádio Retro 1938–1945: Čas strachu, čas odvahy (2015). Projev ministra Vavrečky k Mnichovu. 

In: http://mluveny.panacek.com/radiodokument/119604-radio-retro-1938-1945-cas-strachu-cas-

odvahy-2015.html [cit. 12. 4. 2015].  
289 BAREŠ, Arnošt – PASÁK, Tomáš: Odbojová organizace Zdeňka Schmoranze v roce 1939 (dále jen 

Odbojová organizace). HaV, 17, 1968, č. 6–7, s. 1005–1006. 

http://mluveny.panacek.com/radiodokument/119604-radio-retro-1938-1945-cas-strachu-cas-odvahy-2015.html
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ve svém úřadu. Zde mohl i nadále udržovat kontakt s bývalými kolegy 

ze zpravodajského oddělení napojenými na celoprotektorátní vojenskou odbojovou 

organizaci Obrana národa (dále jen ON) 290 , mezi nimiž vynikali ve své činnosti 

pplk. Jan Třebický a pplk. František Hieke, kteří se dokonce, aby se mohli odboji plně 

věnovat, nechali penzionovat. 291  Mezi jejich významné spolupracovníky patřil 

bezesporu i pplk. Tomáš Houška. Generál Eliáš pak zaměstnal plk. Františka Havla 

především s úmyslem vytvořit ve Fürstenberském paláci zakamuflovaný štáb 

vojenského odboje.292  

Když však koncem března zakázaly německé orgány zaměstnávat 

ve zpravodajských úřadech bývalé zpravodajské důstojníky, byli tito převedeni 

do Tiskového odboru předsednictva ministerské rady či do jemu podléhajících 

orgánů. 293  Funkci šéfa Tiskového odboru pak zastával právě Zdeněk Schmoranz, 

jenž úzce spolupracoval s některými zaměstnanci Československé tiskové kanceláře 

(dále jen ČTK), zejména s Arnoštem Barešem a Osvaldem Svobodou. Dne 29. března 

1939 se podařilo u protektorátní ministerské rady prosadit zavedení funkcí tiskových 

referentů či důvěrníků při okresních úřadech pod záminkou sjednocení tiskové 

a dozorčí služby a její provádění v jednotlivých okresech. Neoficiálně však tiskoví 

důvěrníci, většinou bývalí zpravodajci, soustřeďovali do svých rukou významné 

hospodářské a vojenské informace pro potřeby odboje, které se pak posílaly některým 

představitelům vznikajícího zahraničního odboje, především Hubertu Ripkovi 

do Paříže a Milanu Hodžovi do Lausanne. Schmoranzova skupina tiskových 

důvěrníků udržovala čilou komunikaci rovněž s pařížským okruhem kolem vyslance 

Štefana Osuského.294  

I ON měla svou zpravodajskou organizaci, která dosahovala špičkové úrovně. 

Pod vedením mjr. Jaroslava Hájíčka zajišťovala předávání zpráv s gen. Sergejem 

                                                             
290 Obrana národa – byla celoprotektorátní ilegální vojenská organizace, jež si kladla za cíl vznik 

rámcové armády v podzemí s úkolem připravit širší mobilizaci v okamžiku německých válečných 

neúspěchů. Do léta roku 1939 vznikly základní sítě od ústředního velení přes zemská velitelství. K nim 

se přimykaly tzv. civilní skupiny z řad Sokolů, legionářů, inteligence, záložních důstojníků apod. 

Vrchním velitelem organizace byl nejprve gen. Sergej Ingr. GEBHART, J. – KOUTEK, J. – KUKLÍK, J.: 
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291 GEBHART, Jan: Nacistická okupace a počátky české domácí rezistence (dále jen Nacistická okupace). 

In: PEJČOCH, Ivo – PLACHÝ, Jiří a kol. (edd.): Okupace, kolaborace, retribuce, MO-PICMO. Praha 2010, 

s. 82. 
292 KURAL, Václav: Vlastenci proti okupaci. Ústřední vedení odboje domácího 1940–1943 (dále jen 

Vlastenci). Praha 1997, s. 23. 
293 BAREŠ, A. – PASÁK, T.: Odbojová organizace, s. 1006. 
294 GEBHART, J.: Nacistická okupace, s. 82–83. 



57 
 

Ingrem, přechody vojáků do zahraničí (zejména do Polska) atd. Dokonce na krátkou 

dobu navázala i radiové spojení s Paříží.295 

I přes počáteční smířlivé jednání s nacisty měl Alois Čáslavka o své 

budoucnosti jasno. Ještě 15. března odpoledne začal společně se svými kolegy 

mjr. pěch. Františkem Fárkem a mjr. pěch. Antonínem Longou vymýšlet plán 

k vytvoření „rezidence“ zahraničního odboje. Nejprve si stanovili zásady ilegální 

práce, v nichž kladli důraz na kvalitu zpravodajské sítě a nikoli na její početnost, 

na přísné utajení a na společném řešení zásadních otázek. Rovněž se jevilo jako 

nezbytné rozdělit si úkoly. František Fárek si vzal na starost vedení skupiny, 

organizační záležitosti, výběr a nábor spolupracovníků a zajišťování kurýrů, Antonín 

Longa finance, ukrytí archivu, spojení s londýnskou skupinou a spolupracovníky. 

Alois Čáslavka se pak logicky, vzhledem k jeho předešlému působení na druhém 

oddělení, ujal evidence technického materiálu. Také dostal na práci vedení deníku, 

kontakty s cizími legacemi v Praze, péči o rodiny „jedenáctky“ a průzkum 

pohraničních přechodů.296 Tak vznikla odbojová zpravodajská skupina, která později 

vešla ve známost pod názvem „Tři Konšelé“. 

Co se první zásady, v níž se Fárek zavázal k upřednostňování kvality před 

kvantitou, týče, i přesto, že se „Tři Konšelé“ za celou dobu své existence nikdy 

nepřipojili k žádné další odbojové organizaci, využívali svých dalekosáhlých kontaktů 

z předválečného období. 297  Spolupracovali například s pplk. Františkem Havlem 

a s již dříve zmíněnými bývalými zpravodajci napojenými na ON, pplk. Janem 

Třebickým 298  a pplk. Františkem Hiekem.299  Zpočátku však mezi nimi existovala 

                                                             
295 KURAL, V.: Vlastenci, s. 23. 
296 FÁREK, F.: Stopy mizí v archivu, s. 186–187. 
297 KURAL, V.: Vlastenci, s. 23. 
298 Jan Třebický, pplk. gšt. (1895–1940) – Narodil se v Praze do rodiny průvodčího státních drah. 

Od roku 1913 studoval na České škole vysoké technické v Praze, kterou nedostudoval kvůli vypuknutí 

první světové války. Během války se přihlásil do československých legií v Rusku. Po návratu 

do Československa pokračoval ve vojenské kariéře. Absolvoval pražskou Válečnou školu a od roku 

1938 působil na zpravodajském oddělení Hlavního štábu jako referent skupiny A (studijně plánovací). 

Po 15. březnu 1939 přešel přes ON do tzv. Havelkova úřadu (úřad státního prezidenta). Společně 

s plk. Drgačem a plk. gšt. Františkem Havlem stál za zřízením organizace tzv. „tiskových důvěrníků“. 

Za svou činnost byl 12. 9. 1939 zatčen gestapem a vězněn na Pankráci. Zemřel na následky týrání 

gestapem 20. 3. 1940 v pražském lazaretu SS. LÁNÍK, Jaroslav (red.): Vojenské osobnosti 

československého odboje 1939–1945 (dále jen Vojenské osobnosti). Praha 2005, s. 302–303. 
299 František Hieke, plk. pěch. (1893–1984) – Narodil se v Roudnici nad Labem. Vystudoval českou 

státní průmyslovou školu v Plzni. Po vypuknutí první světové války působil na frontě v Rusku 

a Rumunsku. Již v posledních měsících války se uplatnil jako zpravodajec. Po válce pokračoval 

ve zpravodajské kariéře. Na zpravodajské oddělení Hlavního štábu se dostal až 31. 1. 1939. Za okupace 

stál ve vedení ON a spolupracoval s arm. gen. Josefem Bílým, plk. gšt. Šimonem Drgačem, 

plk. gšt. Františkem Havlem, mjr. gšt. Jaroslavem Hájíčkem a pplk. děl. Josefem Mašínem. 

Před zatčením v prosinci roku 1939 uprchl do zahraničí, kde nejprve v Bělehradu, později v Istanbulu, 
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určitá nevraživost. Důvodů k vzájemné odtažitosti by se našlo hned několik. Antonín 

Longa mající na starost finance se na tyto díval skrz prsty zejména kvůli zajištění 

příruční pokladny Františkem Hiekem, jejíž prostředky dle „Konšelů“ nebyly využity 

nejvhodnějším způsobem. Tuto situaci vylíčil patrně Antonín Longa300 v souhrnné 

zprávě č. 1 pro plk. Františka Moravce následujícím způsobem: „Dnes vidíme, že jsme 

vlastně provedli nehoráznost, poněvadž peníze nebyly věnovány svému účelu, 

nýbrž z větší části byly zašantročeny na ministerstvo propagandy /víme o 2,000.000/, 

kde se měly státi prostředkem k získání teplých míst pro pány ze skupiny A, specielně, 

plk. Havla, Třebického, Hieckeho atd. Dnes, kdy otázka existence ministerstva 

propagandy je odbyta a nevíme, jak s těmito penězi bude naloženo, chápete, jak nám 

jich je líto.“301 

O nic lepší vztah neměl k pplk. Františku Havlovi ani Alois Čáslavka. Za jejich 

vzájemnou rivalitou stálo odmítnutí Čáslavky vydat Havlovi fotografické aparáty, 

které prozřetelně již dříve nechal nádražním úředníkům, aby mu nafotografovali 

změny jízdních řádů československých železnic nařízené Němci, a o nichž 

se domníval, že by je pplk. Havel využil k nepodstatným účelům. 302  Doslova 

se k tomu vyjádřil tímto způsobem: „Plk. Havel chtěl aparáty pro své lidi, aby s nimi 

fotografovali–ale někde nějaké děvčata apod. – – – Aparáty jsem mu prostě nedal a věc 

potom vysvětlil.“303 

Velice důležitým spojencem od samotného počátku jim byl i bývalý vedoucí 

německé sekce ze skupiny Studijní a plánovací pplk. gšt. Tomáš Houška, jenž mezitím 

získal funkci zástupce Národního muzea, kde dokonce zřídil sběrnu zpráv, jíž 

„Tři Konšelé“ bohatě využívali.304 Rovněž se zasadil o vytvoření souhrnných zpráv 

a elaborátů o stávající situaci v Protektorátě pro londýnskou skupinu. Ke spolupráci 

se velice brzy přihlásili i dva Fárkovi bývalí kolegové, kteří se stali pro „Konšely“ 

                                                             
Moskvě a Teheránu nadále zpravodajsky pracoval proti nacistickému Německu. Po druhé světové válce 

dosáhl funkce zatímního předsedy druhého senátu Odvolacího kárného výboru. Po roce 1948 byl 

přeložen do výslužby, degradován a vězněn. Rehabilitován byl po roce 1989. Tamtéž, s. 94–95. 
300 Souhrnná zpráva č. 1. neuvádí jméno autora, avšak z obsahu je zřejmé, že pochází od „Konšelů“. 

Vzhledem k tomu, že spojení s londýnskou skupinou dostal na starost právě Antonín Longa, lze 

se domnívat, že je autorem on. NA, f. Svaz protifašistických bojovníků – ústřední výbor Praha, 

pozůstalost Františka Moravce, nezpracovaný materiál, Souhrnná zpráva č. 1, Nedatováno, 

nepodepsáno. 
301 Tamtéž. 
302 ABS, f. H, a. č. H-664, podsvazek č. 4, Generál (František Moravec) materiály o práci bývalé 

vojenské rozvědky, Opis zprávy Aloise Čáslavky pro neznámého adresáta, nedatováno – z doby 

poválečné, s. 41. 
303 Tamtéž. 
304 GEBHART, J. – KOUTEK, J. – KUKLÍK, J.: Na frontách, s. 89–96. 
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v budoucnu nepostradatelnými. Oficiál Zdeněk Řípa z Košic305 a jeden jeho blízký 

známý z PAÚ v severních Čechách, št. rtm. Müller, vynikající fotograf s bohatými 

kontakty na vojenské gážisty pracující v administrativních složkách protektorátních 

úřadů a sám nyní zaměstnaný v Památníku osvobození. 306  Velmi přínosným 

se tak stalo i spojení s prap. Šlégrem, bývalým spolupracovníkem mjr. Karla Palečka, 

a od dubna roku 1939 překladatelem němčiny v rámci legislativního odboru MV. 

František Fárek na jeho práci vzpomínal následujícím způsobem: „Pověřili ho, 

aby zpracovával dvoujazyčné verze všech nových zákonů, vládních nařízení 

a prováděcích nařízení. Šlégr vkládal do psacího stroje vždy o jeden průklep navíc, 

který buď přinášel osobně, nebo posílal po spojce. Díky tomu jsme mohli informovat 

naše II. oddělení v Londýně o všech zákonných opatřeních dříve, než byla publikována 

v protektorátě.“307 Konexe „Tří Konšelů“ později dosáhly dokonce až na pražskou 

služebnu gestapa.  

Fárek, Longa a Čáslavka však nevyužívali pouze kontaktů na vojenské osoby. 

Snažili se získat pro svou věc i jiné, civilní osoby. Takovýmto přímo exemplárním 

příkladem byl výpravčí z Wilsonova nádraží v Praze Vilém Truníček, jehož získal 

ke spolupráci Alois Čáslavka. Ten podával podrobná hlášení o železničních 

transportech Wehrmachtu. 308  Nicméně, ilegální odbojová činnost „Tří Konšelů“ 

se neomezovala pouze na Prahu. Směřovala i na venkov, kde po navázání kontaktu 

se skupinou mjr. Karla Voloveckého z Benešova s konexemi po celých jižních 

Čechách a na Plzeňsku, nabyla na významu.309  S rostoucí agendou se jevilo jako 

nezbytné zřízení zpravodajských schránek pro usnadnění styku s informátory. Snad 

nejdůležitější zajistil právě Alois Čáslavka, a to u své sestřenice Magdy Rezkové 

v módním salonu na Vinohradech.310 

Vůbec první akcí „Tří Konšelů“ byl pokus o navázání kontaktu s Františkem 

Moravcem. Alois Čáslavka proto vyhledal mjr. Harolda Gibsona, jenž sice slíbil 

podporu, nicméně nakonec nepodnikl nic. Více jim v otázce spolupráce zpočátku vyšli 

vstříc Francouzi, atašé plk. dʼAbord a jeho zpravodajský přidělenec mjr. Henri 

Gouyou.311 Zajistili jim především velice důležité spojení s Londýnem. Ještě týž den 

                                                             
305 FÁREK, F.: Stopy mizí v archivu, s. 194. 
306 GEBHART, J. – KOUTEK, J. – KUKLÍK, J.: Na frontách, s. 96. 
307 FÁREK, F.: Stopy mizí v archivu, s. 194. 
308 GEBHART, J. – KOUTEK, J. – KUKLÍK, J.: Na frontách, s. 96. 
309 GEBHART, J.: Nacistická okupace, s. 82. 
310 GEBHART, J. – KOUTEK, J. – KUKLÍK, J.: Na frontách, s. 97. 
311 FÁREK, F.: Stopy mizí v archivu, s. 187. 
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pak odeslali „Tři Konšelé“ tajně dopis československému vojenskému atašé v Paříži 

pplk. Václavu Kalinovi s prosbou, aby na jejich činnost upozornil plk. Františka 

Moravce. Další den poslali, tentokráte již přes francouzské velvyslanectví, ještě jeden 

dopis s podobným obsahem, a to přímo Františku Moravcovi. 312  Ten jim odepsal 

počátkem dubna a svou zprávu odeslal prostřednictvím Jiřího Zemana,313 průvodčího 

lůžkových vozů mezinárodní společnosti Wagon Lits jedoucího z Francie, 

v níž poděkoval „Konšelům“ za dopis a potvrdil budoucí spolupráci. Rovněž 

je požádal, aby se starali o rodiny londýnské „jedenáctky“. Brzy obdrželi z Londýna 

ještě jednu objemnější zásilku se zprávou o mezinárodní situaci, o činnosti londýnské 

zpravodajské skupiny, vzkazy pro rodiny a dopis pro gen. Eliáše. Tentokráte 

se podařilo doručit zprávy za pomoci mjr. Gouyou přes vyslaneckého šoféra Josefa 

Zárubu.314  

Největší problém spatřovali „Tři Konšelé“ v péči o rodiny „jedenáctky“. 

Jak již bylo zmíněno dříve, Němci rodinám sice slíbili určitou podporu, nicméně 

s podmínkou, že se nepokusí o útěk do zahraničí. 315  S jejich přesunem do ciziny 

se však počítalo od samotného začátku. Dokud rodiny „jedenáctky“ nebyly v bezpečí, 

netroufal si František Moravec rozvinout zpravodajskou činnost naplno ze strachu 

před mstou z německé strany. Vzhledem k určité pasivitě britské strany po příletu 

důstojníků do Velké Británie využila příležitosti ke zpravodajské spolupráci zaměřené 

proti Třetí říši dříve francouzská Service de Renseignement, která si velice dobře 

uvědomovala možnost Moravcovy skupiny získávat důležité informace i z těch 

regionů Německa, kam by francouzská výzvědná služba mohla proniknout jen stěží.316 

Proto dne 17. dubna 1939 došlo k setkání mjr. Gouyou a mjr. Henriho Navarry 

s reprezentantem londýnské skupiny plk. gšt. Oldřichem Tichým, aby se dojednaly 

                                                             
312 FÁREK, F.: Stopy mizí v archivu, s. 187. 
313 Zeman Jiří (1892–1942) – Narodil se v Pardubicích. Za první světové války vstoupil do srbské 

dobrovolnické divize. Odtud se dostal do Řecka a dále do Francie, kde byl zařazen k československému 

pluku francouzských legií. Po válce se stal průvodčím mezinárodní společnosti Wagon Lits a tak 
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později tamtéž popraven. LÁNÍK, J. (red.): Vojenské osobnosti, s. 335. 
314 FÁREK, F.: Stopy mizí v archivu, s. 187–198.  
315 NA, f. Svaz protifašistických bojovníků – ústřední výbor Praha, pozůstalost Františka Moravce, 

nezpracovaný materiál, Souhrnná zpráva č. 1, Nedatováno, nepodepsáno. 
316  STRAKA, Karel: Obnova československo-francouzské zpravodajské kooperace mezi březnem 

a srpnem 1939. In: http://www.vhu.cz/obnova-ceskoslovensko-francouzske-zpravodajske-kooperace-

mezi-breznem-a-srpnem-1939/ [cit. 22. 2. 2015]. 
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podmínky vzájemné spolupráce. Francouzi počítali s umístěním výkonné složky 

na jejich území. Budoucí spolupráci však Čechoslováci podmiňovali pomocí 

s přesunem svých rodin do bezpečí emigrace. Francouzi takovouto podporu přislíbili, 

bohužel však její samotné realizaci bránil stále přísnější dohled nacistických orgánů 

nad cizími zastupitelskými úřady na území Protektorátu. Dne 27. dubna se pak ještě 

sešel na pařížském nádraží přednosta Service de Renseignement, plk. Louis Rivet, 

s plk. Františkem Moravcem za účelem dojednání statutu budoucí československé 

zpravodajské ústředny ve Francii.317  

Československé výzvědné pracoviště v Paříži s krycím názvem „Karel“ 

(zpočátku „Karla“) tak začalo dle jejich dohody fungovat od 1. května téhož roku 

a do jejího čela byli postaveni dva příslušníci „jedenáctky“ mjr. Karel Paleček 

a mjr. František Fryč. I přes zdánlivě autonomní status řídil „Karla“ plk. František 

Moravec a právě jemu se předávaly všechny získané zprávy a informace, 

a to prostřednictvím britské zpravodajské služby MI–6 přímou zvláštní telefonní 

linkou, radiovým spojením či kurýrní cestou. Zpravodajská ústředna si pak kladla 

za hlavní cíle zprostředkovat kontakt se „Třemi Konšely“, zřídit a udržovat kurýrní 

a radiové spojení se stanicemi domácího odboje a zpravodajskými ústřednami 

v cizině, prohloubit spolupráci s ústřednou „Kazi“ ve Švýcarsku a se zpravodajským 

oddělením francouzské armády.318 

Jedním z nejdůležitějších úkolů se však stalo dokončení operace „Transfer“, 

respektive bezpečný přesun rodin zpravodajských důstojníků do emigrace, bez něhož 

nemohlo dojít k plnému využití zpravodajského potenciálu „jedenáctky“ z oprávněné 

obavy před nacistickými represemi. Snad ještě větší strach o osud rodin měli 

„Tři Konšelé“, neboť si velice dobře uvědomovali pravděpodobný dohled gestapa 

nad nimi a občas za neuvážlivé, riskantní mnohdy až malicherné požadavky 

„jedenáctky“ vůči rodinám své kolegy pak otevřeně kritizovali. To dokazuje i silně 

ironická odpověď Antonína Longy na žádost proslulého sukničkáře škpt. Slámy, 

který po „Třech Konšelech“ chtěl, aby pro něj vypátrali adresu jeho známé dámy.319 

Longa na to měl dle Františka Fárka reagovat v dalším dopise následujícím způsobem: 

„Se zjišťováním adresy tvé ,chotiʻ jsme si netroufali začít, protože jsi nám neudal, 

                                                             
317  STRAKA, Karel: Obnova československo-francouzské zpravodajské kooperace mezi březnem 
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o kterou ,choťʻ z tvé mládenecké sbírky jde. Pokud jde eventuálně o děti, nedostává 

se nám prostředků na zřízení sirotčince. O tvé ,chutiʻ nepochybujeme. ,Vousatejʻ 

(moje přezdívka) ale kroutí hlavou nad ,možnostmiʻ!“ 320  Pro zachování 

připravovaného dokončování operace „Transfer“ v tajnosti museli „Tři Konšelé“ určit 

pravidla styku s rodinnými příslušníky. Rodiny se měly držet v ústraní, vyvarovat 

se jakékoliv sdílnosti, spálit dopisy manželů a písemný styk s Londýnem realizovat 

pouze jejich prostřednictvím. Kontakt s rodinami pak dostaly na starost do věci 

zasvěcené manželky „Konšelů“.321 

Nicméně, udržování písemného styku s Londýnem se stávalo den ode dne 

složitějším. Zvrat nastal koncem dubna, kdy vojenskou správu okupovaného území 

vystřídaly říšské civilní a policejní úřady. 322  Tak se o Fárka s Longou a o další 

zpravodajce začalo aktivně zajímat gestapo a vyslýchat je. Tím, vzhledem ke zvýšené 

kontrole cizích zastupitelstev, došlo k ochlazení vztahů mezi „Konšely“ 

a francouzskou legací.323 Gestapo se zaměřilo nejen na „Konšele“, ale i na rodinné 

příslušníky „jedenáctky“. Nejhůře dopadla paní Palečková, u níž gestapo dokonce 

provedlo domovní prohlídku. Naštěstí zásah „Konšelé“ předpokládali a zavčas 

ji varovali. Paní Palečková tak stihla veškerý kompromitující materiál z domu 

odstranit. 324  Nové poměry na zahraničních zastupitelských úřadech v Protektorátu 

popsal v červnu svérázným způsobem Alois Čáslavka ve zprávě pro Františka 

Moravce: „Všichni Francouzové, vlastně i Angličané, byli a jsou dosud 

před Gestapem-tou zlotřilou a zkorumpovanou luzou-úplně posraní. Tak to vypadá 

ve všech cizích legacích v Praze.“325  

Situace se zdánlivě mírně zlepšila na počátku května, kdy mjr. Gouyou 

i s poštou odjel do Paříže. 326  Navíc začala na styku s domovem aktivně pracovat 

pařížská ústředna „Karla“. Nicméně, i tak se francouzská strana v předání zpráv na 

jaře příliš neangažovala. „Tři Konšelé“ dokonce zjistili, že francouzští diplomaté 

dopisy z Londýna otevírali a dělali si v nich poznámky, než jim je po dlouhé době 
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konečně předali. 327  Kontrola zpráv od „Tří Konšelů“ Francouzi se nelíbila ani 

zpravodajským důstojníkům v Paříži, a proto učinili proti takovémuto zacházení 

opatření. Instruovali Longu, aby poštu určenou Františku Moravcovi zalepil do 

zvláštní obálky přímo na jeho jméno a zprávy politické pro Huberta Ripku na jméno 

mjr. Karla Palečka nebo mjr. Františka Fryče.328  

O neochotě Francouzů zajišťovat písemné spojení mezi Prahou a Londýnem 

svědčí i první situační zpráva z „Karly“ ze dne 6. května 1939, v níž zpravodajci 

vylíčili Moravcovi obavy z nečinnosti mjr. Gouyou, která by mohla skončit 

katastrofálně pro rodiny důstojníků přebývající v Protektorátě. Doslova se ve zprávě 

píše: „Šmidra329 se vyjádřil, že to co slíbil, splní a doufá, že příští týden odjede do 

Prahy. Bude mu znovu zdůrazněno nebezpečí z prodlení a žádáno, aby rodiny byly 

evakuovány co nejdříve. Přiloženou poštu z Prahy přinesl Šmidra tak, 

jak ji předkládám. Žádal mě o zprávy.“330  

Dalšího dne se důstojníci z „Karly“ znovu sešli s mjr. Gouyou, aby projednali 

otázku završení operace „Transfer“. Třebaže na ně nepůsobil jeho slib zajistit evakuaci 

rodin věrohodně, přičítali odpovědnost za zbrzdění celé akce spíše jeho nadřízeným, 

s nimiž se sešli ještě o den později, i přesto, že se k československým důstojníkům 

chovali velice přívětivě a mjr. Navarra dokonce plně odsouhlasil návrhy mjr. Gouyou 

týkající se odsunu rodin.331 Důstojníci z PAÚ „Karla“ se následujícího dne sešli ještě 

jednou kvůli prodiskutování tohoto tématu, přímo s mjr. Gouyou. Tentokrát již přišel 

s konkrétním návrhem, který zpravodajci ihned tlumočili do Londýna. Podle jeho 

plánu se přesun měl realizovat prostřednictvím deseti naprosto spolehlivých 

Francouzů nebo Čechů, jež by převezli rodiny třemi směry: Paříž, Varšava, Budapešť. 

Zároveň podotkl, že má ke splnění úkolu k dispozici v Paříži i v Praze šest osob, 

sedmým byl jistý Březina, jehož povolal mjr. Gouyou do Francie, aby ho mohl 

instruovat a opatřit mu pro tento účel příslušné francouzské dokumenty. Po jeho 

odjezdu měl do Prahy konečně přijet i mjr. Gouyou. Na oplátku za svůj návrh si pak 

vyžádal obsah rozhovoru „Karly“ s Františkem Moravcem.332 
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Navzdory plnění stále zvyšujících se požadavků Francouzů, 

co se zpravodajských informací týče, mjr. Gouyou v otázce operace „Transfer“ nadále 

lavíroval a odkládal svůj odjezd do Prahy ze strachu před nacisty. Samozřejmě k tomu 

měl své důvody, které v dopise do Londýna vylíčil Antonín Longa. Jiří Zeman ho před 

cestou do Prahy totiž varoval, jelikož nějaký úředník francouzského konzulátu 

v opilosti prozradil, že prostřednictvím konzulátu došlo k odeslání zpráv 

z Protektorátu do Paříže a dále.333  Mjr. Gouyou tak sice na jednu stranu neustále 

československé důstojníky ujišťoval o jeho zájmu na dokončení celé akce, nicméně 

slíbené výsledky se stále nedostavovaly a nervozita „jedenáctky“ tak stále vzrůstala, 

obzvláště, když Francouzi ve skutečnosti spojení s „Konšely“ neustále všelijakými 

úskoky zdržovali. Tak tomu bylo například i s odesláním finančních prostředků 

z Paříže do Prahy: „Částka přes 140.000.–K, které byly šmrdolínskou 334  poštou 

zaslány námi do Prahy i s dopisem pro Longu, byly voj. attaché v Praze vráceny 

v pátek do Paříže, protože byly adresovány na Šmidru. Šmidra je posílá dnes zpět 

do Prahy a adresuje je na Longu.“335 

Pochybnosti československých zpravodajců v Paříži o francouzské spolupráci 

se promítly i do dalšího dopisu „Karly“, jenž doručil „Konšelům“ šofér Záruba. V něm 

uvedli zmíněný plán evakuace rodin podle mjr. Gouyou, jenž se měl nakonec 

realizovat prostřednictvím jeho dobrého známého, pana Poláčka. Ten pracoval jako 

tajemník Autoklubu Republiky československé, kde měl na starosti vydávání triptyků, 

což mu umožňovalo udržovat spojení s jedním příslušníkem oddělením Policejního 

ředitelství v Praze, a který měl kontakty na zaměstnance gestapa vydávající propustky 

do ciziny. I přes zdánlivě velmi pečlivě promyšlený návrh, upozornili zpravodajci 

„Konšele“ na nevěrohodnost francouzských slibů a radili, aby se raději rozhodovali 

samostatně dle svého uvážení.336 

Nicméně, tuto zprávu pravděpodobně „Konšelé“ ani nedostali, což vyplývá 

z pozdější zprávy šoféra Záruby.337 Vzhledem k nejasnému postupu československých 

vojenských zpravodajců z Paříže, pustili se „Tři Konšelé“, respektive především Alois 

Čáslavka, do zakončení operace „Transfer“ sami. František Fárek za tímto účelem 

                                                             
333 NA, f. Svaz protifašistických bojovníků – ústřední výbor Praha, pozůstalost Františka Moravce, 
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navštívil svého dlouholetého přítele, policejního radu Dr. Jana Horu, s žádostí 

o pomoc. Ten mu zajistil kontakt na úředníka z pasového oddělení vydávajícího 

propustky do ciziny. Po dalším dopisu od Moravce ze začátku června se pak „Konšelé“ 

domluvili na vlastním postupu ve věci evakuace rodin. Cílem bylo získat co nejrychleji 

pasy a propustky, dále zajistit náhradní plán v případě selhání prvního návrhu 

a stanovit pořadí odsunu rodin apod.338  

Průběh celé akce však Francouzi i nadále sabotovali a zdráhali se spolupracovat 

s „Konšely“, což jim na určitou dobu prakticky skoro znemožnilo spojení s Londýnem. 

Když se jim na počátku června podařilo znovu obnovit kontakt s Paříží přes šoféra 

Zárubu, bylo již možné vypozorovat v požadavcích Antonína Longy jistou míru 

nespokojenosti i s prací svých bývalých kolegů v emigraci. Longa po ústředí žádal 

okamžité zaslání francouzských pasů pro rodiny a oznámil Čáslavkův nekompromisní 

úmysl odjet do Polska kvůli židovským kořenům své manželky. Ve zprávě řešil, 

vzhledem k náročnosti operace „Transfer“, i zaslání valut. Kritika Francouzů 

i ze strany šoféra Záruby nebrala konce. Ten obzvláště pranýřoval přístup mjr. Gouyou 

kvůli zadržování dalších finančních prostředků nezbytně nutných pro účely odsunu 

rodin zaslaných „Karlou“ na konzulát, k nimž se podařilo „Konšelům“ dostat 

až drobným úskokem, a to bez vědomí majora. Navíc se Zárubou odmítl spolupracovat 

prostředník mjr. Gouyou, pan Poláček, jelikož šoféra považoval za nespolehlivého. 

Raději se vyslovil pro součinnost s paní Slapničkovou, bytnou a milenkou 

mjr. Gouyou, jež o Zárubově manželce zase roznášela údajné pomluvy, že se intimně 

stýká s německými vojáky. Proto zpravodajci z „Karly“ navrhli, aby se Longa zaměřil 

spíše než na Zárubu na paní Slapničkovou, která ho měla s Poláčkem seznámit a 

rovněž zajistit pasy pro rodiny.339 

Špatné zprávy z Prahy donutily důstojníky z „Karly“ jednat. Nejprve zatlačili 

na mjr. Gouyou a kromě strategicky důležitého obnovení styku s konzulátem 

pro „Konšely“ vymohli získání třetí osoby, na niž by se Longa mohl obrátit 

v nejkrajnějších případech. Dále změnili plán „Transferu“, jenž se měl nově realizovat 

pouze vlaky, a to třemi směry: Varšava, Paříž a italské lázeňské město Villaregia.340 

Kdyby se nepodařilo získat povolení k lázeňské léčbě rodin určených k odsunu 
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do Itálie, měl se „Transfer“ těchto směřovat přes Budapešť – Bukurešť. Pro potřeby 

odsunu zaslala „Karla“ „Konšelům“ další peníze, dokonce i soukromé, což svědčí 

o přání důstojníků, aby akce byla co nejdříve ukončena.341 I přesto, že zpravodajci 

stále počítali s mjr. Gouyou jakožto hlavním iniciátorem celé akce, rozhodně v jeho 

schopnosti vůbec nevěřili. To potvrdilo i hlášení „Karly“ pro Londýnské ústředí ze 

dne 6. 6. 1939: „Máme stoprocentní dojem, že Šmidra stále improvisuje a nemůže se 

pevně rozhodnouti pro nějakou přesně vytyčenou a spolehlivě provedenou akci. 

Důkazů netřeba shromažďovati, protože jsou Vám dostatečně známy. Z posledních 

dnů k nim připojujeme další.“342  

Jestliže důstojníci v Paříži ztráceli trpělivost s francouzskou stranou, 

„Tři Konšelé“ v Praze už přestali v pomoc zvenčí doufat úplně a na Francouze 

oprávněně zanevřeli, neboť životy jejich i rodin „jedenáctky“ se dostávaly z důvodu 

oddalování do stále většího nebezpečí. Velice dobře si uvědomovali, že kvůli 

francouzským průtahům již muselo mít všechny budoucí aktéry operace „Transfer“ 

v hledáčku gestapo. Snad nejvíce z nich se obával Alois Čáslavka. Měl dobře v paměti 

výhrůžky rytmistra von Riesena a vzhledem k židovskému původu své manželky 

se oprávněně strachoval o budoucnost své rodiny.343 Nemůžeme mu tedy zazlívat, 

že se ve zprávě pro Františka Moravce o jejich kurýrovi Jiřím Zemanovi a o snad všech 

Francouzích vyjádřil velice nelichotivě a s notnou dávkou zlosti: 344 „Tak tomu bylo 

až do odjezdu posledního Šmrdolína/Koloběžky/ 345 . Jemu a všem Francouzům 

nechť Bůh odpustí všechny jejich zločiny. My po celou dobu, co zde byl, dávali jsme 

mu velmi cenný materiál, a on se na nás za to vysral/prosím, abyste mi prominuli 

chlapská slova, musím si však odlehčit při vzpomínce na všechny Francouze/. 

V pravdě nasazovali jsme zde pro ty francouzské degenerované kurvy naše životy 

a oni nás div neudali Gestapu.“346  

I ostatní „Konšelé“ seznali situaci vážnou a přimlouvali se za Čáslavku 

u Moravce, aby mu umožnil přechod přes hranice. Protože počítali s jeho brzkým 
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odchodem do emigrace, vzhledem k nečinnosti Francouzů, pověřili s konečnou 

platností odsunem rodin právě jeho samotného, aby sami nebyli tímto případem 

kompromitováni. 347  Kdyby vše záleželo na Čáslavkovi a jeho spolupracovnících 

z odboje, přesun by se patrně realizoval už mnohem dříve. „Konšelé“ čekali 

jen na „posvěcení“ jejich vlastního plánu Londýnem. Když se ho nedostávalo 

(milenka mjr. Gouyou, paní Slapničková, která dostala na starost pasy, se stále 

nevracela z Paříže), „Tři Konšelé“, krajně nespokojeni, začali na věci pracovat sami 

dle vlastního plánu. Alois Čáslavka tak vymyslel svůj návrh vedený přes Polsko.348 

Na nic nečekal a 10. června 1939 se vydal s dlouholetým Fárkovým 

kamarádem Václavem Klabíkem,349 jenž se právě vrátil z Paříže, kam doručoval vzkaz 

od Longy,350 připravit půdu pro přechod do Polska. Vydali se tak do prostoru Bílého 

Kříže poblíž Frýdku-Místku, aby provedli rekognoskaci terénu.351 Čáslavka měl štěstí 

a při průzkumu narazil na spolehlivé lidi. Pan Homola, polský specialista, se vyznal 

v místních poměrech a zaručil se za bezpečný přechod i přepravu zavazadel. Později 

narazil Čáslavka ještě na pohraničníka Buchtu ze stanice Ligotka Kameralna, 

jemuž se představil jako redaktor brněnského časopisu. Nakonec se dali do řeči 

a Buchta ho ochotně obeznámil s prostorem a za dalekohled mu slíbil převod 

přes hranice. 352  Čáslavka nenechal nic náhodě a sám se přesvědčil o možnosti 

průchodu do Polska. Hranice osobně přešel dvakrát.353 

Po příjezdu Čáslavky do Prahy se situace opět změnila, neboť tam konečně 

dorazila i paní Slapničková a Fárek s Longou se nakonec rozhodli realizovat přesun 

dle původního plánu důstojníků v emigraci, avšak s určitými úpravami. Rodiny 

rozdělily na dvě skupiny. Nejméně kompromitované ženy měly odjet třemi vlaky 17.–

18. června z Prahy do Francie, dvěma přes Cheb a jedním přes Berlín. 

O kompromitovaných dámách s rodinami se rozhodlo, že se vydají do Itálie 20. června 

do různých lázní janovské riviéry, a to do San Rema, Ospedaletti a Bordighery.354 

Původní plán odsunu žen do Villaregia Čáslavka odmítl z důvodu velké vzdálenosti 

místa od nejbližšího francouzského konzulátu. Ze zprávy však můžeme vycítit určitou 
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nedůvěru v takovýto plán. O tom svědčilo i Čáslavkovo upozornění Moravce, 

že v případě selhání akce, jelikož hodlal jednat sám za sebe, využije polské cesty.355 

Čáslavkovy obavy se naplnily a k odchodu rodin do zahraničí dle zmíněného 

plánu nakonec nedošlo. Sice se mu podařilo obstarat přes úředníka policejního 

ředitelství řádné protektorátní pasy na falešné papíry a přes milenku mjr. Gouyou, paní 

Slapničkovou propustky, nicméně Němce se nepodařilo obelstít a 24. června obsadili 

všechny rodiny a odebrali jim dokumenty. Pro Čáslavku si měli nacisté přijít v osm 

hodin večer. Když se to dozvěděl, zbývala mu pouhá hodina a půl na likvidaci všech 

osobních věcí.356 Jeho jedenáctiletá dcera Eva celou rychlou a velmi nebezpečnou akci 

zaznamenala ve svém deníku následujícím způsobem: „Maminka běží celá nervózní 

po bytě, táta také a oba balejí šactvo do kufrů. Nemohla jsem přijít na to, proč si berou 

všechny šaty do kufrů, ale přec jsem neříkala nic a šla jsem do kuchyně. Tatínek 

na mě zavolal a řekl mně, abych se rychle oblékla a Miri taky.“ 357  Poté vyrazil 

i s rodinou do Moravské Ostravy, kde je již očekávali v domě jeho strýce průvodci. 

Už tak dost složitou situaci zkomplikovala nemoc jeho mladší dcery, teprve čtyřleté, 

Miriam. 358  Den poté za ním do Moravské Ostravy přijeli ještě Václav Klabík 

s Antonínem Longou, aby mu pomohli s konečným průzkumem terénu.359 S Longou 

Čáslavka vypracoval plán odsunu rodin přes Radhošť na Morávku a odtud na Kotař 

v Polsku.360 

Se samotným přechodem však musel ještě počkat, až opadne dceři takřka 

41 stupňová horečka, a teprve potom, 27. června, se odhodlal k náročnému přechodu 

přes hranice do Polska, kde ho očekával komisař pohraniční stráže Zápřalský.361 

Zavedl Čáslavkovu rodinu do hotelu ve vesnici Ligotka Kameralna. Zde na něj čekal 

pohraničník Buchta, s nímž projednal detaily přesunu dalších rodin. Druhého dne 

pak ještě Čáslavka odvezl svou rodinu do bezpečí do Polského Těšína 362  a sám 
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se odebral na Kotař, odkud řídil přesuny. Fárek s Longou pak pomohli s organizací 

celé akce z Prahy. Díky „otevření“ tzv. polské cesty Aloisem Čáslavkou pak mohli 

přecházet do zahraničí i letci. Ty si vzal na starost pplk. gšt. Jaroslav Hájíček, jehož 

„Konšelé“ zajišťovali při schůzkách s Francouzi, aniž by o tom sám věděl. 363 

Ale vraťme se zpět k rodinám.  

Během deseti dnů se Aloisi Čáslavkovi podařilo dostat všechny rodinné 

příslušníky svých bývalých kolegů do Polska. 364  Rodiny tak odešly do zahraničí 

ve čtyřech různých vlnách. Čáslavkovi se dokonce podařilo se Zápřalským vyjednat, 

aby nechal na inkriminovanou dobu vojensky zajistit hraniční úsek Kotař v délce 

27 km, pro případ, že by zasáhla německá pohraniční stráž. Všechny rodiny 

pak postupně odvezl svým automobilem do Polského Těšína, kde jim zajistil 

ubytování.365 Přechod byl ale i tak pro ženy a děti velmi fyzicky náročný. V tom 

se shodují výpovědi jak Moravcovy manželky, 366  tak i Čáslavkovy dcery Evy. 367 

Navíc některé ženy zvyklé na standart rozmarného života manželek důstojníků si snad 

vážnost celé situace vůbec neuvědomovaly. To platí i o paní Moravcové, která 

si na akci oblékla „své nejjemnější punčochy, nejelegantnější střevíce a na hlavu 

si posadila svůj nejnovější klobouk“. 368  Svého rozhodnutí později velmi litovala, 

jelikož cesta přes kopce byla vysilující a ještě před přechodem hranic měly dámy 

„punčochy v cárech, podpatky ulámané, nohy i paže poškrábané ostny podrostu“.369 

A zánovní klobouk?  Paní Moravcová vylíčila jeho ztrátu, s níž se zřejmě plně 

nevyrovnala ani po letech, v manželových pamětech: „Už ho neunesu, vyrazila jsem 

ze sebe a pustila z ruky svůj krásný nový klobouček. Těžce jsem se zdvihla a našlápla 

přímo na klobouk, jehož hlavu jsem prošlápla. Ani jsem se po něm neohlédla, jak jsem 

namáhavě klopýtala dále.“370  

Po týdnu převezl Alois Čáslavka ženy s dětmi v pořádku do Varšavy, 

kde už na ně čekali mjr. Bartík, mjr. Fritscher a mjr. Frank. To potvrdila i zpráva 

Josefa Bartíka Karlovi Palečkovi a Františku Fryčovi z počátku července roku 1939: 
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„Milý Palci 371  a Fáci 372  – rodiny přišly v úplném zdraví a staráme se s Frankem 

aby jim nic nechybělo.“ 373  Mjr. Bartík a mjr. Fritscher byli odesláni do Polska 

za účelem konsolidace zdejší československé emigrace a rovněž s cílem oživit 

zpravodajskou spolupráci s Poláky. Výsledkem vzájemné kooperace se stalo zřízení 

ústředny „Drak“, jejímž prostřednictvím se podařilo získávat významné zprávy o Třetí 

říši. Obzvláště se cenily zprávy uprchlíků. Zpravodajci v Polsku dokonce dosáhli 

zřízení strategicky důležitého radiotelegrafického, poštovního a kurýrního spojení 

s domácím odbojem, s Velkou Británií a Francií.374 

Ve Varšavě zůstaly rodiny až do konce července. Mezitím bylo nezbytné, 

aby zpravodajci obstarali pro rodiny pasy, britská víza a také nejnutnější ošacení.375 

Koncem července se pak všechny rodiny vydaly na cestu přes Gdyni a Dánsko 

do Londýna.376 Do Gdyně rodiny odjely vlakem, aby se poté mohly nalodit na luxusní 

polský zaoceánský parník Bathory, kterým odpluly do Kodaně.377 Očima Čáslavkovy 

jedenáctileté dcery vypadala plavba na přepychovém parníku takto: „Všechno 

se lesklo čistotou, výborné vaření, tancovalo se tam a večer kapitán lodě veliký vysoký 

pán, fešák, obhlídával stoly jestli číšníci pořádně dávají na stůl. Vždy se zasmál 

na Miri, protože měla tak krásný vlasy. Maminka s tatínkem tančili večer 

až do pozdna, když my jsme dávno s Miri spaly.“378 Manželka Františka Moravce 

však už cestu do Kodaně vnímala jinak. Byla ráda, že mohla brzy parník opustit, 

neboť se necítila na plavbu luxusní lodí dostatečně vybavena. Z Kodaně se pak rodiny 

vydaly vlakem přes celé Dánsko, aby nasedly na britskou loď England, s níž dopluly 

až do Harwich, kde je čekali manželé. 379  Operace „Transfer“ se tak nakonec 

uskutečnila bez přispění Francouzů. Jejich podíl na celé akci se omezil pouze 

na zprostředkování převozu zavazadel manželek, a i to za přispění „Konšelů“.380  

                                                             
371  Palec – zde pravděpodobně krycí jméno mjr. Karla Palečka. Telegram je adresován ještě 

mjr. Františku Fryčovi, s nímž v danou dobu vedl zpravodajskou ústřednu v Paříži.  
372 Fáci – krycí jméno mjr. Františka Fryče. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z.: Zapomenutá elita, s. 281. 
373 NA, f. Svaz protifašistických bojovníků – ústřední výbor Praha, pozůstalost Františka Moravce, 

Opisy telegramů odeslaných z hotelu Polonia ve Varšavě, nedatováno – počátek července 1939. 
374 ŠOLC, J.: Po boku prezidenta, s. 96. 
375 MORAVEC, F.: Špion, s. 285. 
376 ABS, f. H, a. č. H-664, podsvazek č. 4, Generál (František Moravec) materiály o práci bývalé 

vojenské rozvědky, Opis zprávy Aloise Čáslavky pro neznámého adresáta, nedatováno – z doby 

poválečné, s. 42. 
377 MORAVEC, F.: Špion, s. 287–288. 
378 SDAH, Deník Evy Čáslavkové-Škrachové, s. 35 (nedatováno, nečíslováno). 
379 MORAVEC, F.: Špion, s. 287–288. 
380 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-144-1 (radiostanice Karel), Zpráva ústředny Karel pro „Konšele“, 

17. 7. 1939, s. 222. 
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Ještě než dojde k vylíčení Čáslavkova působení na zpravodajském odboru 

MNO v Londýně, vraťme se, vzhledem k vysokému významu odbojové skupiny 

„Konšelé“, ještě na chvíli do Prahy. Ti se kvůli nespolehlivosti Francouzů začali nově 

orientovat na Poláky, aby mohli otevřít nový komunikační kanál přes Varšavu.381 

Francouzi se totiž znovu z opatrnosti začali zdráhat jakékoliv spolupráci, jelikož sami 

nevěděli, zda byli v Praze oficiálně uznáváni.382 Alois Čáslavka tak Fárkovi a Longovi 

dle domluvy vyjednal v Polsku schůzku se spojkou z polského konzulátu v Praze. 

Poláci si v červenci roku 1939 již velmi dobře uvědomovali nebezpečí hrozící 

z nacistického Německa a po přednesení pečlivě vypracovaného referátu o stavu 

a dislokaci Wehrmachtu v Protektorátu Tomášem Houškou zpravodajskou kooperaci 

uvítali. 383  Vzhledem k vysokému a činnost „Konšelů“ přesahujícímu významu 

navázání kontaktu s Poláky rozhodli se Fárek s Longou o věci uvědomit 

mjr. gšt. Hájíčka a jeho prostřednictvím náčelníka štábu největší vojenské ilegální 

organizace v Protektorátu ON Čeňka Kudláčka.384 Ten jim nabídl možnost integrace, 

nyní již pouze „Dvou Konšelů“, do ON. Fárek s Longou však jeho nabídku po poradě 

s Františkem Moravcem odmítli.385  

Nicméně, v tomto případě, se jednalo pouze o formalitu. S ON stejně museli, 

pokud chtěli ve své činnosti i nadále úspěšně pokračovat, spolupracovat. Do ON byla 

začleněna i Schmoranzova skupina tiskových důvěrníků, z níž „Konšelé“ úzce 

spolupracovali s Tomášem Houškou.386 Není tedy divu, že se rovněž František Fárek 

zúčastnil ve dnech 7.–15. července 1939 přeškolovacího školení pro tiskové referenty, 

aby získal šifru, jíž měli „Konšelé“ označovat své zprávy. 387  Mohli tak i nadále 

pokračovat ve své zpravodajské činnosti. Primárním cílem „Konšelů“ po odjezdu 

                                                             
381 FÁREK, F.: Stopy mizí v archivu, s. 207. 
382 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-144-1 (radiostanice Karel), Zpráva od „Konšelů“, 30. 6. 1939, 

s. 223. 
383 FÁREK, F.: Stopy mizí v archivu, s. 207. 
384 Čeněk Kudláček, plk. gšt. (1896–1967) – narodil se v Českých Budějovicích. Tam studoval i české 

gymnázium, které nedokončil kvůli vypuknutí první světové války. Působil na ruské frontě, kde 

po upadnutí do zajetí vstoupil do československých legií. Jako legionář se vyznamenal později i v Itálii. 

Před druhou světovou válkou získal funkci přednosty oddělení branné výchovy Hlavního štábu. 

Za okupace se stal prvním náčelníkem štábu ústředního vedení ON. Ze strachu před zatčením uprchl 

v listopadu 1939 do zahraničí. Poté působil ve Francii a Velké Británii. Po válce byl velitelem hlavního 

týlu MNO a hlavním inspektorem branné výchovy. Po roce 1948 odešel před hrozícím nebezpečím 

do exilu do Francie, kde zpravodajsky působil proti komunistickému režimu. Zemřel v USA. LÁNÍK, 

J. (red.): Vojenské osobnosti, s. 159–160. 
385 FÁREK, F.: Stopy mizí v archivu, s. 207–209. 
386 BAREŠ, A. – PASÁK, T.: Odbojová organizace, s. 1008–1018. 
387 ABS, f. 141, sign. 141-63-3, Konečná zpráva gestapa ve věci Schmoranze a ostatních, 20. 4. 1940, 

s. 4. 



72 
 

Čáslavky bylo uspokojit co nejvíce polskou stranu předáním cenných zpravodajských 

informací týkajících se hrozby německého vpádu do Polska, aby se Polákům vyplatilo 

s „Československem“ kooperovat. „Konšelům“ se v tomto ohledu velice dařilo. Díky 

spolupráci s již dříve zmíněným Vilémem Truníčkem, výpravčím na Wilsonově 

nádraží, získávali hodnotné zprávy o přesunu vojsk z přerovského železničního 

uzlu, Plzně, Moravské Ostravy, České Třebové a pražského ředitelství 

Českomoravských drah.388  

Takřka husarský kousek se pak povedl v polovině srpna oficiálu Zdeňku 

Řípovi, který pro „Konšely“ získal dokumenty obsahující plán německých příprav 

k přepadení Polska. To se mu podařilo v hradecké kavárně hotelu Central, kde si krátil 

dlouhou chvíli před odjezdem do Prahy. V kavárně totiž rovněž seděli němečtí 

důstojníci. Řípa, coby zkušený zpravodajec si sedl poblíž, aby mohl naslouchat jejich 

družnému hovoru. Mezitím do kavárny zavítali další němečtí důstojníci, z nichž jeden 

položil na dosah Řípovy ruky objemnou kabelu. Ten ani na chvíli nezaváhal 

a přesvědčen, že jsou Němci plně zabraní do uvítacích ceremonií, tašku ukradl 

a propašoval až do Prahy. Co se mu vlastně povedlo ukořistit, zjistil až v autoboxu 

podzemních garáží Alcronu, kde přenocoval, než svůj úlovek vítězně předal do sběrny 

v Národním muzeu Tomáši Houškovi. 389  „Konšelé“ následně materiály předali 

polskému konzulátu.390 Celá nebezpečná akce však Řípovi nedala ještě dlouho spát. 

František Fárek vzpomínal, že se mu později svěřil o svých velkých obavách, 

aby se ho při výslechu komisař Fleischer 391  nezeptal: „Tak jak to bylo v hotelu 

Central?“392 

Čím více se blížila válka, tím více se nad osudem „Konšelů“ stahovala mračna. 

První šok přišel, když 25. srpna 1939 došlo k hromadnému zátahu gestapa 

proti Schmoranzově skupině tiskových referentů. Zdeněk Schmoranz společně 

                                                             
388 GEBHART, J. – KOUTEK, J. – KUKLÍK, J.: Na frontách, s. 123–124. 
389 FÁREK, F.: Stopy mizí v archivu, s. 207–209. 
390 GEBHART, J. – KOUTEK, J. – KUKLÍK, J.: Na frontách, s. 124. 
391 Oskar Fleischer – nechvalně proslulý vyšetřovatel pražské úřadovny gestapa v letech 1939–1942. 

Výslechy, při nichž vyslýchané mnohdy krutě mučil, prováděl přímo v sídle úřadovny gestapa 

v Petschkově paláci. Stávalo se, že oběti raději zvolili dobrovolnou smrt jako v případě Čáslavkova 

kolegy z odboje Tomáše Houšky, který nebyl schopen mučení dále snášet a raději vyskočil z okna. Alois 

Čáslavka na svého přítele z dob okupace nezapomněl ani po válce a v roce 1948 přispěl částkou 250 

Kčs na pamětní desku zasazenou na jeho rodném domě v Částrově. KREISINGER, Pavel – VYHLÍDAL, 

Milan: Životní osudy generála Josefa Zusky (1902–1978). Od důstojníka dělostřelectva 

přes zpravodajské oddělení Hlavního štábu a nacistické káznice do Egypta. Část 1. (dále jen Životní 

osudy generála Josefa Zusky. Část 1.). HaV, 64, 2015, č. 1, s. 73; ABS, f. 302, sign. 302-83-20, Seznam 

důstojníků, kteří přispěli na pamětní desku Tomáše Houšky, 30. 6. 1948, s. 19. 
392 FÁREK, F.: Stopy mizí v archivu, s. 207–209. 
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s Osvaldem Svobodou a dalšími důvěrníky byli zatčeni a odvezeni na Špilberk. 

Osvalda Svobodu a Zdeňka Schmoranze poté ještě gestapo převezlo do pražské řídící 

úřadovny, kde dostal případ na starost nechvalně proslulý kriminální inspektor Oskar 

Fleischer. Při prohlídce tiskového odboru a ČTK gestapo našlo mnoho 

kompromitujícího materiálu, mimo jiné i dokumenty popisující síť tiskových 

referentů. Následovala další vlna zatýkání, kruté výslechy, které vedly k postupnému 

odkrývání sítě ilegálních organizací. Na úřadovně pražského gestapa tak skončili 

i odbojáři z ON jako plk. Havel, pplk. Třebický a další. Františka Fárka gestapo zatklo 

6. listopadu a Antonína Longu 14. prosince 1939. I přes to, že Němci celou akcí dostali 

za mříže velký počet odbojářů, hlavní cíl celé akce byl jiný. Šlo jim především 

o prokázání ilegální činnosti ministerského předsedy gen. Aloise Eliáše.393 To se jim 

nakonec prostřednictvím zátahu proti skupině Schmoranzových tiskových důvěrníků 

nepodařilo, protože korunní svědek pplk. Třebický zemřel dříve, než došlo k hlavnímu 

líčení a další svědci své původní výpovědi nakonec odvolali či notně zrelativizovali. 

Generál Alois Eliáš tak byl odsouzen k trestu smrti až na základě svého vynuceného 

doznání a svědectví bývalého primátora Otakara Klapky.394 

Následující měsíce museli Fárek i Longa čelit neustálým a krutým výslechům 

gestapa. Jak se předem domluvili, všechno svedli na Aloise Čáslavku,395 nicméně 

nacisté velice dobře znali jejich odbojářskou minulost. Fárek i Longa 

se tak po dlouhém zapírání přiznali, že využívali nejprve francouzského vyslanectví 

a později i polské cesty k odesílání kompromitujících zpráv pro Františka Moravce.396 

Celé dva roky oba putovali z jedné nacistické káznice do druhé. Prošli drážďanskou 

věznicí na Mathildenstrasse, káznicí ve Zwickau, berlínským Moabitem aj.397 Jejich 

případ byl nakonec uzavřen v Berlíně až na základě hlavního přelíčení ze dne 

4. prosince 1941. Oba, Fárka i Longu, Lidový soudní dvůr odsoudil k deseti rokům 

vězení se zvýšenou ostrahou a na stejnou dobu i ke ztrátě cti. Do trestu měl být zahrnut 

čas strávený ve vyšetřovací vazbě.398 

 

                                                             
393 BAREŠ, A. – PASÁK, T.: Odbojová organizace, s. 1022–1027. 
394 KOKOŠKA, S. – PIVCOVÁ, Z.: Generál Eliáš, s. 142–143. 
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3.2 Zpravodajský odbor MNO v Londýně (1939–1944) 

Za svými bývalými spolupracovníky do Velké Británie Alois Čáslavka doplul 27. 

července 1939. Zpravodajská skupina v Londýně se sídlem na Rosendale Road 

v jihozápadním Dulwichi 399  měla od března 1939 dostatek času na aklimatizaci 

a po příjezdu Edvarda Beneše, 18. července 1939, získala její činnost konečně pevnější 

formu a jasnější program. Vliv Dr. Beneše na význam Moravcovy skupiny byl stěžejní, 

jelikož jí zajistil politické zázemí, což jí vyneslo mimořádné postavení v hierarchii 

zahraničního odboje. Prioritou se tak dle instrukcí Dr. Beneše stalo zajištění 

pravidelného spojení s domovem a odborná zpravodajská činnost. 400  V létě, 

kdy ústředí napjatě očekávalo vypuknutí otevřeného konfliktu s Polskem, 

se soustředila zpravodajská činnost ještě na vybudování československého vojska 

v zahraničí. Vojáci se sice v Polsku pomalu soustřeďovali už od jara 1939, nicméně 

jejich organizátoři museli od začátku čelit odmítavému stanovisku polské vlády, 

jež neuznávala suverenitu Československa. Situace se mírně změnila k lepšímu v létě, 

kdy již Polsku reálně hrozil německý útok, avšak kvůli i nadále ne příliš vyhovujícím 

podmínkám přesunulo vedení zahraničního odboje vojáky do francouzské cizinecké 

legie. Ti, co zůstali v Polsku, pak po vypuknutí druhé světové války směřovali 

na východ, až se ocitli na území zabraném SSSR, čímž ztratili možnost zasáhnout 

do bojů pod vlastním praporem. 401  

Do centra zájmu se tak dostal domácí odboj, který se na základě červencového 

vyzvání londýnské skupiny britskými, francouzskými a polskými vojenskými 

specialisty měl do války zapojit prostřednictvím neregulérní války proti okupantům. 

Velkým příznivcem idey masové neregulérní války českého lidu proti německé 

okupaci organizované domácí vojenskou ilegální organizací a řízenou Londýnem 

se stal i prezident Beneš, neboť právě v ní spatřoval cestu vedoucí k uznání právní 

kontinuity předmnichovského Československa, exilové vlády a československé 

armády v zahraničí od vlád protiněmeckých spojenců. K formulování zásad sabotážní 

činnosti domácího odboje, jež měla vyvrcholit v pravý čas celonárodním ozbrojeným 

povstáním, pak došlo 19. července mjr. Josefem Bartíkem. 402  Jejich obsah se 

směrnicemi a organizačními pokyny byl ihned odeslán do Varšavy a Prahy. 
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Tak se vytvořily předpoklady pro vznik sabotážní organizace s krycím názvem 

„Perun“.403 

Aby mohla organizace úspěšně fungovat, jevilo se jako nezbytné zajištění 

radiového spojení Prahy s Varšavou. To se podařilo zprovoznit ke dni 31. července 

1939. Za tímto účelem zaslalo ústředí do Prahy pplk. gšt. Jaroslavu Hájíčkovi, jenž byl 

pověřen řízením záležitostí ohledně radiospojení, ještě dvě anglické radiostanice. Měly 

tak vzniknout dva radiové okruhy pro styk Varšavy s domovem, „Vítkov“ a „Zdar“.404 

Během srpna dosáhla ústředna „Drak“ rovněž navázání radiového styku s Paříží.405 

I přes rozšíření stanic radiového spojení londýnské ústředí i nadále, jelikož 

disponovalo technicky velmi nedokonalým radiotelegrafickým zařízením, 406 

využívalo kurýrů. Jedním z nich se stal i Čáslavkův dobrý známý, velkoobchodník 

z Kladna, Václav Klabík, který 28. srpna na přání „Konšelů“ navštívil Velkou Británii, 

aby doručil do Prahy pokyny pro domov.407 Na nádraží ho Čáslavka přivítal a poté 

ubytoval v hotelu. Druhého dne pak podal zpravodajcům zprávy týkající se aktuální, 

stále se zhoršující, situace v Protektorátě. 408  Během Klabíkova pobytu vypukla 

československým zahraničním i protektorátním odbojem toliko očekávaná druhá 

světová válka. Edvard Beneš společně s gen. Sergejem Ingrem tak po něm na svitku 

hedvábného papíru ukrytém v zapalovači poslali tzv. Vzkaz do vlasti, který domovu 

vysvětloval komplikovanou mezinárodní situaci, podobu budoucí československé 

vlády a obsahoval směrnice k postupu odboje v otázce plánovaného celonárodního 

povstání proti okupantům.409  

František Moravec, vědom si své mimořádné pozice na poli zahraničního 

odboje, neváhal překračovat kompetence vojenské správy neuznaného 

Československého národního výboru v Paříži. 410  Moravcovu před Benešem 

neotřesitelnou pozici a z ní vyplývající jednání v době před oficiálním uznáním 

československé vlády západními mocnostmi popsal prezidentův kancléř Dr. Jaromír 

Smutný ve svém dopise ze dne 17. dubna 1940 následujícím způsobem: „Moravec 

                                                             
403 ŠOLC, J.: Podpalte Československo!, s. 35. 
404 ABS, f. 302, sign. 302-89-1, Zpráva Poseidona, 3. 8. 1939, s. 24. 
405 ŠOLC, J.: Po boku prezidenta, s. 100. 
406 GEBHART, J. – KOUTEK, J. – KUKLÍK, J.: Na frontách, s. 146. 
407 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-144-2 (Radiostanice Karel), Situační zpráva č. 15, 27. 8. 1939, 

s. 278. 
408 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-91-32 (Protektorát), Úřední záznam o pobytu Václava Klabíka, 

velkoobchodníka z Kladna, v Londýně 28/8–4/9 1939, 5. 9. 1939, s. 1. 
409 GEBHART, J. – KOUTEK, J. – KUKLÍK, J.: Na frontách, s. 134–135. 
410 ŠOLC, J.: Po boku prezidenta, s. 85. 
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mně držel velkou přednášku, že je v Anglii 1. zástupcem voj[enské] správy 

u Dra Beneše 2. vrchním velitelem 3. šéfem své skupiny. Tedy, že všechno vojenské, 

co přichází k Dru B[enešovi], musí on vidět, že nejde, abych já otvíral věci 

vojenské.“411 

Tak například i 8. září Ingrovu směrnici pro domácí odboj zrušil a na základě 

jednání se styčným důstojníkem britské zpravodajské služby MI–6 mjr. Haroldem 

Gibsonem vydal novou, podle níž mělo 17. září 1939 po odvysílání hesla „Anglie 

bojuje za svobodu národů“ londýnskou radiostanicí v českém programu BBC dojít 

k okamžitému povstání v Protektorátě. Nejprve však vše projednal s prezidentem 

Benešem, který britský návrh schválil s podmínkou, že Velká Británie a Francie 

prohlásí obnovu Československa v předmnichovských hranicích za jeden z válečných 

cílů, uzná československou vládu v emigraci a povolí na svém území výstavbu 

československé armády. Harold Gibson to přislíbil a zbývalo už jen zprávu 

přes Stockholm předat.412  

Moravec kurýrní cestu svěřil Aloisi Čáslavkovi. Ten se od svého příchodu 

do Londýna z Moravcova pověření věnoval šifrování a později ještě dostal na starost 

telefonní relace s pařížskou ústřednou.413 To, že Moravec zaúkoloval kurýrní cestou 

do Stockholmu právě Aloise Čáslavku, vypovídá o obrovské důvěře v jeho schopnosti. 

Emil Strankmüller s Josefem Bartíkem pak v dopise bývalému legačnímu radovi 

československého vyslanectví Vladimíru Vaňkovi, jenž se po okupaci vydal 

do švédského hlavního města za účelem udržování spojení se zahraničním a domácím 

odbojem,414 o předání zprávy napsali: „Milý příteli, doručitel tohoto dopisu /náš přítel 

Johanson/Č…415 předá Ti vzkaz do vlasti, který je nejdůležitějším posláním na kterém 

záleží možná budoucí osud naší vlasti. Slíbil jsi a označil jsi spolehlivý způsob 

odeslání a doručení podobných vzkazů. Je to nejdůležitější vzkaz, jaký kdy vůbec 

do vlasti budeme mít. Věc jest však spěšná. Nasaď proto prosím vše, aby tento vzkaz 

odešel co nejdříve, ježto je nebezpečí z prodlení.“416  

                                                             
411 VALIŠ, Zdeněk: Z (ne)známé korespondence. Dopisy Františka Moravce a Dr. Edvarda Beneše z let 

1939–1945 (dále jen Z (ne)známé korespondence). Paměť a dějiny, 8, 2014, č. 4, s. 65–66. 
412 ŠOLC, J.: Po boku prezidenta, s. 85–87. 
413 ABS, f. 302, sign. 302-1-467, Protokol s pplk. tank. Jaroslavem Tauerem, 14. 11. 1949, s. 19. 
414 NĚMEČEK, J.: Soumrak a úsvit, s. 346. 
415 Č… – pravděpodobně se jedná o Aloise Čáslavku. 
416 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-118-7 (Stockholm), Dopis Emila Strankmüllera a Josefa Bartíka 

pro Vladimíra Vaňka, 8. 9. 1939, s. 7. 
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Dalším důležitým faktorem, proč Moravec určil kurýrem právě jeho, byl 

bezpochyby již dříve zmíněný předválečný úmysl poslat Čáslavku pracovně 

do Švédska, kvůli němuž se začal učit švédský jazyk.417 Bohužel na začátku září roku 

1939 neovládal ještě angličtinu. 418  S tímto problémem se však potýkala většina 

důstojníků uprchlých do Velké Británie. 419  Kvůli zmíněnému handicapu, když 

se 9. září 1939 vydal na kurýrní cestu přes Amsterdam a Kodaň do Stockholmu, 

se Alois Čáslavka neobešel bez obtíží. Do rozpačité situace se dostal už na letišti 

ve Shoreham v jižní Anglii při pasové kontrole, jelikož cestoval na britský pas, 

aniž by se dokázal domluvit úředním jazykem. Musel se tedy podrobit výslechu 

úředníky a ředitelem letiště. Odletět do Amsterdamu mohl až druhým letadlem poté, 

co zatelefonoval Emilu Strankmüllerovi, jenž přes Brity záležitost urovnal. 420 

Po uvedeném incidentu však Čáslavka na zdokonalení svých jazykových znalostí 

cílevědomě zapracoval. O jeho snaživosti se zmínil v protokolu z roku 1949 i jeho 

bývalý kolega brig. gen. Karel Paleček: „Během války pracoval v Londýně 

od prvopočátku a později byl vyslán ještě během války do Stockholmu. Aby mohl 

podobné funkce vykonávat učil se s velkou pílí jazykům.“421 

Nicméně, i navzdory počátečním překážkám, na letiště do Amsterdamu, 

kde už na něj čekali mjr. jezd. Alois Frank422 a škpt. Rudolf Šiman, přiletěl s pouze 

přibližně dvacetiminutovým zpožděním. Kolegové mu sdělili požadavky, které měl 

tlumočit ústředí, a dalšího dne se letadlem vydal z Amsterdamu do Kodaně a odtud 

do Malmö. Pro tentokrát měl štěstí a pasová kontrola se obešla bez potíží.423  Alois 

Čáslavka na cestě z Amsterdamu do Kodaně zaznamenal, že letadlo sledovala 
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„Libuše“ dostal František Hájek. Po obsazení Česko-slovenska Německem vzrostl její význam kvůli 

zřízení korespondenčních přepážek. Haag pak byl určen místem setkávání se s agentem A-54. 

Po německém útoku na Nizozemí v květnu roku 1940 Frank odplul britským evakuačním transportem 

do bezpečí. KOKOŠKA, Stanislav: Na neutrálním území. Československá zpravodajská expozitura 

v Haagu 1936–1940. Dějiny a současnost, 30, 2008, č. 9, s. 41–43. 
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z rozkazu šéfa ve dnech 9.–14. září 1939 do Stockholmu, 15. 9. 1939, s. 5. 
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německá stíhačka. Z Malmö, kde si nejprve prohlédl pobřeží s válečnou technikou, 

jejíž počet si zaznamenal, dojel Čáslavka do Stockholmu 11. září vlakem. Do Vaňkovy 

kanceláře se dostavil v dopoledních hodinách, aby konečně předal vzkaz. K doručení 

zprávy do Prahy využil Vaněk malířky Aleny Herbenové.424 Na to, jak šalamounsky 

zprávu ukryl, vzpomínal Alois Čáslavka následujícím způsobem: „Poselstvím jsem 

tenkráte naklepal na hedvábí a zašil do pásky do šatů. sl. Herbenové, vnučce 

spisovatele [Jana] Herbena,425 která byla právě v Stokholmu a která vzkaz také v Praze 

správně doručila.“426 Zprávu v Praze měl převzít Vaňkův bratr a předat ho Antonínu 

Longovi, Františku Fárkovi nebo Dr. Jaroslavu Kuklovi. Ti jej pak měli dále odevzdat 

Jaroslavu Hájíčkovi či Čeňku Kudláčkovi.427  O tom, zda ON skutečně Čáslavkovu 

zprávu včas dostala, se v literatuře vedou spekulace.428  

Ovšem jisté je, že plánované povstání se nakonec neuskutečnilo, i přesto, že 

Londýn smluvené znamení do Čech odvysílal. Nicméně není zřejmé, zda domácí 

odboj zprávu zachytil či jí porozuměl.429  V pozůstalosti Františka Moravce pouze 

existuje zpráva z Prahy ze dne 18. září 1939, v níž se píše: „Dnes sem došla zpráva ze 

Švédska. Do této chvíle nebylo možno zjistit, co v ní je, ale bude reagováno jinou 

cestou.“430 Uvedený úryvek potvrzuje hypotézu, že sice domácí odboj zprávu obdržel, 

avšak se zpožděním, a proto pravděpodobně povstání nevypuklo. Nicméně, ústředí 

došla zpráva z Prahy rovněž se zpožděním. O tom svědčí i další zpráva odeslaná do 

Protektorátu nejspíše na přelomu září a října roku 1939.431 Z uvedeného dokumentu 

vyplývá, že ústředí ještě po 22. září nevědělo, zda vzkaz odbojáři skutečně obdrželi, 

neboť se domova tázali: „Byl doručen vzkaz ze Stockholmu? Byly zachyceny naše 
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dispozice radiem ve dnech 17.–22. září?“432 Tímto vzkazem ústředí zároveň přikázalo 

prozatím pozastavit přímou akci a umírnit organizaci „Perun“, jelikož nedošlo k 

očekávané spojenecké ofenzivě.433 

I přesto, že se povstání v Protektorátě nakonec neuskutečnilo, Čáslavkova 

kurýrní cesta rozhodně nevyzněla na prázdno. Při příležitosti návštěvy Stockholmu 

mohl pak ústředí tlumočit Vaňkovy požadavky týkající se materiálního zajištění, 

radiospojení, využití švédských známostí atd. Rovněž nadřízeným vylíčil různé 

postřehy týkající se vojenské techniky v místech, přes něž cestoval. Zpáteční cestu 

pak realizoval ze Stockholmu vlakem do Malmö, z Malmö letecky do Kodaně, 

z Kodaně stejným způsobem do Amsterdamu, kde se opět setkal s Aloisem Frankem. 

Z Amsterdamu se dostal vlakem do Rotterdamu a odtud lodí do Anglie. Do Dulwiche 

se dostal až ve večerních hodinách 14. září. Nejprve sepsal zprávu pro Moravce434 

a pak pokračoval v práci šifranta a radiotelegrafisty, která byla velmi náročná 

a ne vždy nadřízenými dostatečně oceněná. Navíc měl Alois Čáslavka potíže 

s některými důstojníky „jedenáctky“, kteří se vůči němu cítili privilegovaní z důvodu 

delšího pobytu v emigraci.435 

Sám proto na londýnskou etapu svého profesního života nevzpomínal příliš 

láskyplně. Důvodem se tedy staly i osobní spory s některými kolegy, jejichž zákulisní 

intriky ho dovedly ke dvěma ostrým výstupům s Františkem Moravcem.436 I přesto 

však na „šéfa“ nezanevřel a nadále mu byl oddaný, zejména proto, že jako jediný 

dokázal v Londýně ocenit jeho věrné služby. 437  Dle svého svědectví nevycházel 

zejména s mjr. Frankem, s nímž došlo k výměně názorů z neznámé příčiny 

už při dokončování operace „Transfer“ v Polsku.438 Vztahy s ostatními zpravodajci 

v Londýně popsal následujícím způsobem: „Byla to doba strašných duševních útrap 

a sklamání a k tomu všemu nebezpečí života každé chvíle–bombardování. V Londýně 

měl jsem jen jedného kamaráda a to byl plk. Paleček, člověk přímý 
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a nekompromisní.“ 439  Právě plk. Karel Paleček rovněž potvrdil jeho 

nezáviděníhodnou pozici v Londýně, kterou přičítal tomu, že Čáslavka na své kolegy 

kvůli své snaživosti působil jako oportunista: „Někteří o něm tvrdili, že je chytrák. 

Sám jsem toho domnění, že měl dobrou vůli a chtěl být užitečný. V Anglii měl také 

poměrně těžký chléb a smýšlel levě.“440 Karel Paleček v uvedeném textu zmínil mimo 

jiné i jeho levicovou orientaci. Čáslavka se i ve svém životopise vyslovil, že během 

pobytu v Londýně udržoval kontakty s komunistickou mládeží a finančně podporoval 

komunistický tisk, což mu podmínky v Londýně ještě ztížilo a vyneslo mu přezdívky 

typu „ten rudý“, „rudý major“ a další.441 I Adolf Püchler o něm vypověděl, že společně 

s Vladimírem Cignou a Karlem Palečkem navštěvoval komunistický dům 

v Londýně.442 

O nic lepší vztahy však nepanovaly ani mezi ostatními důstojníky 

„jedenáctky“. Několik vynikajících zpravodajců odmítalo respektovat Moravcův 

autoritativní přístup k podřízeným a během roku 1941 se od něj naprosto distancovali. 

Konkrétně se jednalo o pplk. gšt. Oldřicha Tichého a mjr. Josefa Bartíka. Určitá 

rivalita mezi Oldřichem Tichým a Františkem Moravcem existovala ještě 

před příletem do Velké Británie. Vztahy se uklidnily až s jeho přidělením k ústředně 

„Karel“ v létě roku 1939, avšak po evakuaci do Velké Británie, o rok později, krize 

eskalovala. V červnu 1941 tak využil nabídky gen. Ingra nastoupit do funkce styčného 

důstojníka u nizozemské armády ve Velké Británii a ke zpravodajské práci už se nikdy 

nevrátil, byť bezesporu patřil k nejschopnějším důstojníkům druhého odboru vůbec.443  

Neméně závažnou ztrátu pro londýnskou skupinu znamenal i odchod 

mjr. Bartíka. Mezi ním a Moravcem existovaly spory už v roce 1939, kvůli nimž 

odešel pracovat do Francie k Československé vojenské správě. Po jeho návratu 

z Francie se oba brzy usmířili a Bartík mohl od prosince roku 1940 nastoupit do funkce 

přednosty obranné skupiny.444  Během roku 1941 se však konflikt znovu rozhořel 

a koncem roku Bartík od Moravce odešel definitivně. Nicméně, ve zpravodajské práci 
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i nadále pokračoval, tentokráte však při, v roce 1942 nově vzniklém, čtvrtém odboru 

Ministerstva vnitra.445 

 Nejen špatné kolegiální vztahy, ale i vyčerpávající práce se podepsaly 

na negativních vzpomínkách, které si Čáslavka odnesl z Londýna. Zpravodajská 

skupina totiž od svého příchodu do Londýna až do evakuace československého vojska 

z Francie neměla žádnou pevně danou organizaci. Fungovala ofenzivní expozitura, 

jíž dále podléhala francouzská, švýcarská a holandská ústředna, mezi nimiž se jevilo 

jako nezbytné zařídit a udržovat radiospojení. To se realizovalo v improvizovaných 

podmínkách kanceláří. A právě na něm usilovně pracovali všichni zbylí zpravodajští 

důstojníci v Londýně, včetně Aloise Čáslavky. Ze zpravodajského hlediska šlo 

Františku Moravcovi především o maximální vytěžení zpráv jak vojenských 

pro britskou zpravodajskou službu, tak politických pro prezidenta Beneše. 446  Dne 

1. září 1939 se konečně podařilo uvést do provozu radiovou síť sestávající ze čtyř 

stanic, a to anglické, francouzské, polské a československé. Šifrované depeše dodávalo 

radiostanici velitelství a přijaté se opět velitelství vracely. Zpravodajci museli 

zvládnout technické zabezpečení a přesně dodržovat relace, jejichž čas se řídil podle 

rozhlasu Praha. Tato práce vyžadovala především přesnost, obezřetnost a rychlost, 

avšak nikoliv ukvapenost. Přičteme-li k tomu ještě strach z možného odposlouchávání 

relace nepřítelem, pak pravděpodobně muselo na pracovišti nutně docházet k častým 

nervově vypjatým situacím.447  

Největší nárůst počtu radiodepeší souvisel s navázáním pravidelného takřka 

denního styku s domovem na přelomu října a listopadu roku 1939. Bohužel však 

v průběhu listopadu gestapo proniklo do odbojových sítí, což samozřejmě vedlo 

k přerušení pravidelného radiostyku s domovem a kompromitovaní radiotelegrafisté, 

kterým hrozilo zatčení, odešli do zahraničí. K obnovení spojení došlo až 6. dubna roku 

1940 zejména díky personální výměně ve vedoucích funkcích odbojových centrál, 

jež se pak na přelomu dubna a května sjednotily v Ústřední vedení odboje domácího 

(dále jen ÚVOD). Ke slovu se tak dostávají slavní Tři Králové, pplk. Josef Balabán, 

pplk. Josef Mašín a kpt. Václav Morávek.448 Ti pracovali v bytě Čáslavkovy sestřenice 

                                                             
445 KREISINGER, P.: Rok 1941, s. 14–16. 
446 ABS, f. 302, sign. 302-74-1, Protokol s plk. gšt. v. v. Emilem Strankmüllerem, 25. 11. 1949, s. 43–
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447 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-82-11 (Radiotelegrafní zpravodajské ústředny), Směrnice č. 3 pro 

radiospojení, 1. 9. 1939, s. 8. 
448 GEBHART, J. – KOUTEK, J. – KUKLÍK, J.: Na frontách, s. 147–201. 
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Magdaleny Rezkové a měli tam i své vysílačky. 449  Technické podmínky 

radiotelegrafistů v Anglii se na jaře změnily k lepšímu. Nejenže se radiová síť 

rozšířila, ale v dubnu se jejich práce konečně mohla přesunout na Brity nově 

vybudovanou radiostanici na Dukes Hillu u Woldinghamu. 450  Emil Strankmüller 

k této době poznamenal: „Velké množství radiodepeší a to hlavně s domovem, 

kde bylo navázáno spojení s „Úvodem“ a se skupinou pplk. Mašína, a jejich 

zpracování plně zaměstnávalo většinu zbylých důstojníků v Londýně.“451 

Kromě toho, jak již bylo uvedeno dříve, Alois Čáslavka obstarával telefonní 

relace s pařížskou expoziturou „Karel“. Předával i přijímal zprávy jak organizačního, 

tak vojenského či politického charakteru. Kromě vlastního spojení s francouzskými 

kolegy ve Francii získal roli prostředníka nejvyšší československé politické 

reprezentace v emigraci při koncipování a snaze o uznání plánů týkajících se sestavení 

prozatímní vlády. Ustavení Národního výboru se však neobešlo kvůli ideovým 

rozporům bez obtíží. O nich věděl své i Alois Čáslavka například, když předával vzkaz 

od Jana Masaryka z Londýna pro Edvarda Beneše v Paříži, v němž Masaryk odmítl 

Benešem navrhovanou koncepci: „Mám zprávu o úmyslu utvořit trojčlenný národní 

výbor. Varuji před tímto krokem, který by nás mohl sesměšniti. Prosím o zprávu 

obratem.“452 Názorové třenice vrcholných politických představitelů však neustaly ani 

po formálním ustavení Národního výboru československého v listopadu roku 1939.453 

O tom mimo jiné svědčí i fonogram předaný Aloisem Čáslavkou dne 31. 12. 1939 

od Edvarda Beneše z Londýna pro Sergeje Ingra v Paříži, v němž se prezident zabýval 

velmi důležitým návrhem Štefana Osuského ve věci řádu pro jmenování a činnost 

místních zástupců Národního výboru československého v zahraničí. 454  Při této 

příležitosti měl Alois Čáslavka tu čest tlumočit do Paříže Benešovy předběžné 

                                                             
449 ABS, f. H, a. č. H-664, podsvazek č. 4, Generál (František Moravec) materiály o práci bývalé 

vojenské rozvědky, Opis zprávy Aloise Čáslavky pro neznámého adresáta, nedatováno – z doby 
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451 ABS, f. 302, sign. 302-74-1, Protokol s plk. gšt. v. v. Emilem Strankmüllerem, 25. 11. 1949, s. 43–
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452 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-150-5 (Československá špionážní služba v zahraničí), Depeše 
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do Paříže, 31. 12. 1939, s. 9. 
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připomínky a dotazy.455 Osuský právě kolem sebe v Paříži vytvořil okruh politicky 

podporovaný Francouzi, jenž tvořil vůči Benešovým představám určitou protiváhu.456  

Situace se paradoxně zlepšila až vojenskou porážkou Francie. Politická 

koncepce Edvarda Beneše se tím dostala do výhodnějšího postavení vůči pojetí, které 

navrhoval Osuský.457 Již 21. července 1940 vydala britská vláda s určitými výhradami 

týkajícími se hranic souhlas s ustavením prozatímní československé vlády v čele 

s Edvardem Benešem a byl vytvořen systém tzv. prozatímního státního zřízení 

Československa v emigraci.458 Československá armáda tak od podzimu mohla přejít 

pod kompetence nově vzniklého MNO sestávajícího ze čtyř odborů, mezi nimiž vznikl 

i druhý (zpravodajský) odbor jakožto nástupce bývalého meziválečného 

zpravodajského oddělení Hlavního štábu. V čele MNO stáli: div. gen. Sergej Ingr 

a státní tajemník div. gen. Rudolf Viest. Druhý odbor samozřejmě dostal na starost 

plk. gšt. František Moravec a nově ho tvořila defenzivní a ofenzivní sekce, 

přičemž obrana byla méně početná.459  

Už v průběhu léta se zpravodajská činnost ofenzivy kvůli bombardování 

musela přestěhovat z Dulwiche. Intenzita leteckých náletů se v létě stále zvyšovala. 

Dobovou atmosféru naprosto výstižně popsala ve svém deníku Čáslavkova dcera. 

Kvůli neúnosnosti bombardování Dulwiche se rodina musela přesunout na krátkou 

dobu do hotelu Cumberland. Ani tam situace nebyla o mnoho lepší. Dvanáctiletá Eva 

vylíčila pobyt v hotelu následujícím způsobem: „Večer jsme byly v našim pokoji 

nahoře s Miri v pokoji. Bouchalo nám to tam, ale příšerně a bomby padaly z jedné 

strany na druhou. Strašně jsem se bála být nahoře, protože rodiče tancovali dole. 

Všichni šli dolů do Sheltru460  jenom my jsme zůstaly nahoře s Mirinkou a jeden 

černoch, který tam bydlel vedle nás. Takhle jsme tam žily všichni tři noci. Třetí noc 
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do Paříže, 31. 12. 1939, s. 9. 
456 Od dubna roku 1939 se prezident Beneš zaměřil na vytvoření programu obnovy Československa. 

Jeho pozice vedoucího zahraničního odboje nebyla stabilní, protože se od počátku musel potýkat 

s mnohými oponenty. Největšími rivaly mu byli především československý vyslanec v Paříži, Štefan 

Osuský, a bývalý předseda vlády, Milan Hodža. Jeho vedoucí pozici neuznával ani arm. gen. Lev 

Prchala a jeho političtí spojenci František Schwarz a Ferdinand Kahánek. Pařížský kroužek kolem 

Osuského navrhoval jiný koncept obnovy. Prosazoval především slovenské požadavky na změnu 

státoprávního uspořádání. Podrobněji o této problematice viz KUKLÍK, Jan – NĚMEČEK, Jan: Proti 
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457 ŠOLC, J.: Po boku prezidenta, s. 161. 
458 KUKLÍK, Jan: Do poslední pence: československo-britská jednání o majetkoprávních a finančních 

otázkách 1938–1982. Praha 2007, s. 99. 
459 ŠOLC, J.: Po boku prezidenta, s. 161–162. 
460 Shelter – v překladu kryt. 
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byla snad jedna z nejhorších. Bomby lítaly těsně vedle Cumberlandu a naproti byl 

bombardovaný underground461 úplně roztřískaný. Bylo tam strašně mnoho lidí zabito. 

Dlouho již jsme tam nevydrželi tak jsme se všichni odstěhovali do Goldesgreen.“462 

Z Dulwiche se pak tedy sídlo ofenzivy přestěhovalo do Balhamu a odtud 

do šestipatrového domu Porcherster Gate ve čtvrti Bayswater.463 

Alois Čáslavka i po organizačních změnách nadále pokračoval v práci šifranta, 

tentokráte již však v rámci šifrové sekce, jež měla na starost šifrování a dešifrování 

všech přijatých a odeslaných zpráv, psaní čistopisů dešifrovaných zpráv kromě 

tajných, vedení evidence všech přijatých a odeslaných depeší, zajišťování 

fotografického provozu či sledování řádného provozu radiostanic.464 Funkci velitele 

šifrové skupiny postupně zastával od začátku do roku 1942 mjr. Karel Paleček, 

po něm, do roku 1944, mjr. Alois Frank a nakonec i mjr. Matěj Solanský. Přednostou 

ofenzivního odboru se pak stal Moravcův zástupce Emil Strankmüller.465 S Aloisem 

Čáslavkou pracovali ve skupině František Fryč, Miloslav Hladík, Hugo Vejrich 

a další. 466  Mimoto pracoval v tomto období i ve zpravodajské skupině, již vedl 

mjr. pěch. František Fryč. Zpravodajská sekce pak přijímala zprávy od šifrovací 

skupiny, dále je zpracovávala, vedla jejich evidenci a předávala studijní skupině, 

respektive jejímu vedoucímu mjr. Vladimíru Cignovi nebo přímo plk. Františku 

Moravcovi či jeho zástupci.467 Za své věrné služby si pak Alois Čáslavka vysloužil 

v únoru roku 1941 od Moravce návrh na povýšení do hodnosti majora 

dělostřelectva.468 

Mimoto se Alois Čáslavka pilně učil švédštině, jelikož se pomalu připravoval 

na pracovní zařazení do Švédska.469 Ještě než však získal takovouto funkci, podnikl 

z pověření plk. Františka Moravce do Švédska jednu velmi důležitou cestu, tentokráte 

dlouhodobějšího charakteru, a to od června do srpna roku 1941.470 Od „šéfa“ dostal 
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za úkol zjistit spojení s domovem a rovněž vyzvědět termín německého útoku 

na SSSR.471 Vzhledem k tomu, že se jednalo o delší pobyt, jeví se jako nezbytné 

nejprve načrtnout podmínky Čechoslováků ve Švédsku v té době.  

 

3.2.a Druhá švédská cesta 

Velmi brzy po okupaci, 20. března 1939, se Němci na česko-slovenském vyslanectví 

ve Stockholmu, jež řídil vyslanec Vladimír Kučera, přihlásili o převzetí konzulárních 

akt a finančních depozit. Vyslanec, který zatím nedostal oficiální příkaz k odevzdání 

z Prahy, se zpočátku zdráhal protokol o předání československého zastupitelského 

úřadu podepsat, a tím získal čas, aby mohl veškerý tajný kompromitující materiál 

spálit. Větší problém nastal v otázce financí, zejména tzv. zpravodajského fondu, 

k jehož zřízení došlo již v roce 1936 a v němž bylo uloženo 500 000 švédských korun. 

Peníze se však bohužel pro účely zahraničního odboje nepodařilo získat. Dle publikace 

Jana Němečka Soumrak a úsvit československé diplomacie ani Němci nemohli fondu 

využít, i přesto, že jim Kučera předal šekové knížky, jelikož neznali heslo nutné 

k využití dispozičního práva. Peníze tak podle něj zůstaly zablokovány až do konce 

druhé světové války.472 Nicméně, během studia pramenů došlo k nalezení Úvodní 

zprávy Aloise Čáslavky pro londýnské ústředí, podle níž Švédi Němcům uvedené 

peníze vydali i bez hesla. Doslova se v ní píše: „Ohledně zpravodajských peněz: 

nejsou. Byly Němcům vyplaceny již v roce 1939 a to bez hesla.“473 O zpravodajském 

fondu se ve své studii zmiňuje i Matej Medvecký, podle jehož práce mělo druhé 

oddělení pověřit v roce 1946 Čáslavku, aby zjistil, co se stalo s těmito penězi. 

Čáslavka nahlásil, že prostředky byly předány Němcům a zároveň navrhl nárokovat si 

ztracené finance u švédské strany z majetku zabaveného Němcům, 474  což rovněž 

podporuje uvedenou teorii. Více světla by však pravděpodobně přineslo až studium 

příslušných německých a švédských pramenů. 

Vladimír Kučera i přes nastávající finanční tíseň setrval nadále ve Stockholmu, 

a to i po propuštění z československé zahraniční služby v roce 1940.475 Po uznání 
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československé exilové vlády sice získal díky britské Foreign Office 476  přidělení 

ke švédské vládě ve funkci „functioning Minister“, 477  nicméně vztahy Švédska 

s Československem to neutužilo, zejména kvůli přísnému lpění na dodržování švédské 

neutrality. Jelikož Kučera zůstával neustále v kontaktu se zahraničním odbojem,478 

zbavily ho úřady protektorátního občanství a zabavily mu v létě roku 1941 majetek.479  

 K dalším významným Čechoslovákům působícím ve Stockholmu 

a spolupracujícím s londýnským zahraničním odbojem a Františkem Moravcem patřil 

i Vladimír Vaněk. Ten působil ve Švédsku ve funkci legačního rady takřka od počátku 

30. let. Za dobu svého pobytu si získal vlivné známé, a to napříč švédskou 

aristokratickou společností a místní kulturní a obchodnickou elitou.480 Jeho kontakty 

sahaly dokonce až do samotné švédské královské rodiny. Znal se například s bratrem 

panujícího krále, princem Eugenem. Do věci zahraničního odboje mimo jiné 

zainteresoval i švédskou hraběnku Amelii Posse-Brázdovou 481  a jejího syna 

Bohuslava. Vladimír Vaněk pro účely československého zahraničního odboje 

přirozeně spolupracoval s bývalými československými honorárními konzuly, 

jež se rekrutovali z řad významných obchodníků z různých švédských měst a zároveň 

tak byli členy výboru Československé obchodní komory. Ne všichni bývalí konzulové 

však po okupaci i nadále sledovaly zájmy Československa ve Švédsku.482 Vladimír 
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kde se zapojila do pomoci uprchlíkům. Celou válku bojovala proti nacistům. Po válce se vrátila do 

Líčkova, ovšem před zimou 1947 odjela zpět do Stockholmu, kde zůstala do své smrti v roce 1957. Do 

konce života pomáhala československým exulantům. ŠTĚPÁN, Jiří: Život Amelie Posse-Brázdové, její 

literární činnost a významní Čechoslováci ve Švédsku. Východočeské listy historické, 27, 2010, s. 161–

164. 
482 Archiv Ministerstva zahraničních věcí (dále jen AMZV), f. LA-D 1939–1945, kart. 6 (Dipl. sbor. 

Honorární konzuláty), Zpráva Vladimíra Vaňka ve věci československých honorárních konzulátů ve 

Švédsku, 26. 6. 1944. 
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Vaněk zejména kritizoval dva staré konzuly, a to Gunnara Frestadia a Ale Fristedta. 

Frestadia, jenž měl předat konzulát Němcům na požádání a ignorovat Vaňkovo 

pozdější zatčení, popsal následujícím způsobem: „F. je bon-vivant nejtěžšího zrna 

a je tím velmi znám po celém Stockholmu. Jeho korpulentní postava je terčem všech 

posměšků– ale je veselým společníkem. Je však velkou úhonou prestyže našeho státu 

míti v hlavním městě Švédska tohoto přihlouplého kašpara.“483 

Kromě obchodníků měl Vladimír Vaněk kontakty na zdejší 

představitele kulturní elity. Z nich by bylo chybou nezmínit zejména jméno Waltera 

Tauba484 a Josefa Paula Hodina. Walter Taub, významný československý herec, odešel 

se svou rodinou z Československa do Švédska již v dubnu roku 1940 ze strachu 

z pronásledování, jelikož se ve funkci předsedy herecké odborové organizace vyslovil 

proti nacismu. Od roku 1940 ho začala finančně podporovat česká vláda v Londýně 

a později i československá tisková kancelář v Londýně a New Yorku. Finanční 

prostředky pak získával za protislužbu i od News Chronicle. 485  Do odboje 

proti Německu se přes Vaňka zapojil i již zmíněný spisovatel a překladatel Josef Paul 

Hodin. Ten žil ve Švédsku už od roku 1935.486 

 Alois Čáslavka dorazil po druhé do Stockholmu v první polovině června487 

roku 1941. 488  Kromě zjištění termínu německé akce proti SSSR a opětovnému 

navázání kontaktu s domovem dostal od Moravce i jiné úkoly. Musel například ještě 

pomoci Vaňkovi zorganizovat zpravodajskou činnost.489  Na letišti ve Stockholmu 

Čáslavku již očekával anglický letecký atašé, kpt. Donald Hayton Fleet, 

                                                             
483 AMZV, f. LA-D 1939–1945, kart. 6 (Dipl. sbor. Honorární konzuláty), Zpráva Vladimíra Vaňka ve 

věci československých honorárních konzulátů ve Švédsku, 26. 6. 1944. 
484 Walter Taub (1907–1982) – narodil se v Brně do rodiny generálního sekretáře Siegfrieda Tauba. 

Studoval filosofické obory v Dijonu a práva v Praze. Studia práv nedokončil a přešel na divadelní dráhu. 

Rovněž se zabýval žurnalistikou. Po zavření německého divadla v Praze, kde Taub pracoval, se v roce 

1938 věnoval rozhlasu a filmovému světu. Po okupaci, v dubnu roku 1939, utekl i s rodinou 

z politických důvodů přes Polsko a Dánsko do Švédska, kde působil jako novinář a zpravodajský 

exponent zahraničního odboje. Za spolupráci se SSSR došlo v roce 1948 k jeho vyhoštění. Po návratu 

do Československa působil jako herec Realistického divadla. V 60. a 70. letech hrál často v Německu 

a v Rakousku. Angažoval se i jako filmový herec. Zemřel ve Vídni. KARLSSON, B.: Po stopách, s. 76; 

TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. Století. Q–Ž. Praha – Litomyšl 1999, 341–342. 
485 KARLSSON, Blanka: Komenský, Hodin, Vaněk a neznámé dokumenty ve stockholmských archivech. 

In: Unie Comenius Bulletin. Mimořádné číslo k životnímu jubileu prof. PhDr. Dagmar Čapkové, DrSc., 

dr.h.c. Unie Comenius č. 12. Praha 2000, s. 47. 
486 KARLSSON, B.: Po stopách, s. 75. 
487 Alois Čáslavka v dopise z 11. června 1941 uvedl, že ve Stockholmu přistál v sobotu v 5 hodin ráno. 

Dle výpočtu se muselo jednat o sobotu 7. června. VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-118-17 (Stockholm), 

Dopis čís. 1 od Aloise Čáslavky pro Františka Moravce ze Stockholmu, 11. 6. 1941, s. 12. 
488 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-118-8 (Stockholm), Radiodepeše ze Stockholmu, 11. 6. 1941, s. 1. 
489 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-118-17 (Stockholm), Zpráva Aloise Čáslavky pro Františka Moravce 

ze Stockholmu, 6. 7. 1941, s. 9. 
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který ho dovedl do hotelu. Nejprve se dostavil na anglickou legaci, kde se seznámil 

s anglickým přidělencem, jenž ho po přivítání ihned zasvětil do specifik švédských 

poměrů a dal se mu k dispozici ve věci telegramů a kurýrů. Rovněž ho upozornil, 

na co si má dávat pozor, aby nevzbudil příliš mnoho nežádoucí pozornosti. 

Poté navštívil Vaňka, který právě působil jako ředitel Folksfilmu. 490  Aby mohl 

Čáslavka splnit hlavní úkol, tedy zjistit datum napadení SSSR, musel zefektivnit 

spolupráci s istanbulskou expoziturou „Dora“, která vyslala na jaře roku 1941 

do Moskvy československou vojenskou misi v čele s plk. gšt. Heliodorem Píkou.491 

Dopisy jim pak Čáslavka posílal prostřednictvím anglické legace ve Stockholmu, 

polského vojenského atašé, Vladimíra Vaňka a diplomatického úředníka sovětského 

velení, který pak zajišťoval spojení přímo s Heliodorem Píkou.492  

Datum německé akce proti SSSR se podařilo dle Aloise Čáslavky zjistit během 

jednoho týdne. 493  Dne 11. června již Moravcovi hlásil, že dopis „Doře“, 

jenž pravděpodobně obsahoval konkrétní informaci o napadení SSSR Německem,494 

předal zapečetěný na britskou legaci. 495   Otázkou je, zda Heliodor Píka zprávu 

zachytil. Bohužel samotný dopis pro Píku se nezachoval. Jiří Šolc pak ve své knize 

Po boku prezidenta uvedl následující slova Heliodora Píky ze dne 21. června 1941: 

„V zemi je klid. Lid neví nic o hrozícím nebezpečí.“496 Ta nahrávají teorii, že Heliodor 

Píka zprávu nedostal. Ani prostudování pramenů nepotvrdilo její předání. Poslední 

informace týkající se dopisu pochází z 18. června 1941.497 V ní Čáslavka sice zpravil 

ústředí, že balíček došel již ve čtvrtek 498  do Moskvy na zpravodajské oddělení 

                                                             
490 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-118-17 (Stockholm), Dopis čís. 1 od Aloise Čáslavky pro Františka 

Moravce ze Stockholmu, 11. 6. 1941, s. 12. 
491 GEBHART, J. – KOUTEK, J. – KUKLÍK, J.: Na frontách, s. 304–305. 
492 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-118-17 (Stockholm), Dopis čís. 1 od Aloise Čáslavky pro Františka 

Moravce ze Stockholmu, 11. 6. 1941, s. 12. 
493 ABS, f. H, a. č. H-664, podsvazek č. 4, Generál (František Moravec) materiály o práci bývalé 

vojenské rozvědky, Opis zprávy Aloise Čáslavky pro neznámého adresáta, nedatováno – z doby 

poválečné, s. 42. 
494  Lze se domnívat, vzhledem k tomu, že v uvedeném hlášení Alois Čáslavka mluví o „operaci 

Barbarossa“ jako o „vokaté akci pro[ti] Rusku“, že konkrétní informaci o termínu akce znal a Heliodora 

Píku tak mohl včas upozornit. V nedatovaném dopise pro neznámého adresáta z poválečného období 

pak Čáslavka zjištění konkrétního data rovněž potvrdil. Srovnej: VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-118-

8 (Stockholm), Radiodepeše ze Stockholmu, 11. 6. 1941, s. 1; ABS, f. H, a. č. H-664, podsvazek č. 4, 

Generál (František Moravec) materiály o práci bývalé vojenské rozvědky, Opis zprávy Aloise Čáslavky 

pro neznámého adresáta, nedatováno – z doby poválečné, s. 42. 
495 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-118-17 (Stockholm), Dopis čís. 1 od Aloise Čáslavky pro Františka 

Moravce ze Stockholmu, 11. 6. 1941, s. 12. 
496 ŠOLC, J.: Po boku prezidenta, s. 246. 
497 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-118-8 (Stockholm), Radiodepeše ze Stockholmu, 18. 6. 1941, s. 1. 
498 Podle přepočtu musel balíček dorazit do Moskvy 12. 6. 1941.  
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Hlavního štábu, nicméně zda Heliodor Píka skutečně zásilku obdržel, Čáslavkovi 

už nikdo nepotvrdil.499 

Mnohem složitější pak bylo zajistit spojení s domovem. V době, kdy Čáslavka 

přišel do Stockholmu, se tam nenacházel žádný Čechoslovák, který by mohl do vlasti 

předat zprávy od Beneše a Ingra, jelikož v té době se možnosti přechodu přes hranice 

stávaly stále omezenějšími. Čáslavka s Vaňkem tak vymysleli plán, že by vyslali 

do Prahy nějakého Švéda či Švédku, jimž by vzkazy přepsali na hedvábí a dopisy 

schovali do stěn kufrů, aby je v Praze doručili slečně Herbenové.500 Navázat spojení 

se však nedařilo ještě na počátku července, a to především kvůli vypovězení války 

Německa SSSR, což zapříčinilo dočasné přerušení dopravy a další omezení týkající 

se cestování do Protektorátu.501 

Po dobu svého stockholmského pobytu pracoval Alois Čáslavka v prostorách 

anglické legace ve velmi improvizovaných podmínkách. Podle něj nebyly vůbec 

na zpravodajskou činnost zařízeny, nicméně uznával, že Briti se k němu chovali velice 

přátelsky, nicméně jinak působili zbaběle, jelikož mu nedovolili pracovat v jejich 

kancelářích ze strachu před kompromitováním.502 V jedné z radiodepeší, které odeslal 

Františku Moravcovi, se o pracovních podmínkách zmínil velmi ironickým způsobem: 

„Ode dneška mohu teprve klidněji pracovat. Mám kancelář na půdě v polotmě 

a na zaprášené bedně. Je to dobré, hlavně, že nikoho z těch diplomatů nevidím.“503 

Z uvedeného úryvku můžeme vycítit určitou nedůvěru Aloise Čáslavky 

ke stockholmských diplomatům. Ta patrně pramenila ze zkušeností s Vaňkem, 

jehož Čáslavka přijel instruovat a přimět k větší akceschopnosti, což dokazuje zpráva 

Aloise Čáslavky pro Františka Moravce, v níž psal: „Řekl jsem mu, že dosud ta jeho 

zpr. činnost zde nestála za nic a že nyní musí skutečně začít dělat, jinak že tím 

vyslancem ve Š[tockholmu] nebude.“504 Čáslavka mu tedy nakonec dal na starost 

spojení s domovem, zpravodajskou práci ve Švédsku, Norsku, Finsku a předávání 

zpráv do Londýna jak kurýrní cestou, tak prostřednictvím radiospojení.505 

                                                             
499 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-118-8 (Stockholm), Radiodepeše ze Stockholmu, 18. 6. 1941, s. 1. 
500 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-118-17 (Stockholm), Dopis čís. 1 od Aloise Čáslavky pro Františka 

Moravce ze Stockholmu, 11. 6. 1941, s. 13. 
501 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-118-17 (Stockholm), Zpráva Aloise Čáslavky pro Františka Moravce 

ze Stockholmu, 6. 7. 1941, s. 9. 
502 Tamtéž, s. 11. 
503 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-118-8 (Stockholm), Radiodepeše ze Stockholmu, 18. 6. 1941, s. 1.  
504 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-118-17 (Stockholm), Zpráva Aloise Čáslavky pro Františka Moravce 

ze Stockholmu, 6. 7. 1941, s. 9. 
505 Tamtéž. 
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Od počátku července se Čáslavka chystal zpátky do Londýna. Čekal jen 

na vhodné letadlo. Jelikož se však stále nedařilo navázat spojení s Protektorátem, 

rozhodl se nakonec svůj odlet ze Stockolmu odložit, aby se ještě pokusil i tento úkol 

splnit. Odeslat první zásilku do vlasti se mu nakonec s Vaňkem podařilo už 

12. července a o jejím úspěšném doručení do Prahy se dozvěděl o dva týdny později. 

To se již znovu chystal k návratu do Velké Británie. Opět však nastal problém 

s letadlem, který angličtí diplomaté nedokázali zavčas vyřešit a nakonec Čáslavka 

odletěl až 25. srpna. Mezitím stihl ještě zajistit schránku v Norsku.506  Po návratu 

do Británie se vrátil znovu ke své práci, kde působil až do jeho třetího pobytu 

ve Švédsku v letech 1944–1946.507 

 

3.3 Švédsko (1944–1946) 

Třetí Čáslavkovu cestu do Švédska zorganizoval v dubnu roku 1944 Moravcův 

zpravodajský odbor po poradě s britskou IS.508 Do Švédska ho přidělilo ve funkci 

exponovaného zpravodajského důstojníka československé vlády ke švédské vládě, 

aby mohl především obnovit přerušené spojení s domovem, a díky tomu následně 

předávat informace o poměrech ve vlasti do Londýna. 509  Situace Čechoslováků 

zapojených do zahraničního odboje ve Švédsku se však od Čáslavkova posledního 

pobytu významně proměnila. S narůstajícím vlivem Německa se Švédsko ve snaze 

zachovat svou neutrální pozici odhodlalo k policejním zásahům namířeným 

proti Čechoslovákům zpravodajsky činným proti Německu. Kromě Vladimíra Vaňka 

došlo v březnu roku 1942 k zatčení Waltera Tauba, Josefa Hodina a dalších účastníků 

odboje. I přes Kučerovu diplomatickou snahu došlo k odsouzení Tauba ke dvěma 

měsícům vězení a Hodina k deseti měsícům káznice. Vladimír Vaněk pak dostal trest 

dvouletého žaláře, který mu odvolací soud následně ještě zvýšil o rok a půl. 510 

Když ho v lednu roku 1944 švédský král omilostnil, odletěl zvláštním letadlem 

do Velké Británie. Brzy poté se stal československým vyslancem v Itálii.511  

                                                             
506 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-118-8 (Stockholm), Radiodepeše ze Stockholmu, 7. 7.–24. 8. 1941, 

s. 2–7. 
507 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Základní osobní list, 

15. 6. 1949. 
508 VÚA – VHA, sbírka 20, sign. 20-6-23, Náhradní spis druhého odboru ve věci Aloise Čáslavky a jeho 

přidělení do Švédska, 15. 4. 1944, s. 44. 
509 ABS, f. 302, sign. 302-97-2, Opis výpisu ze soudního protokolu Národního soudu v Praze ve věci 

proti gen. Klecandovi, 19. 10. 1949, s. 406. 
510 NĚMEČEK, J.: Soumrak a úsvit, s. 347. 
511 TOMEŠ, J.: Životopisec, s. 16. 
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Navzdory odmítavému stanovisku Švédska ve věci uznání londýnské exilové 

vlády vznikl v roce 1943 slovenský generální konzulát, v jehož čele od počátku stál 

Bohumil Pissko. 512 I přesto, že Čáslavka po svém příletu pozoroval velké změny 

k lepšímu, ve prospěch Československa, 513  k obnovení diplomatických vztahů 

se Švédskem došlo s konečnou platností až v dubnu roku 1945.514  

 Čáslavka přiletěl do Stockholmu 22. dubna roku 1944, kde ho čekal jeho přítel 

z minulé cesty, britský letecký atašé mjr. Fleet. Do Švédska dorazil na obyčejný pas 

vystavený ve Varšavě jako redaktor Čechoslováka a jiných časopisů, jelikož kvůli 

neuznání československé exilové vlády ve Švédsku nemohl působit jako oficiální 

vojenský atašé. 515 Jeho pobyt však ze začátku provázely komplikace organizačního 

charakteru. Ve Švédsku panovala bytová nouze, a žádný hotel ho nemohl ubytovat 

na delší dobu než jeden den, což znamenalo velkou ztrátu času a peněz, 

které z Londýna nedocházely.516 Ještě 14. května neobdržel Čáslavka žádné finanční 

prostředky a také si na to patřičně postěžoval ve zprávě do Londýna: „Jinak je zítra 

15 ho a nemám od Vás ani haléře. Nemohu již dále na to myslet a proto žiji z podpor 

kamaráda.“517  Ve věci finančního zabezpečení mu nepomohla ani československá 

legace v čele s Vladimírem Kučerou, byť by potřebné prostředky k dispozici měla. 

Musel si tedy pro začátek půjčit. 518  Ani v otázce vhodného ubytování se situace 

nelepšila. V půlce května tak Alois Čáslavka, nespokojen se stávajícími podmínkami, 

naléhal na ústředí, aby zakoupilo ve Stockholmu nějakou budovu, která by zajistila 

odpovídající zázemí pro náročnou práci a zároveň pozitivně reprezentovala 

československý stát.519  

Prvních finančních prostředků se dočkal až 24. května, nicméně většina 

přislíbených peněz pro toto období i nadále scházela. To samozřejmě ztěžovalo jeho 

                                                             
512 NĚMEČEK, J.: Soumrak a úsvit, s. 351. 
513 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-39 (Depeše), Úvodní zpráva Aloise Čáslavky ze Stockholmu, 

27. 4. 1944, s. 2. 
514 NĚMEČEK, J.: Soumrak a úsvit, s. 352. 
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vojenské rozvědky, Opis zprávy Aloise Čáslavky pro neznámého adresáta, nedatováno – z doby 
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516 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-39 (Depeše), Úvodní zpráva Aloise Čáslavky ze Stockholmu, 
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517 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-39 (Depeše), Drobné informace a dotazy Aloise Čáslavky 

ze Stockholmu, 14. 5. 1944, s. 12. 
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vojenské rozvědky, Opis zprávy Aloise Čáslavky pro neznámého adresáta, nedatováno – z doby 

poválečné, s. 42. 
519 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-39 (Depeše), Hlášení ve věci ubytování vyslanectví, 14. 5. 1944, 

s. 18. 
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práci, neboť vzhledem k charakteru jeho funkce ho zvali společensky významní lidé 

na různá setkání, která vyžadovala určitý dress code a jež musel Čáslavka kvůli 

nedostatku financí na koupi smokingu často odříct, čímž se Londýn ochudil o zajímavé 

informace ze švédských vyšších společenských kruhů.520 Nejenom nouze o peníze 

ho ve Stockholmu sužovala. Ke všemu vázla i komunikace se zbytkem rodiny 

ve Velké Británii. Ve druhé polovině července si ústředí postěžoval, že i přes neustálá 

naléhání, doposud dostal pouze jediný dopis od manželky a dětí, přičemž Angličané 

dostávali zprávy od svých pravidelně, každých čtrnáct dní.521  

Nicméně, zmíněné problémy mu nezabránily v aktivní zpravodajské činnosti. 

Brzy po příjezdu kontaktoval všechny potenciální budoucí spolupracovníky, kteří 

mu následně přislíbili kooperaci. Většinou se jednalo o osoby, s nimiž spolupracoval 

již Vladimír Vaněk a jež Čáslavka poznal během dřívějších cest. Celou Vaňkovu 

agenturní síť ve Skandinávii tak prakticky přebral a významným způsobem rozšířil. 

Od svého příletu do počátku července roku 1944 budoval zpravodajskou síť po celém 

jižním Švédsku, od Göteborgu po Hölsingborg přes Malmö až po Trelleborg.522  

Jedním z nejvýznamnějších zpravodajsky činných československých 

spolupracovníků ve Švédsku byl bezesporu Walter Taub, s nímž Čáslavka po celou 

dobu pobytu udržoval přátelské i profesionální vztahy. Už při prvním setkání mu Taub 

podal strategicky důležitou podrobnou zprávu o situaci doma. Čáslavku jeho nadšení 

a práce natolik ohromilo, že v první zprávě ze Švédska pro Moravce se o Taubovi 

vyjádřil: „Uvítal mě s velkou radostí a předal mi ihned zprávy z domova, 

které přikládám v příloze. Je to náš nejlepší pracovník, věci naprosto oddaný, velmi 

inteligentní a pracovitý. Jsem přesvědčen, že už dnes úspěch spolupráce je zaručen.“523 

V Taubovi alias Trojce se Čáslavka nemýlil. Mimo předávání zpráv z domova aktivně 

pomáhal navazovat nové kontakty a do činnosti mimo jiné zapojil i svou ženu.524 

Kromě Waltera Tauba aktivně kooperoval Čáslavka i s jinými příznivci 

myšlenky obnovy Československa, kteří mu předávali zprávy z domova. Zaměřil 

se především na získávání informací od cizinců působících v Protektorátě 

                                                             
520 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-39 (Depeše), Prosba o příspěvek na výstroj, 23. 6. 1944, s. 104. 
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či na protektorátní příslušníky přijíždějící do Švédska buď z obchodních důvodů, 

nebo za účelem emigrace. 525  Z významných obchodníků se mu podařilo dokonce 

navázat kontakt s pracovníky firmy Škoda526 a Baťa, jež si získal pro podávání zpráv 

z domova.527 O spolupráci s předáky firmy Baťa měla zájem londýnská zpravodajská 

skupina již po příletu do Velké Británie v roce 1939. Podle Emila Strankmüllera však 

Baťa nabídku pplk. Oldřicha Tichého ke zpravodajské kooperaci stroze odmítl.528 

Aloisi Čáslavkovi se podařilo „Baťovce“ získat již v dubnu roku 1944. Ve snaze 

navázat kontakt s každým, kdo měl možnost dostat se do Protektorátu, ho seznámil 

vedoucí firmy Baťa ve Stockholmu Karel Ryšánek 529  s jistým Štekrem, který 

mu poskytl velice cenné informace jak vnitropolitického, tak vojenského charakteru 

získané od důvěryhodného zdroje, gen. Vladimíra Klecandy.530 Dokonce mu na mapě 

ukázal neodborným způsobem umístění opevnění. Čáslavka, vědom si vysoké 

zpravodajské hodnoty takovýchto zpráv, zaúkoloval Štekra na další cestu. Vladimír 

Klecanda pak i nadále předával po Štekrovi důležité zprávy Čáslavkovi 

do Stockholmu. Ten je pak tlumočil do Londýna, nebo přes místní spojku Sovětům 

přímo na Vrchní velitelství sovětských armád na východní frontě.531 

                                                             
525 ABS, f. 302, sign. 302-72-1, Protokol s plk. pěch. I Janem Krčkem, 2. 6. 1950, s. 614. 
526 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-42 (Depeše), Potvrzení pošty, 12. 4. 1945, s. 440. 
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528 ABS, f. 302, sign. 302-74-1, Protokol s plk. gšt. v. v. Emilem Strankmüllerem, 25. 11. 1949, s. 69. 
529 Karel Ryšánek – za druhé světové války působil jako vedoucí pobočky firmy Baťa ve Stockholmu, 

kde se aktivně podílel na sbírání zpráv z domova, mimo jiné i od významného továrníka odbojáře 

Viléma Eckhardta. Zprávy dále předával ministru Dr. Kučerovi. LÁŠEK, Radan: Chotěbořský Baťa. 

Portrét továrníka, odbojáře a exulanta Viléma Eckhardta. Paměť a dějiny, 4, 2010, č. 3, s. 105. 
530  Vojtěch Vladimír Klecanda, div. gen. (1888–1947) – narodil se v Praze a po vystudování 

Českoslovanské obchodní akademie byl zaměstnán u firmy Laurin a Klement, kde se vypracoval 

na ředitele pobočky v Charkově. Po vypuknutí první světové války se dostal na ruské frontě do zajetí 

a vstoupil do legií. Do nově vzniklého Československa se vrátil až v roce 1920 a získal post druhého 

zástupce náčelníka Hlavního štábu. Poté vystudoval Vysokou školu válečnou v Paříži. Pokračoval 

ve vojenské kariéře a v roce 1925 získal díky Edvardu Benešovi funkci vojenského atašé v Paříži. 

V roce 1929 se vrátil do Československa, kde se vrátil k práci velitele vojenských pěších divizí. V první 

polovině 30. let dokonce působil jako poradce v Kolumbii. Po návratu do Prahy se věnoval nejen velení 

nově přidělené divize, ale i akademické práci. Kvůli jeho obrovské ctižádostivosti se často dostával 

do sporů s nadřízenými, z nichž mu pomáhal Dr. Edvard Beneš. Tentokráte mu zajistil pozici 

vojenského atašé v Římě. Po obsazení Československa odešel do výslužby a stal se ředitelem firmy 

INTEX, kde sdružoval legionáře. V dubnu roku 1945 si ho však Karl Hermann Frank vybral do delegace 

pro jednání se západními spojenci kvůli ukončení bojů. Mise se však nepodařila a byla širokou 

veřejností kritizována. Po válce kvůli tomu stanul před Národním soudem, který ho nakonec osvobodil. 

Nicméně, na něj byl neustále vyvíjen obrovský tlak médií a Reicinova OBZ. V říjnu roku 1946 pak 

proti němu navrhl arm. gen. Ludvík Svoboda kárné řízení, jehož průběh přerušila až záhadná smrt 

jmenovaného. KALOUS, Jan: Generál Klecanda – vlastenec, voják, diplomat. In: Securitas Imperii 

12. Sborník k problematice 50. let. Praha 2005, s. 29–37. 
531 ABS, f. 302, sign. 302-97-2, Opis výpisu ze soudního protokolu Národního soudu v Praze ve věci 

proti gen. Klecandovi, 19. 10. 1949, s. 406. 
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Ihned po příletu musel přirozeně Čáslavka navázat kontakt i s československou 

legací. Proto se brzy sešel s vyslancem Vladimírem Kučerou. Vyslanec ho zasvětil 

do současné situace a zpravil ho, že již ve Švédsku de facto existuje jistý stav s názvem 

Representative of the Czechoslovak Government in London, který umožňoval otevření 

kanceláří. Jednu z nich měl dostat ke své práci i Alois Čáslavka. Kromě toho 

mu nabídla prostory k občasné činnosti i britská legace.532  K oficiálnímu otevření 

Kučerovy kanceláře nakonec došlo až 1. června 1944 a brzy poté se povedlo uvést 

do provozu i Československý institut ve Stockholmu, jehož hlavní poslání spočívalo 

v koncentraci československých uprchlíků přebývajících na švédském území.533 I přes 

to, že Čáslavka s vyslancem aktivně spolupracoval, jeho práci vcelku ostře kritizoval. 

Považoval ho za člověka slabého a egoistického. Vyčítal mu necitlivý postoj 

k uprchlíkům, pro něž sice docílil vybudování Československého institutu, ale legace, 

dle Čáslavky, se již dále nestarala. Sám pak musel po tři měsíce jezdit do jižního 

Švédska práce v uprchlických táborech řídit.534  

Nejen s vyslancem Kučerou měl Čáslavka na legaci problémy. Rovněž 

vznikaly třenice mezi ním a tiskovým atašé Dr. Emilem Walterem, jemuž vytýkal 

zpravodajskou nečinnost poháněnou zbabělostí. Emil Walter mu to pak oplácel velmi 

egoistickým přístupem. O tom svědčí i následující úryvek ze zprávy, v němž Alois 

Čáslavka líčí příhodu z toalety legace, kam mladý úředník k umyvadlu pověsil ručníky 

se štítky v pořadí dr. Kučera, red. Čáslavka, dr. Walter. Tiskového atašé to vytočilo 

natolik, že si zavolal dotyčného úředníka a řekl mu: „Pane Vrbo, jak jste jen mohl 

udělat, že jste panu redaktorovi pověsil ručník ihned vedle ručníku pana vyslance. 

Vždyť já jsem přece něco víc než je pan redaktor. A potom já jsem přece fysicky 

i služebně starší. Víte, to mě mrzí, to mě mrzí.“535 

V době Čáslavkova příletu fungovala ještě ve Švédsku tzv. Československá 

kolonie. Ten se osobně zasadil zvýšení jejího významu. Díky jeho zásluze došlo k její 

reorganizaci, čímž se stala zpravodajsky lépe využitelnější.536 Na valné hromadě se 
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tak v druhé polovině června za tímto účelem schválily nové stanovy, výbor a program 

různých sekcí.537 Ještě před založením Československého komitétu fungovalo rovněž 

ve Švédsku České komité Československého Červeného kříže v Londýně, o nějž 

se z hlediska organizace staraly povětšinou manželky významných Čechů usazených 

ve Švédsku. Komité vedla paní Kučerová a spolu s ní se na charitativní práci podílely 

paní Ryšánková, paní Taubová a další.538  

Velice cennými partnery ve věci získávání informací se Čáslavkovi zpočátku 

stala i skupina sudetských Němců usazených ve Švédsku a loajálních k prezidentu 

Edvardu Benešovi a československé vládě v Londýně, zejména poslanec Franz Krejčí 

a Josef Ladig, příznivci Wenzela Jaksche. 539  I pracovníci tamního slovenského 

konzulátu udržovali s Čáslavkou spojení a docházelo k hodnotným informačním 

výměnám.540 

Kromě navazování kontaktů s Čechoslováky, kteří měli zájem o zpravodajskou 

činnost proti Německu, musel navázat styky i s diplomaty ze spojeneckých zemí. 

Ve Stockholmu se tak měl možnost seznámit a spolupracovat například s Cecilem 

Parrotem, exponentem britské IS maskujícím svou činnost předsednictvím v Press 

Readingu, jenž po rozpuštění československého vyslanectví ve Stockholmu 

zaměstnával některé jeho bývalé příslušníky.541 V souladu se svou levicovou orientací 

ze své vlastní iniciativy pak udržoval kontakt i se sovětským vojenským atašé 

a sovětskou velvyslankyní ve Stockholmu, jimž rovněž předával získané informace.542 

Dále se ve Švédsku scházel s diplomatickými osobami ze skandinávských zemí. Dobré 

vztahy udržoval například s norským ministrem Nielsem Christianem Ditleffem 

podporujícím československou otázku a norským vyslancem ve Stockholmu Jeanem 

Bullem. 543  V listopadu roku 1944 pak navázal ještě utajenou spolupráci s tajnou 
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komunistickou norskou organizací vedenou Iwarem Liem, o jejíž přítomnosti 

ve Stockholmu nevěděla ani zdejší norská legace.544  

 K prvním zásadním úkolům, kromě zprostředkování zpráv z domova 

a organizace špionážní sítě, patřilo i zajišťování zběhů z Norska a Dánska a jejich 

následné odeslání do československé zahraniční armády. Hned z počátku května 

se Čáslavka pustil do plánu náboru československých příslušníků v organizaci Todt545 

v Norsku. Nejprve zjistil početní stavy 546  a pak je navrhl přesunout do Švédska 

do nějakého tábora či internátu, vše samozřejmě po domluvě československé vlády se 

švédským vyslancem v Londýně a pod záštitou MNO. Poté je navrhl přemístit 

buď lodí z nějakého švédského přístavu, nebo prostřednictvím železničního spojení 

přes Finsko do Ruska.547 Na této záležitosti začal Čáslavka velice intenzivně pracovat. 

Už 24. května, po navázání styku s tajnou norskou organizací, mohl hlásit ústředí 

v Londýně úspěšné započetí organizace přechodů z Norska do Švédska. 548  Zatím 

se jednalo o jednotlivce, a to bez vědomí švédské vlády, nicméně díky prvním 

příchozím získal konkrétnější informace o počtech, umístění a podmínkách 

pracovníků, což donutilo MNO projednat věc s Ministerstvem financí, Ministerstvem 

sociální péče a MZV, aby intervenovalo u švédského vyslance.549 Úvahy o přechodu 

většího počtu lidí se však i nadále jevily jako nemyslitelné, neboť Němci své 

pracovníky velice dobře střežili a navíc Čechoslováci pracující v Norsku většinou 

ani netušili, že by je ve Švédsku někdo mohl očekávat.550 
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 Jak již bylo řečeno, oficiálně došlo k otevření Československého institutu 

ve Stockholmu koncentrujícího uprchlíky k následnému přesunu do československé 

zahraniční armády v červnu roku 1944. Kromě výše zmíněných zběhů z Todt, 

soustředil institut uprchlíky z Dánska a Čechoslováky ze Švédska.551  Po příchodu 

utečenců se jevilo jako nezbytné každého nejprve vyslechnout, nejen kvůli zjištění 

vhodných předpokladů k činnosti v československé zahraniční armádě, ale také 

za účelem efektivnějšího shromažďování informací o situaci v Protektorátě, 

v Německu či ve Skandinávii.552 U výslechu se jich Čáslavka rovněž ptal na spolehlivé 

lidi a zrádce doma, jejichž jména pečlivě zapisoval.553 Většina uprchlíků měla zájem 

o vstup do československé zahraniční armády, nicméně ne všichni se do vojska dostali. 

Podle instrukcí důstojníci pověření náborem vybírali především krajany mladší 

čtyřiceti let s vojenským výcvikem a schopné polní služby. Vítaní byli zejména zajatci 

sloužící v německé armádě a členové organizace Todt. Naopak do armády se nesměli 

připustit Češi, jenž dříve sloužili v SS či neovládali český jazyk. Všechny nevhodné 

adepty pak museli umísťovat do repatriačních táborů. Potenciální brance pečlivě 

přezkoušeli a provedli zdravotní prohlídku.554  

Samotný odsun se však neustále oddaloval, což mělo za následek nepokojů 

mezi branci. Už na konci července Alois Čáslavka hlásil do Londýna, že již nebylo 

možné netrpělivé uprchlíky nadále uklidňovat, jelikož viděli odjíždět Nory 

a Angličany.555 Transport dobrovolníků ze Švédska do Velké Británie se však nakonec 

začal realizovat až počátkem října roku 1944, a to po velmi malých částech. 556 

Čáslavka navíc směl odeslat do Velké Británie pouze válečné zajatce Spojenců uprchlé 

                                                             
551 Ještě v srpnu roku 1944 však byl počet uprchlíků velice nízký. Ke dni 14. srpna 1944 Alois Čáslavka 

hlásil, že průměrně přichází tři lidi týdně a většinou se jedná o utečence z Norska či ze švédských lodí. 

VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-39 (Depeše), Drobné informace a dotazy, 14. 8. 1944, s. 362. 
552  VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-39 (Depeše), Výslechový list s Vojtěchem Houskou 

a Miroslavem Bláhou, 27. 6. 1944, s. 122–136. 
553 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-39 (Depeše), Výslechový list s Viktorem Janem Theiszem, 

16. 8. 1944, s. 388–392. 
554 VÚA – VHA, sbírka Vojenské zpravodajství, kart. 2 (Písemnosti konzula ve Stockholmu pplk. Aloise 

Čáslavky), Instrukce pro výslechy a nábor, 11. 9. 1944. 
555 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-39 (Depeše), Drobné informace a dotazy, 29. 7. 1944, s. 261. 
556 Prvních dobrovolníků, kterým se podařilo již 9. října 1944 odletět do Londýna, bylo pouze pět. O den 

později jich mělo odletět deset a do konce týdne zbytek prvního transportu. V jednom transportu bylo 

cca třicet lidí (dle informace o třetím transportu) přičemž druhý a třetí transport bylo možno realizovat 

až v měsíci listopadu téhož roku. VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-39 (Depeše), Zpráva Aloise 

Čáslavky ze Stockholmu ve věci transportu dobrovolníků ze Švédska do Anglie, 9. 10. 1944, s. 467; 

VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-39 (Depeše), Seznam dobrovolníků třetího transportu, 26. 10. 1944, 

s. 470–472. 
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z Německa a ostatní vojenské a diplomatické osoby. 557  Dobrovolníci na přesun 

do SSSR museli čekat ještě déle, i přesto, že MNO provedlo všechny kroky potřebné 

k urychlení celé věci. Moskva se však k případu dlouho nevyjadřovala.558 

Mimo otázky utečenců musel Alois Čáslavka řešit i problémy spojené 

s Čechoslováky pobývajícími ve Švédsku ve spojeneckých zajateckých táborech. 

Tak v srpnu roku 1944 vydalo MNO nové směrnice týkající se třídění válečných 

zajatců. Všechny ty, jenž popírali příslušnost či nepřátelsky smýšleli 

vůči Československu, nebo nechtěli vstoupit do československé armády, musel Alois 

Čáslavka odmítnout. Zbytek pak přesunul do dalšího zajateckého tábora bez ohledu 

na to, zda se do armády hlásili nebo ne. Ke všem však nejdřív vypracoval stručné 

úřední záznamy pro účely zpravodajského odboru, pro případ, že by se dotyční 

po válce prohlašovali za československé občany a vůči státu pak uplatňovali jakékoli 

nároky.559 

Na počátku podzimu se dostavily další problémy kvůli jeho pasu. Vzhledem 

k tomu, že Čáslavka nebyl oficiálním vojenským atašé, švédské Ministerstvo 

zahraničních věcí odmítlo, aby setrval i nadále ve Švédsku jako redaktor. Nakonec si 

tedy vyslanec Kučera pro něj vyžádal vydání diplomatického pasu a Čáslavka se 

přihlásil jako sekretář legace.560  

I přes všechny počáteční nesnáze, odvedl Alois Čáslavka, za necelého prvního 

půl roku ve Švédsku mnoho práce, které si František Moravec nesmírně cenil a také 

ho za to patřičně odměnil. Počátkem října roku 1944 ho navrhl k povýšení do hodnosti 

podplukovníka dělostřelectva se slovy: „Nyní je ve zvláštním detachovaném přidělení 

mimo hranice V. Británie. Za nesnadných pracovních podmínek prokazuje velmi 

dobré výsledky svojí činnosti.“561 Nicméně, byť si František Moravec Čáslavkovy 

práce nadmíru vážil, vadily mu určitým způsobem jeho vlastní zásahy 

do vnitropolitických záležitostí. Především neschvaloval jeho kladný postoj 

k Benešovi loajálním sudetským Němcům, který považoval za překonaný a přátelsky 

ho upozornil na úskalí takovéhoto počínání. Rovněž se snažil umírnit jeho jednání 

                                                             
557 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-39 (Depeše), Zpráva Aloise Čáslavky ze Stockholmu ve věci 

transportu dobrovolníků ze Švédska do Anglie, 9. 10. 1944, s. 467. 
558 VÚA – VHA, sbírka Vojenské zpravodajství, kart. 2 (Písemnosti konzula ve Stockholmu pplk. Aloise 

Čáslavky), Zpráva Františka Moravce pro Aloise Čáslavku, 30. 12. 1944. 
559 VÚA – VHA, sbírka Vojenské zpravodajství, kart. 2 (Písemnosti konzula ve Stockholmu pplk. Aloise 

Čáslavky), Směrnice pro třídění válečných zajatců – doplnění, 3. 8. 1944. 
560  VÚA – VHA, sbírka 24, sign. 24-4-2, Vydání diplomatického pasu mjr. Aloisi Čáslavkovi, 

5. 10. 1944, s. 141. 
561 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Návrh na povýšení důstojníků, 7. 10. 1944. 
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ve vztahu k pracovníkům československé legace. 562  I tak panovaly mezi ním 

i Moravcem stále dobré vztahy, což potvrzují srdečná přání, která si navzájem 

vyměnili při příležitosti svátků vánočních v roce 1944. V přání se Čáslavka mimo jiné 

vyjadřoval velmi optimisticky v otázce brzkého ukončení války.563 

Jeho přání se naplnilo. Už na počátku března roku 1945 hlásil do Londýna, 

aby mu zaslali kufřík s uniformou, jelikož mu ministr sdělil, že švédské MZV 

ho ujistilo ve věci uznání Československa de iure v dohledné době. 564  S blížícím 

se koncem války se Čáslavka zapojil i do dobročinnosti. Horlivě například podporoval 

charitativní aktivity manželky Waltera Tauba, Lux, která uspořádala počátkem března 

pro podporu československých dětí výstavu knih, do níž se zapojilo kolem 

200 švédských spisovatelů, včetně prince Viléma.565 

V posledních měsících války se Čáslavka začal intenzivněji zajímat o dění 

na stockholmském slovenském konzulátě, na němž měl své informátory, a v jehož čele 

stál již dříve zmíněný Bohumil Pissko. Ten zastával ještě v druhé polovině března roku 

1945 velice konzervativní názory a v případě uznání československé vlády 

se dle Čáslavky neztotožňoval s myšlenkou předání slovenského generálního 

konzulátu československému vyslanectví a dokonce měl prohlásit, že: „by rád dal 

švédskému ministerstvu zahraničí na vědomost, spontánní názor všech členů 

slovenského gen. konzulátu ve věci budoucího začlenění Slovenska, t. j. že členové 

slovenského gen. konzulátu jsou v krajním případě pro samostatný Slovensko v rámci 

SSSR, nikdy však v rámci ČSR.“566 Brzy však na věc změnil názor. O tom svědčí 

i další zpráva Aloise Čáslavky ze dne 21. března roku 1945, v němž hlásil do Londýna 

proměnu Pisskova postoje ve vztahu k Československu a k němuž se vyjádřil: „Pissko 

mluví každý den jinak. Zdá se, že to již nemůže být žádná taktika vůči podřízenému 

úředníkovi, ale skutečná bezradnost a nerozhodnost, která je Pisskovi vlastní.“ 567 

                                                             
562  VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-118-6 (Stockholm), Zpráva Františka Moravce z Londýna 

pro Aloise Čáslavku do Stockholmu, 29. 12. 1944, s. 8. 
563 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-118-11 (Stockholm), Telegram Aloise Čáslavky ze Stockholmu 

pro Františka Moravce v Londýně, 18. 12. 1944, s. 34; VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-118-10 

(Stockholm), Telegram Františka Moravce z Londýna pro Aloise Čáslavku ve Stockholmu, 

22. 12. 1944, s. 19. 
564 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-42 (Depeše), Hlášení ve věci uznání Československa Švédskem, 

9. 3. 1945, s. 187. 
565 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-42 (Depeše), Hlášení ve věci akce pro „Pomoc československým 

dětem“, 9. 3. 1945, s. 190. 
566 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-42 (Depeše), Zpráva Františka Moravce pro Huberta Ripku 

ve věci slovenského gen. konzulátu ve Stockholmu, 17. 3. 1945, s. 264. 
567 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-42 (Depeše), Zpráva Aloise Čáslavky ze Stockholmu pro Emila 

Strankmüllera ve věci zaslání zpráv od 55-ky, 21. 3. 1945, s. 294. 
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Slovenský diplomat se nakonec rozhodl na sklonku března předat konzulát 

československému vyslanectví a věc projednal přímo s Aloisem Čáslavkou. 568 

Samotný konzulát přebralo vyslanectví až 21. dubna.569 

Brzy na to, dne 6. dubna 1945, pak Švédsko uznalo Československo a konečně 

s ním obnovilo diplomatické styky.570 Ke konci druhé světové války Čáslavkovi práce 

neubylo, spíše naopak. Musel se začít orientovat na nové cíle. Nejprve se zaměřil 

na navázání styků s bývalým švédským generálním konzulem Gustavem 

Löwenhardem a jeho úředníkem Arnem Waldenströmem, jenž se v polovině dubna 

vrátil z Prahy a od nichž ihned získal podrobné zprávy z Protektorátu.571 

Ve Švédsku pořád zůstávali mnozí uprchlíci čekající na transport. 

Nejrychlejším řešením ve snaze dostat se co nejdříve domů bezesporu bylo přihlásit 

se do československé zahraniční armády. Američané a Angličané pak totiž tyto 

dobrovolníky postupně přepravovali do Velké Británie.572 Poslední transport Čáslavka 

odbavil 12. května 1945.573 

Když konečně došlo 7. května k německé kapitulaci, oslavy ve Švédsku 

nebraly konce. Čáslavka situaci popsal v hlášení následujícím způsobem: „Lidé zpívali 

a tančili na ulicích přes celou noc a ještě celý příští den.“574 S oficiálním ukončením 

války se s konečnou platností změnil i postoj švédské politické reprezentace státu 

k Československu. Československá kolonie oslavila uznání Československa 

Švédskem večírkem v hotelu Giller, kam se dostavili i princové Evžen a Vilém.575 

Spolu s koncem války přibývaly další úkoly. Po kapitulaci Německa se jevilo 

jako nezbytné zaměřit se na pomoc Čechoslovákům poškozeným druhou světovou 

válkou. Do dobročinných akcí se ještě před koncem války ve Švédsku zapojilo 

jak Československé, tak Švédské komité Červeného kříže. Československé komité 

                                                             
568 VÚA – VHA, sbírka Vojenské zpravodajství, kart. 2 (Písemnosti konzula ve Stockholmu pplk. Aloise 

Čáslavky), Předběžná zpráva Aloise Čáslavky ze Stockholmu pro Emila Strankmüllera v Londýně 

ve věci předání slovenského generálního konsulátu ve Stockholmu, 3. 4. 1944. 
569 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-42 (Depeše), Hlášení ve věci oficiálního převzetí slovenského 

generálního konsulátu, 21. 4. 1945, s. 578. 
570 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-42 (Depeše), Potvrzení telegrafické zprávy č. 10, 6. 4. 1945, 

s. 401. 
571 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-42 (Depeše), Zprávy od švédského generálního konzula z Prahy, 

16. 4. 1945, s. 552. 
572 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-42 (Depeše), Hlášení ve věci možnosti odsunu dobrovolníků 

americkými letadly, 28. 4. 1945, s. 606. 
573 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-42 (Depeše), Hlášení ve věci odjezdu do Malmö, 12. 5. 1945, 

s. 648. 
574 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-42 (Depeše), Hlášení ve věci oslav konce války a vítání Spojenců 

ve Švédsku, 11. 5. 1945, s. 646. 
575 Tamtéž. 
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začalo urychleně připravovat balíčky pro Československo a Polsko, shromažďovat 

šatstvo příchozí pro tento účel z USA, atd. 576  Také se zapojilo do přepravy 

československých uprchlíků z německých koncentračních táborů do Švédska, 

jimž Alois Čáslavka zajišťoval vše potřebné a dohlížel na realizaci pomoci.577 Rovněž 

se osobně podílel na organizaci transportu prvních zásilek léků American Joint 

Distribution Commitee do Košic ministru Františku Němcovi a později i mléka, 

sušených jater, vitamínů, chirurgického náčiní atd.578 

Časy se měnily. Nejen vězni z koncentračních táborů a dělníci organizace Todt 

se pomalu začali vracet ze Švédska a z celé Evropy po válce do svých domovů.579 

Do vlasti postupně přicházeli i vojáci. Mezi posledními byli Čáslavkovi nadřízení: 

Emil Strankmüller a František Moravec.580 Československé vojenské zpravodajství 

začal pomalu ovládat později všemocný a nechvalně proslulý důstojník z východní 

fronty Bedřich Reicin a jeho Vojenské obranné zpravodajství (dále jen OBZ).581 

To bylo patrné již z toho, že písemností obranné sekce Emila Strankmüllera se ještě 

na letišti v Praze zmocnili právě Reicinovi lidé a Strankmüllera s Moravcem 

pak odsunuli do pozadí. Elitní zpravodajský důstojník, který uměl výborně anglicky, 

dostal nevýraznou funkci na tvořícím se sborovém velitelství v Táboře. František 

Moravec nedopadl o mnoho lépe. Přínos jeho práce ve Velké Británii začal být 

zpochybňován a náčelník Hlavního štábu div. gen. Bohumil Boček ho prozatím zařadil 

na pomocný úřad MNO a poslal ho na časově neomezenou dovolenou do odvolání.582 

Nicméně, Alois Čáslavka zůstal i po kapitulaci Německa i nadále ve Švédsku. 

Na starost dostal především prostřednictvím akce UNRRA 583 obstarávání léků 584 

                                                             
576 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-42 (Depeše), Zpráva Aloise Čáslavky ze Stockholmu pro Emila 

Strankmüllera v Londýně ve věci zpráv od 43-ky, 16. 4. 1945, s. 556. 
577 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-42 (Depeše), Hlášení ve věci cesty do Malmö ve dnech 13.–18. 

5. 1945, 18. 5. 1945, s. 651. 
578 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-42 (Depeše), Zpráva Aloise Čáslavky ze Stockholmu pro Emila 

Strankmüllera v Londýně ve věci zprávy od 34-ky, 5. 5. 1945, s. 636. 
579 Tehdejší odhady hovořily o přibližně 1500 československých státních příslušnících pobývajících 

v karanténách, nemocnicích a táborech ve Švédsku. MEDVECKÝ, Matej: Nepotrebný diplomat, s. 66. 
580 ŠOLC, J.: Po boku prezidenta, s. 313. 
581 HANZLÍK, František: Podíl vojenského obranného zpravodajství na ovládnutí ministerstva vnitra 

komunistickou stranou v roce 1945 (dále jen Podíl). Politologický časopis, 5, 1998, č. 2, s. 155. 
582 ŠOLC, J.: Po boku prezidenta, s. 313. 
583 UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration – Správa Spojených národů 

pro hospodářskou obnovu a pomoc – pro Československo obstarávala dodávky potravin a ošacení 

do nejvíce válkou postižených částí státu – na Slovensko a na Ostravsko. LÁNÍK, Josef: Československo 

a poválečná pomoc UNRRA. In: http://www.vhu.cz/ceskoslovensko-a-povalecna-pomoc-unrra/ 

[cit. 29. 3. 2015]. 
584 ABS, f. Z, sign. Z-10-34, Báse KATKA, osoby žijící na území Československa, Alois Čáslavka, 

29. 12. 1957, s. 49. 
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a repatriaci československých příslušníků.585  Už od 9. dubna fungovala na území 

Velké Británie Československá vojenská mise v postavení nadřízeného velitelství 

se správní působností pro československé jednotky na britském území a pod britským 

velením s přesně definovanou pravomocí. Do kompetencí mise mimo jiné spadaly 

i všechny její činné instituce financované z úvěrů poskytovaných britskou vládou 

vládě československé, a tedy i všichni vojenští atašé, vojenští zmocněnci, styční 

důstojníci a další.586 To se týkalo i Aloise Čáslavky, z titulu funkce exponovaného 

zpravodajského důstojníka. Oficiálním vojenským atašé ve Švédsku se však Alois 

Čáslavka stal až 1. srpna roku 1945.587 Tím však přešel pod kompetenci pražského 

druhého oddělení Hlavního štábu MNO a pod jeho působnost mělo spadat i Dánsko 

a Norsko, přičemž Norsko jej neuznalo. Ani jmenování vojenským atašé Čáslavkovi 

nezajistilo potřebné peníze a s finančními problémy se potýkal až do konce svého 

pobytu ve Švédsku.588  

Během roku 1945 za Aloisem Čáslavkou konečně dorazila i rodina a zůstala 

s ním ve Švédsku až do likvidace jeho úřadu v květnu roku 1946. 589  Práce byla 

tak náročná a vyčerpávající, že mnohdy musel do činnosti zapojit i svou manželku 

a oba spolu tak pracovali dlouho do noci.590 Třebaže ho práce vojenského atašé plně 

zaměstnávala, vždy si ve Švédsku našel čas na své koníčky, mezi něž především patřil 

tenis a jízda na koni.591 

 Ke konečné likvidaci úřadu vojenského atašé ve Švédsku došlo dne 

27. 5. 1946 a Alois Čáslavka se i s rodinou mohl přesunout zpět do Prahy. 592 

Od června roku 1946 ho MNO přidělilo na druhé oddělení Hlavního štábu do funkce 

přednosty zahraniční skupiny.593 Za své zásluhy ve Švédsku pak brzy získal hodnost 

                                                             
585 VÚA – VHA, sbírka 24, sign. 24-4-2, Depeše do Stockholmu z Londýna, 17. 10. 1945, s. 149. 
586 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z.: Zapomenutá elita, s. 217–218. 
587 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Kvalifikační listina – vložka, 30. 1. 1946. 
588 Podrobněji o této problematice viz MEDVECKÝ, M.: Nepotrebný diplomat, s. 60–80. 
589 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Přihláška pro důstojníky 

a rotmistry z povolání, 23. 9. 1946. 
590 ABS, f. H, a. č. H-664, podsvazek č. 2, Generál (František Moravec) Protokoly zatčených osob 

k osobě Generála, Protokol s Adolfem Püchlerem, s. 93. 
591 VÚA – VHA, sbírka Kvalifikačních listin, Alois Čáslavka, Kvalifikační listina – vložka, 30. 1. 1946. 
592 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Přihláška pro důstojníky 

a rotmistry z povolání, 23. 9. 1946. 
593 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Krátký osobní spis, 

26. 9. 1951. 
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plukovníka dělostřelectva.594 Jeho obětavou práci ve Stockholmu ocenil i švédský král 

Gustav V. královským řádem meče druhého stupně.595 

V tomto bodě končí vrcholná éra Čáslavkovy vojenské kariéry. Po návratu 

do Československa už nikdy nedosáhne tak významné a prestižní funkce jako za druhé 

světové války v rámci západního zahraničního zpravodajského odboje, byť o to bude 

vždy horlivě usilovat a podávat vynikající výsledky. Právě okupace Československa 

byla motorem pro nastartování hvězdné kariéry. Jeho rozhodnutí zachovat společně 

s Františkem Fárkem a Antonínem Longou loajalitu vůči Františku Moravcovi, 

který je zanechal v Československu a odletěl s dalšími deseti důstojníky pokračovat 

ve zpravodajské práci do Londýna, ho i jeho rodinu dostalo do bezprostředního 

ohrožení na životě. Poháněn strachem o osud své manželky s židovskými kořeny 

dosáhl za pomoci svých přátel z odboje otevření tzv. polské cesty, přes kterou převedl 

svou rodinu a rovněž rodiny bývalých kolegů z druhého oddělení do bezpečí. Ani tento 

hrdinský čin mu však nezajistil privilegované postavení mezi důstojníky „jedenáctky“. 

Spíše naopak. Práce v Londýně byla vyčerpávající a mezi zpravodajci panovala určitá 

rivalita. Nicméně, svou pílí a ctižádostí dosáhl svěřování stále složitějších úkolů. 

Mezi ně zejména patřily švédské cesty. Ta třetí, která trvala celé dva roky, znamenala 

pro Aloise Čáslavku dosažení vysoce prestižní diplomatické funkce vojenského atašé 

ve Stockholmu. Post mu umožnil využít naplno svých výborných organizačních 

schopností a otevřel mu cestu mezi společenskou a diplomatickou elitu tehdejšího 

Švédska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
594 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Návrh na povýšení, 

1. 10. 1946. 
595 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Krátký osobní spis, 

26. 9. 1951. 
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4. Poválečné období (1946–1963) 

 

4.1 Přednostou zahraniční skupiny na druhém oddělení Hlavního štábu (1946–

1948) 

Když se Alois Čáslavka vrátil do Prahy na druhé oddělení Hlavního štábu, vše již bylo 

jinak. Komunistická strana díky sovětské podpoře rozbila jednotnou organizaci 

armádní zpravodajské služby. 596  V Československu v době Čáslavkova nástupu 

do nové funkce nově fungovaly čtyři tajné služby, a to OBZ, vojenská zpravodajská 

služba druhého oddělení Hlavního štábu, zemské odbory bezpečnosti II (tzv. ZOB) 

a Státní Bezpečnost (dále jen StB).597 Vojenská zpravodajská služba druhého oddělení 

Hlavního štábu se pak mohla orientovat pouze na ofenzivní práci se zaměřením čistě 

vojenským.598 V čele navíc stál zpočátku nově dosazený pplk. JUDr. Anton Rašla, 

člen KSČ, bez větších zpravodajských zkušeností. Těžil z přítomnosti zpravodajských 

důstojníků, kteří působili na druhém oddělení ještě před okupací. Zpravodajské 

oddělení pak fakticky řídil plk. Karel Paleček. Anton Rašla však na místě dlouho 

nevydržel. Často se dostával do konfliktu s OBZ kvůli udržování dobrých vztahů 

se starými zpravodajci z meziválečného období, a proto se v říjnu roku 1945 místa 

vzdal ve prospěch Reicinova člověka, plk.gšt. Karla Hanuse.599 

Vše souviselo s novým rozpoložením geopolitických sil, které se začalo 

formovat již v průběhu války, jakmile se počaly štěpit mocenské zájmy západních 

spojenců a SSSR. Československo se dostalo do sovětské sféry vlivu a k prosazení 

vedoucí úlohy komunistické strany v obnoveném Československu přispěl mimo jiné 

i rozkaz generála Ludvíka Svobody ze dne 7. ledna 1945, kterým vzniklo OBZ, 

jenž tvořilo hlavní protiváhu druhého oddělení Hlavního štábu. Ludvíka Svobodu 

k tomuto činu přiměla sovětská strana kvůli usnadnění podmínek pro prosazování 

sovětských zájmů. Prvním přednostou se stal nechvalně proslulý Bedřich Reicin a jeho 

zástupcem JUDr. Karel Vaš. Příslušníci OBZ se pak výhradně rekrutovali z řad členů 

KSČ či jejich podporovatelů.600 Bezprostředně po skončení války se OBZ věnovalo 

                                                             
596 ŠOLC, J.: Po boku prezidenta, s. 317. 
597 HANZLÍK, F.: Podíl, s. 153. 
598 ŠOLC, J.: Po boku prezidenta, s. 317. 
599  KREISINGER, Pavel – VYHLÍDAL, Milan: Životní osudy generála Josefa Zusky. Od důstojníka 

dělostřelectva přes zpravodajské oddělení Hlavního štábu a nacistické káznice do Egypta. Část 2. – 

dokončení (dále jen Životní osudy generála Josefa Zusky. Část 2.). HaV, 64, 2015, č. 2, v tisku, s. 20–

22 (rukopis). 
600 KUDRNA, Ladislav: Vojenské obranné zpravodajství 1945–1950 (dále jen Vojenské obranné). Paměť 

a dějiny, 2, 2008, č. 1, s. 76–78. 
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zejména pátrání po dokumentech Abwehru a gestapa a posléze hledáním válečných 

zločinců a kolaborantů. Rovněž se zajímali o důstojníky příchozí ke sboru z Velké 

Británie, jež velice často kritizovali nově vzniklou situaci v armádě, což mělo 

za následek námitky OBZ prvního československého armádního sboru v SSSR proti 

jejich povýšení a jmenování do různých funkcí.601 OBZ neváhalo své činnosti využívat 

ve svůj prospěch. Zneužívali například výslechů gestapa k „vyrábění“ protokolů 

ve snaze ovládnout armádu. Všechny informace pak OBZ předávalo vedení KSČ.602  

V dubnu 1945 kpt. Reicin získal post náčelníka Hlavní správy obranného 

zpravodajství (dále jen HS OBZ). I přes ukončení branné povinnosti v prosinci roku 

1945, čímž došlo k faktickému ukončení mimořádných pravomocí armády 

a obranného zpravodajství, příslušníci OBZ nadále pokračovali ve své činnosti. 

Budovali sítě agentů a informátorů v řadách vojenských jednotek. Bezpečnostní oddíly 

pak plnily i funkci Sboru národní bezpečnosti (zatýkání, domovní prohlídky, atd.), 

což vyvolalo vlnu nevole nekomunistických politických činitelů, protože parlament 

zákon, který by to povoloval, nepřijal. 603  Nicméně, protesty nic nezmohly. 

Komunistické straně se podařilo vyšachovat z nejdůležitějších míst v armádě 

příslušníky západního odboje, mezi nimi i generála Františka Moravce, proti němuž 

mělo být zahájeno trestní stíhání na základě obvinění vykonstruovaného právě OBZ. 

Františka Moravce nakonec před trestním stíháním zachránil až prezident Beneš. 

Přibližně od poloviny roku 1945 OBZ začalo sledovat a odposlouchávat příslušníky 

československého důstojnického sboru. Každý měsíc vypracovávalo Souhrnné zprávy 

s informacemi o dění v armádě, o jednotlivých postojích důstojníků a rotmistrů atd. 

Tyto zprávy později posloužily při následných „čistkách“.604  

V roce 1946 již HS OBZ získalo výsadní postavení v rámci armády 

i bezpečnostních složek. Všechny bezpečnostní složky pak musely při získání 

zpravodajských informací uvědomit OBZ. Čím více stoupal význam OBZ, tím více 

jeho činnost kritizovali nekomunističtí politici. Proto došlo v dubnu roku 1946 

k zařazení všech složek OBZ jako pátého oddělení štábu do jednotlivých velitelských 

oblastí.605 

                                                             
601 HANZLÍK, F.: Podíl, s. 156. 
602 KUDRNA, L.: Vojenské obranné, s. 77–78. 
603 Tamtéž, s. 78–81. 
604 BÍLEK, Jiří – LÁNÍK, Josef – ŠACH, Jan: Československá armáda v prvním poválečném desetiletí. 

Květen 1945–květen 1955 (dále jen Československá armáda). Praha 2006, s. 25. 
605 KUDRNA, L.: Vojenské obranné, s. 81. 
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4.1.a Případ Františka Pilnáčka 

Jak se můžeme dočíst výše, bezpečnostní složky s OBZ úzce spolupracovaly. Jednou 

z mnoha kauz, v níž můžeme spatřovat spolupráci, a která úzce souvisí s působením 

Aloise Čáslavky ve Švédsku, byl i případ Františka Pilnáčka. Toho předala dne 

12. srpna 1946 StB československá mise u velitelství britské armády na Rýně. 

Ta ho zatkla v říjnu 1945 pro důvodné podezření, že vykonával funkci pomocníka kata 

v Moabitu, v berlínském vězení. Tuto skutečnost sdělil příslušným orgánům právě 

plk. Alois Čáslavka. Vzhledem k tomu, že materiály poskytnuté Aloisem Čáslavkou 

ke kauze se nacházely na MNO, požádala StB páté oddělení MNO o spolupráci.606 

Z MNO přišla obratem zpráva s doplňujícími informacemi. František Pilnáček 

se s Aloisem Čáslavkou setkali u výslechu, poté co Pilnáček v září roku 1943 uprchl 

z Norska do Švédska. Po svém útěku do Švédska Pilnáček neváhal a přihlásil 

se v březnu roku 1945 k československé armádě. Podle výpovědi měl pracovat jako 

pomocník kata od prosince 1942 do ledna 1943 v berlínském Moabitu a účastnit 

se asi 1 260 poprav, z toho asi 180 Čechoslováků. Pilnáček to nepopíral, ale zároveň 

se ohradil proti obvinění. Tvrdil, že žádal o práci donašeče uhlí ve vězení Moabit 

a s tímto vědomím pracovní smlouvu podepsal. Vyslýchaný však u vyslýchajících 

nevzbudil žádnou důvěru. 607  Doslova se ve zprávě pátého oddělení MNO píše: 

„Z celého jeho vyprávění, chování a konečně i vrahovského vzezření možno usuzovat, 

že pracovní smlouvu podepsal vědomě za lepší plat a jídlo.“608 Patrně z toho důvodu 

nebyl v březnu 1945 určen k odsunu do Anglie a MNO zrušilo jeho přihlášku 

do československé armády. Alois Čáslavka rovněž už v březnu téhož roku zařídil vše, 

aby mohl být vydán trestnímu stíhání do Československa.609 Zároveň MZV urgovalo 

druhé oddělení MV, aby o něm předalo zprávu čtvrtému odboru MV, který měl jeho 

jméno zapsat na seznam válečných zločinců.610 

Nad Františkem Pilnáčkem se začaly stahovat mračna. Dne 31. 7. 1945 

mu měla vypršet platnost cestovního pasu a MZV se dotázalo MV v likvidaci, 

zda mu má platnost prodloužit. Zároveň však přidalo Čáslavkovu informaci o jeho 

                                                             
606 ABS, f. 302, sign. 302-1-244, Zpráva vedoucího pátého oddělení StB pro páté oddělení MNO ve věci 

Františka Pilnáčka, 3. 9. 1946, s. 2. 
607 ABS, f. 302, sign. 302-1-244, Zpráva vedoucího pátého oddělení MNO pro Ředitelství národní 

bezpečnosti ve věci Františka Pilnáčka, 3. 9. 1946, s. 1–6. 
608 Tamtéž. 
609 VÚA – VHA, sbírka 37, sign. 37-26-42 (Depeše), Potvrzení pošty, 12. 4. 1945, s. 440. 
610 ABS, f. 302, sign. 302-1-244, Koncept zprávy MZV v Londýně ve věci Františka Pilnáčka, 27.–29. 

3. 1945, s. 5. 
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působení v Moabitu a zprávu důvěrníka ze Stockholmu, který charakterizoval Pilnáčka 

jako „individuum, které v pracovním poměru nevydrží, tento stále mění aneb vůbec 

nepracuje a domáhá se výplaty podpor též u švédských institucí.“611 Není tedy divu, 

že československá vojenská mise navrhla prodloužení platnosti cestovního pasu pouze 

na dobu potřebnou k odsunu ze Švédska do Československa.612 K zatčení Pilnáčka 

však došlo až 28. 10. 1945 československým styčným důstojníkem v Lübecku. 

Československá vojenská mise u velitelství britské armády na Rýně ho pak předala 

až ke dni 12. 8. 1946 StB. 613  Konkrétní informace o dalších osudech Františka 

Pilnáčka však v prostudovaných pramenech nalezeny nebyly. 

 

4.1.b Walter Taub konfidentem SD? 

Kromě uvedeného případu se po Čáslavkově příjezdu do Československa rozhořela 

ještě další kauza bezprostředně související s jeho působením ve Stockholmu. 

V červenci roku 1946 byl totiž v tzv. Štěchovickém archivu614 nalezen spis týkající se 

Waltera Tauba.615 Zmíněný dokument obsahoval velice citlivé údaje naznačující, že 

měl pracovat ve Stockholmu jako konfident nacistické bezpečnostní služby (SD) 

a podávat zprávy o činnosti československé zahraniční vlády. 616  V inkriminované 

zprávě bývalého vedoucího Leitabschnittu SD Waltera Jakobiho617 ze dne 15. března 

1944 zpracované na základě zpráv důvěrníka Josefa Medeotti-Boháče 618  se píše: 

„Der Gewährsmann ist bei seinem letzten Aufenthalt in Stockholm mit den aus der 

                                                             
611 ABS, f. 302, sign. 302-1-244, Zpráva MZV v Londýně pro MV v likvidaci a čs vojenskou misi 

ve věci Františka Pilnáčka, 25. 5. 1945, s. 4. 
612 ABS, f. 302, sign. 302-1-244, Koncept zprávy MV pro MZV ve věci Františka Pilnáčka, 11.–

13. 6. 1945, s. 3. 
613 ABS, f. 302, sign. 302-1-244, Zpráva vedoucího pátého oddělení StB pro páté oddělení MNO ve věci 

Františka Pilnáčka, 3. 9. 1946, s. 2. 
614 Štěchovický archiv – sestává z písemného materiálu z činnosti německých okupačních úřadů, části 

soukromého archivu Edvarda Beneše z let 1920–1938 a části archivu Ústředního výboru národně 

socialistické strany do roku 1938. Němci ho ukryli v dubnu roku 1945 v prostoru obce Hradišťko 

u Štěchovic. Dne 11. února 1946 tyto materiály příslušníci americké armády nalezli a odvezli z ČSR. 

Po diplomatických jednáních Američané dokumenty v březnu roku 1946 vrátili do Prahy. DVOŘÁKOVÁ, 

Jiřina: Bedřich Pokorný – vzestup a pád. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra. Praha 2004, s. 250; 

o problematice štěchovického archivu podrobněji viz LUKEŠ, Igor: Československo nad propastí. 

Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze 1945–1948. Praha 2014, s. 153–192. 
615 ABS, f. 301, sign. 301-58-4, Úřední záznam MV ve věci Tauba, Freunda, Saxe, Dr. Hübnera, 

8. 8. 1946, s. 33. 
616 ABS, f. 301, sign. 301-58-4, Zpráva vedoucího Oblastní úřadovny stát. bezpečnosti pro sedmý odbor 

Ministerstva vnitra (dále jen MV) ve věci Tauba, Freunda, Saxe, Dr. Hübnera, 19. 3. 1947, s. 32. 
617 Walter Jacobi (1909–1947) – v letech 1942–1945 byl hlavním vedoucím SD v Protektorátu (SD-

Leitabschnitt Prag). Po válce dopaden, odsouzen a popraven Mimořádným lidovým soudem v Praze. 

Zevrubně k němu viz zejména KRČMÁŘ, Dalibor: Walter Jacobi. „Vysloveně intelektuální typ“ v čele 

protektorátního SD. Terezínské listy (Sborník památníku Terezín), 39, 2011, s. 28–52. 
618 ABS, f. 301, sign. 301-58-4, Zpráva Waltera Jakobiho pro K. H. Franka, 13. 3. 1944, s. 34. 
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ehemaligen Tschechei stammenden Emigranten Freud,… zusammengekommen. 

Ausserdem stand er, wie bereits bei früheren Besuchen, mit dem Prager Juden Taub 

in Verbindung, dessen Vater, der ehemalige tschechische sozialdemokratische 

Abgeordnete Taub, sich zur Zeit in Amerika befindet.“619  

Zda Walter Taub skutečně poskytl Josefu Medeotti-Boháčemu nějaké 

informace pro SD se z uvedeného dokumentu zjistit nedá. Sice se tu objevují zprávy 

ze světa švédského filmu, které by mohl Taub důvěrníkovi SD teoreticky poskytnout, 

nicméně sám Medeotti-Boháč se živil jako filmový pracovník a ve světě 

kinematografie se osobně vyznal.620 Toho si byl vědom i vedoucí pražské Oblastní 

úřadovny StB. Sám ve zprávě adresované sedmému oddělení Ministerstva vnitra621 

uznal, že kauzu bude možno uzavřít až po výpovědi svědků. A kdo jiný by mohl podat 

výpověď než plk. Alois Čáslavka a Vladimír Vaněk, kteří tehdy s Walterem Taubem 

ve Švédsku ve prospěch Československa zpravodajsky spolupracovali a udržovali 

mezi sebou přátelské vztahy.622 

 I přesto, že nedošlo k nalezení jejich konečné výpovědi, zpráva ze Stockholmu 

z listopadu roku 1944 jasně dokazuje, že Josef Medeotti-Boháč, byť zpravodajsky 

pracoval pro SD, se stal ve Švédsku významným informátorem právě Waltera Tauba, 

který pak informace dále předával Aloisi Čáslavkovi. Medeotti-Boháč mu poskytoval 

velice cenné zprávy vojenského, hospodářského, sociálního a kulturního charakteru 

z Protektorátu, přičemž stěžejní vojenské zprávy o síle německého vojska získal přímo 

od německých důstojníků. 623  Zda Walter Taub konal Josefu Medeotti-Boháčemu 

nějakou protislužbu v podobě předávání informací o činnosti zpravodajského oddělení 

v Londýně a Aloise Čáslavky ve Stockholmu se zjistit nepodařilo. Nicméně, 

uvědomíme-li si, že za svého působení ve Stockholmu se nechal zverbovat sovětskou 

                                                             
619 V překladu: Důvěrník se při posledním pobytu ve Stockholmu sešel s emigranty pocházejícími 

z bývalých Čech, s Freudem…Kromě toho zůstává, jako při dřívějších návštěvách, ve spojení 

s pražským židem Taubem, jehož otec, někdejší sociálnědemokratický poslanec, se nyní nachází 

v Americe. 
620 ABS, f. 301, sign. 301-58-4, Zpráva Waltera Jakobiho pro K. H. Franka, 13. 3. 1944, s. 34. 
621  Sedmý odbor Ministerstva vnitra – 1. ledna 1947 došlo k přejmenování odboru „Z“ (odbor 

pro politické zpravodajství Ministerstva vnitra) na sedmý odbor Ministerstva vnitra. BAYEROVÁ, 

Ludmila: Prověřovací materiál ministerstva vnitra k odbojovým a partyzánským skupinám působícím 

v protektorátu Čechy a Morava v letech 1939–1945. In: URBÁNEK, Miroslav (red.): Sborník archivu 

bezpečnostních složek. Praha 2009, s. 367–369.  
622 ABS, f. 301, sign. 301-58-4, Zpráva vedoucího Oblastní úřadovny stát. bezpečnosti pro sedmý odbor 

MV ve věci Tauba, Freunda, Saxe, Dr. Hübnera, 19. 3. 1947, s. 32. 
623 VÚA – VHA, sbírka Vojenské zpravodajství, kart. 2 (Písemnosti konzula ve Stockholmu pplk. Aloise 

Čáslavky), Zpráva o rozmluvě s filmovým režisérem Josefem Medeotti-Boháčem, 13. 11. 1944. 
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rozvědkou NKVD624 a kvůli pozdější spolupráci Waltera Tauba s StB málem došlo 

k vystěhování jeho „přítele“ spisovatele Pavla Kohouta do zahraničí, 625 zpravodajská 

výpomoc Medeotti-Boháčemu by nás patrně neudivila. Také Taubova manželka Lux 

byla kompromitována sovětskou NKVD. Po válce navíc Taub jakožto významný špion 

StB pod rouškou zahraničních angažmá plnil důležité špionážní úkoly týkající se jeho 

přátel z války, mezi nimi i Willyho Brandta. 626  Na druhou stranu, zdá se být 

nepravděpodobné, že by Walter Taub jakožto žid, který musel uprchnout z politických 

důvodů Protektorátu, spolupracoval s SD. 

 

4.1.c Před únorem 1948 

Čáslavka brzy po svém návratu pochopil nové „pravidla hry“ a v únoru roku 1947 

vstoupil do KSČ. Osobně vypověděl, že chtěl do strany vstoupit již dříve, 

ale diplomatická funkce mu to neumožnila. 627  Těžko říci, zda vstoupil do strany 

za účelem osobního prospěchu či kvůli ideologickému přesvědčení. Jak již bylo 

uvedeno dříve, někteří kolegové ho z prospěchářství podezírali již za války, nicméně 

Karel Paleček tuto hypotézu naprosto vyvrátil a i osobní Čáslavkovy výpovědi hovoří 

spíše o ideologickém přesvědčení. Avšak nejen někteří bývalí spolupracovníci v něm 

viděli oportunistu. I v dokumentech z doby po únorovém převratu se nacházejí 

informace poukazující na jeho bezzásadovost v otázce politické příslušnosti. 628 

Ať už ho ke vstupu do strany vedlo cokoliv, za svého působení u druhého oddělení 

Hlavního štábu na své stranické pozici i nadále pracoval. Za tímto účelem pak studoval 

                                                             
624 PACNER, Karel: Společné desetiletí Katka a Tauba. In: http://zpravy.idnes.cz/spolecne-desetileti-

kateka-a-tauba-d5m-/zahranicni.aspx?c=A020306_100910_vedatech_jan [cit. 13. 4. 2015]. 
625 Pavla Kohouta spojovala s Walterem Taubem nejen profesní blízkost, ale také dlouholeté přátelství. 

Waltera Tauba Pavel Kohout často obsazoval do svých her, například do slavného dramatu Taková 

láska (1957). Walter Taub mu na oplátku zprostředkovával angažmá. Taub Kohoutovi radil zejména 

v otázkách vztahů s Německem. Po tom, co bylo Kohoutovi v rámci normalizace zapovězeno cestovat 

na Západ, chtěl po Taubovi, aby mu zprostředkoval schůzku s Brandtem kvůli upozornění Západu 

na situaci nezávislých spisovatelů. Taub ji po dohodě s StB zrealizoval a zároveň Kohoutovi doporučil, 

aby aktivně nevystupoval proti komunistickému Československu. Taub, i přesto že nakonec některé 

citlivé informace StB o Kohoutovi zatajil, začal ho v roce 1973 „zpracovávat“ k výjezdu dle přání StB. 

Záměr se však nevydařil. Konec přátelství nastal poté, co mu Taub oznámil, že s ohledem na jeho 

postavení není možné, aby se dále stýkali. KOSATÍK, Pavel: Fenomén Kohout. Praha – Litomyšl 2001, 

s. 288–294. 
626 Tamtéž, s. 288.  
627 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Základní osobní list, 15. 

6. 1949. 
628 Viz ABS, svazek na jméno Alois Čáslavka (nar. 9. 9. 1899), a. č. 13008, r. č. 3098/1, Návrh na zrušení 

a. č. 1300(8), 4. 1. 1961; ABS, f. 302, sign. 302-97-2, Zpráva č. 2 ve věci Čáslavky Aloise, plk. děl., 11. 

4. 1949. 

http://zpravy.idnes.cz/spolecne-desetileti-kateka-a-tauba-d5m-/zahranicni.aspx?c=A020306_100910_vedatech_jan
http://zpravy.idnes.cz/spolecne-desetileti-kateka-a-tauba-d5m-/zahranicni.aspx?c=A020306_100910_vedatech_jan
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i krajskou politickou školu a v roce 1948 se dokonce stal místopředsedou Místní 

organizace KSČ v Praze 6.629  

Ještě před jeho samotným vstupem do strany Čáslavka udržoval dobré vztahy 

s prokomunisticky zaměřenými důstojníky. To se čas od času projevilo i v jeho práci. 

O tom svědčí i výpověď Rudolfa Luskáčka, bývalého příslušníka československé 

vojenské mise v Moskvě, jehož zaskočilo kontroverzní hospodaření jejích nejvyšších 

představitelů. Tímto pobouřený Rudolf Luskáček se rozhodl netransparentní jednání 

nahlásit právě Aloisi Čáslavkovi. Luskáček situaci v Moskvě popsal následujícím 

způsobem: „Naši vyšší důstojníci, kteří v r. 1945–1946 byli na školení v Moskvě měli 

dostávati od voj. attaché kuřivo – cigarety. Za tímto účelem si vyžádal gen. Mrázek 

od Červeného kříže zvláštní příděl […] Před mým definitivním odjezdem z Moskvy 

mi gen. Mrázek řekl, že povezu nějaké bedny, v kterých budou zabaleny knihy 

gen. Píkovi do Prahy […] jelikož Píka nebyl přítomen, požádala nás jeho manželka, 

abychom bedny otevřeli. K našemu překvapení nebyly v bednách žádné knihy, 

jak nám Mrázek říkal, nýbrž několik desítek tisíc amerických i anglických cigaret; 

poznal jsem v těch cigaretách onen druh, který gen. Mrázek dostával od Č[erveného] 

K[říže] pro naše důstojníky v Moskvě.“630 Když si pak po svém návratu do Prahy 

v roce 1946 chtěl stěžovat na „podivné“ hospodaření moskevské mise na příslušných 

místech, tedy u zahraniční sekce druhého oddělení, Čáslavka ho sice vyslechl, 

ale vzápětí okřikl tak, že nakonec mezi nimi došlo k natolik ostrému výstupu, 

až se z vedlejší kanceláře seběhli důstojníci, aby se podívali, co se tam děje.631 

Sám Čáslavka pak občas své funkce využil i k tomu, aby získal pro svou rodinu 

v Československu těžce dostupné zboží. Tak pověřil například i Adolfa Püchlera,632 

                                                             
629 ABS, svazek na jméno Alois Čáslavka (nar. 9. 9. 1899), a. č. 13008, r. č. 3098/1, Návrh na zrušení a. 

č. 1300(8), 4. 1. 1961; ABS, f. 302, sign. 302-97-2, Zpráva č. 2 ve věci Čáslavky Aloise, plk. děl., 11. 

4. 1949. 
630 ABS, f. 302, sign. 302-34-34, Protokol se škpt. aut. Rudolfem Luskáčkem, 3. 4. 1948, s. 9–10. 
631 Tamtéž, s. 10. 
632  Adolf Püchler, kpt. (1896–1961) – narodil se ve Vradišti (okres Uherská Skalice). Studoval 

gymnázium ve Vídni a poté pracoval u zasilatelské firmy. Za první světové války působil na ruské 

a italské frontě. V roce 1919 byl demobilizován. Na přelomu 20. a 30. let se věnoval podnikání. 

Úspěchy střídaly neúspěchy. Patrně od roku 1927 pracoval pro druhé oddělení Hlavního štábu jako 

placený agent. Po okupaci mu Francouzi zajistili cestu do Francie. V Paříži pracoval pro Moravce a poté 

u československých jednotek. Po útoku na Francii ho evakuovali do Velké Británie, kde ho koncem 

téhož roku Moravec pověřil prověřováním příchozích důstojníků a civilních osob. V únoru roku 1945 

byl odeslán na osvobozené území a přidělili ho k OBZ. Po válce mu Josef Bartík nabídl místo na MV, 

na pobočce v Londýně, kde působil až do května roku 1947. To byl odvolán na MV do Prahy. Byl 

jedním z účastníků nelegálního získávání prostředků, jež organizoval vedoucí zpravodajské skupiny 

MV. HANZLÍK, František: Případ kpt. Adolf Püchler. Svědectví agenta OBZ o nelegálním získávání 

financí zpravodajskou službou ministerstva vnitra v letech 1946–1947. Praha 2006, s. 173–175. 
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jemuž zařídil povolení průchodu přes americkou zónu v Německu kvůli dokončení 

likvidace vojenských věcí do Velké Británie, obstaráním teplého prádla.633 

Nicméně, i přes jeho prosovětskou orientaci, se nadále stýkal se západními 

důstojníky. Zejména pak s britským leteckým atašé v Praze Geoffreyem Wyattem, 

který za svého pobytu v Praze pořádal večírky, jichž se Čáslavka aktivně účastnil.634 

Kromě něj se s Wyattem, jenž patřil ke stoupencům Churchillova konzervativního 

směru a negativně nazíral na Československo a SSSR, 635  stýkali i ostatní 

českoslovenští důstojníci, kteří ho znali z dob, kdy působil ve funkci styčného 

důstojníka u československé peruti ve Velké Británii. 636  V prosinci roku 1947 

se do funkce britského leteckého atašé v Praze nově dostal Walter H. Merton. 637 

I na jím pořádané večeře Alois Čáslavka docházel a rozmlouval s ním.638 Činnost 

těchto západních přidělenců v Československu však usilovně sledovalo páté oddělení, 

a tak se i Alois Čáslavka dostal do zpráv sepsaných k těmto osobám, což později 

negativním způsobem ovlivnilo jeho pracovní „postup“.639 

Čáslavkově kariéře nepřidalo ani udržování přátelských styků s bývalými 

důstojníky Moravcovy „jedenáctky“ a kolegou z odboje Františkem Fárkem. 

V poválečné době se stýkal například s plk. Františkem Fryčem 640 

a pplk. tank. Jaroslavem Tauerem, jehož navštívil soukromě hned čtyřikrát, 

jelikož potřeboval opatřit nějaké materiály ke studiu na válečné škole, kde Tauer 

v té době vyučoval. 641  Rovněž se po válce setkal se svým někdejším nadřízeným 

gen. Josefem Bartíkem, pro nějž v době svého působení ve Švédsku nakoupil nějaké 

věci, které nyní potřeboval proplatit. Kromě něj udržoval Čáslavka kontakty 

i s bývalým kolegou z odboje Františkem Fárkem, jenž získal po válce funkci 

na MV právě zásluhou Josefa Bartíka.642 Ten se s Bartíkem samozřejmě také často 

navštěvoval. Důvodem však nebyly pouze dobré přátelské vztahy, ale rovněž Bartíkem 

dlouho nesplácené pohledávky, neboť se po komunisty zinscenovaném propuštění 

                                                             
633 ABS, f. H, a. č. H-664, podsvazek č. 2, Generál (František Moravec) materiály o práci bývalé 

vojenské rozvědky, Zápis s Adolfem Püchlerem, 5. 12. 1949, s. 326. 
634 ABS, f. 302, sign. 302-194-1, Wyatt, Zpráva, nedatováno, s. 85. 
635 ABS, f. 302, sign. 302-194-1, Wyatt, Životopis, nedatováno, s. 89. 
636 ABS, f. 302, sign. 302-194-1, Wyatt, Záznamní list, nedatováno, s. 86. 
637 ABS, f. 302, sign. 302-69-2, Merton, Zpráva, nedatováno, s. 21. 
638 ABS, f. Z, sign. Z-10-34, Báse KATKA, osoby žijící na území Československa, Alois Čáslavka, 

29. 12. 1957, s. 50. 
639 ABS, f. 302, sign. 302-194-1, Wyatt; ABS, f. 302, sign. 302-69-2, Merton. 
640 ABS, f. 302, sign. 302-57-2, Protokol sepsaný s plk. Františkem Fryčem, 23. 11. 1949, s. 33. 
641 ABS, f. 302, sign. 302-1-467, Protokol s pplk. tank. Jaroslavem Tauerem, 14. 11. 1949, s. 19–20. 
642 ABS, f. 302, sign. 302-57-2, Protokol sepsaný s Františkem Fárkem, 15. 3. 1948, s. 3. 



112 
 

z funkce přednosty odboru „Z“ 643  dostal do velice tíživé životní situace a nemohl 

tak nadále vydržovat nákladnou vilu, kterou převzal od Národní správy jako 

reprezentační přednostenský byt.644  

Alois Čáslavka po svém návratu do Čech nezanevřel ani na své bývalé přátele 

z pobytu ve Švédsku. Především ho v lednu roku 1946 v jeho pražském bytě navštívil 

jugoslávský vojenský atašé ze Stockholmu v doprovodu úředníka jugoslávského 

vyslance v Praze. Také se Čáslavka netajil, a to ještě počátkem února roku 1948, svým 

kladným postojem k jednání svého přítele Cecila Parrota, exponenta britské IS.645 

Nicméně, i přesto, únorové události Čáslavkovu kariéru zprvu významněji 

nepoznamenaly. Po převratu ho MNO od dubna roku 1948 umístilo do funkce 

styčného důstojníka u MZV.646 

 

4.2 Styčným důstojníkem mezi MNO a MZV (1948–1949) 

Většinu jeho bývalých kolegů ze západního odboje však bezprostředně po únoru 1948 

čekal mnohem strastiplnější osud. Během března a dubna téhož roku došlo v souladu 

s opatřením ministra národní obrany gen. Ludvíka Svobody k propuštění nebo 

odeslání na dovolenou 27 generálů a 344 důstojníků, mezi nimi i gen. Františka 

Moravce647 či gen. Josefa Bartíka. Podkladem pro propouštění se stal zákon z roku 

1946, který odpíral důstojnickou hodnost těm, jež se projevili jako osoby 

protidemokratické, protilidové, nebo státně a národně nespolehlivé, čímž mělo dojít 

k odstranění důstojníků kompromitovaných nacismem.648 Po únoru však došlo k nové 

interpretaci zákona a dle Ludvíka Svobody tato „očistná opatření“ měla být namířena 

proti těm, co nevyhovovali ve smyslu spojeneckých svazků se SSSR a ostatními 

                                                             
643 Po návratu do Prahy v květnu roku 1945 získal plk. Josef Bartík funkci přednosty nově zřízeného 

odboru pro politické zpravodajství (Odbor „Z“) a brzy byl povýšen do hodnosti generála. Již v lednu 

roku 1946 ho však z funkce odstranil ministr vnitra Václav Nosek po intrice z „dílny“ příslušníků KSČ, 

Bedřicha Pokorného a Štěpána Plačka. KREISINGER, P.: Rok 1941, s. 19. 
644 ABS, f. 302, sign. 302-57-2, Protokol sepsaný s Františkem Fárkem, 15. 3. 1948, s. 3. 
645 ABS, f. 302, sign. 302-97-2, Zpráva č. 2 ve věci Čáslavky Aloise, plk. děl., 11. 4. 1949, s. 404. 
646 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Základní osobní list, 15. 

6. 1949. 
647  Po Moravcově návratu do Československa KSČ prostřednictvím Bedřicha Reicina a Ludvíka 

Svobody dosáhla zahájení trestního stíhání vůči jeho osobě kvůli tomu, že se po 15. březnu 1939 mohl 

Abwehr zmocnit zpravodajských materiálů. Řízení proti Františku Moravcovi bylo zastaveno 

až po vydání dekretu prezidenta Beneše v únoru roku 1947. Od června téhož roku získal funkci 

u pomocného úřadu MNO a od prosince zastával post zatímního velitele 14. dělostřelecké divize 

v Mladé Boleslavi. Již 28. února ho však náčelník Hlavního štábu Bohumil Boček odeslal na zdravotní 

dovolenou. Dne 29. března 1948 pak za pomoci britské zpravodajské služby odešel za hranice. ŠOLC, 

J.: Po boku prezidenta, s. 317–324. 
648 BŘACHOVÁ, Věra: Destrukce důstojnického sboru čs. armády po únoru 1948 (dále jen Destrukce). 

HaV, 41, 1992, č. 3, s. 110–111. 
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slovanskými státy. K propouštění důstojníků pak došlo například kvůli západní 

orientaci, chválení předmnichovských poměrů či manželce neslovanského původu.649 

Podklady k propouštění zajišťovalo Reicinovo OBZ a od počátku roku 1949 nově 

založený desátý odbor MNO podřízený plk. Bedřichu Reicinovi a div. gen. Jaroslavu 

Procházkovi. Ti pak nesli hlavní vinu za průběh a podobu represí vůči velitelskému 

sboru.650 

 Po nástupu Gottwaldova zetě JUDr. Alexeje Čepičky do funkce ministra 

národní obrany pak došlo v červenci roku 1950 k vydání Zákona o opatřeních 

souvisejících s úpravou kázeňského práva příslušníků ozbrojených sil, jenž umožňoval 

takřka neomezené a libovolné propouštění. Po roce 1952 zůstalo z původního počtu 

1 310 důstojníků a 550 rotmistrů západních jednotek v armádě pouhých 15. 651 

Propuštění z armády patřilo k nejmírnějším postihům. Někteří důstojníci byli zatčeni, 

vyšetřováni a nakonec soudně postiženi. Navíc, pokud se jednalo o případ s politickým 

podtextem, proti zatčenému se využívalo Zákonu na ochranu lidově demokratické 

republiky z roku 1948,652 který měl za následek nejpřísnější rozsudky, tedy i trest 

smrti. V poúnorovém Československu však existovala mimosoudní cesta 

k vypořádání se s nekomunistickými vojenskými činiteli, a to bez sdělení obvinění 

a možnosti obhajoby nebo odvolání. Tak na 300 důstojníků skončilo v Táboře 

nucených prací (dále jen TNP) na Mírově zřízeném v roce 1949 fungujícím do roku 

1951. Po propuštění z věznice či z TNP zůstávali bývalí důstojníci pod dohledem 

StB.653 

 Tak došlo během pěti let k zániku odborně kvalifikované společenské vrstvy 

hájící vlastenecky zájmy demokracie a republikanismu, vyznačující se kázní, ctící 

vojenské hodnoty, dbající na kultivované společenské vystupování, kondici 

a upravený zevnějšek.654 

 Jak již bylo uvedeno výše, Aloisovi Čáslavkovi se první vlna propouštění 

z armády vyhnula. Nicméně, páté oddělení jeho činnost po únoru 1948 sledovalo, 

i přesto, že jednoznačně stál za poúnorovým státním zřízením a svou pozici ve straně 

neustále upevňoval. Komunistickým činitelům vadily zejména jeho i předúnorové 

                                                             
649 BŘACHOVÁ, V.: Destrukce, s. 111. 
650 BÍLEK, J. – LÁNÍK, J. – ŠACH, J.: Československá armáda, s. 104. 
651 BŘACHOVÁ, V.: Destrukce, s. 113–114. 
652 Nechvalně proslulý zákon č. 231/48. 
653 BÍLEK, J. – LÁNÍK, J. – ŠACH, J.: Československá armáda, s. 104–105. 
654 BŘACHOVÁ, V.: Destrukce, s. 114. 
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styky se západními vojenskými přidělenci v Československu, především s Haroldem 

Gibsonem působícím po válce opět v Československu, který svou zpravodajskou 

činnost tentokrát maskoval funkcí pasového úředníka. Harold Gibson udržoval 

s Čáslavkou přátelské vztahy. Dokonce mu svěřil v důvěrném rozhovoru své 

znepokojení nad tím, že za celé dva roky ho československé orgány jako představitele 

IS nevyzvali ke spolupráci.655  

Stejně negativně soudruzi pohlíželi i na Čáslavkovu účast na večírcích cizích 

vojenských diplomatů, atašé Geoffreye Wyatta a jeho nástupce Waltera H. Mertona, 

byť setkávání se se zahraniční reprezentací nepochybně patřilo k náplni jeho práce. 

Rovněž jim bylo trnem v oku, že na „párty“ vojenských přidělenců se pohyboval 

v přítomnosti příslušníků bývalé zahraniční západní armády, mjr. pěch. Václava 

Kňourka, pplk. Jindřicha Sušky a plk. gšt. Rudolfa Vašíčka. Dále se negativně 

posuzovalo i Čáslavkovo využívání večírků zahraniční diplomatické reprezentace 

k opatřování některého v Československu tehdy těžce dostupného spotřebního zboží. 

O tom svědčí i úryvek ze zprávy z dubna roku 1949 o Aloisi Čáslavkovi: „Závažnou 

věcí jest i okolnost, že dne 23. 9, 1947, kdy byl plk – Čáslavka u Wyatta na návštěvě, 

bylo mu slíbeno od Belgičana /Mauroye/, že jeho manželka obdrží od něho 4 páry 

pavučinek.“656 Kromě toho vzbuzoval podezření i kvůli návštěvám u Františka Fárka 

po únoru podezřelého ze spolupráce s britskou IS.657 

 Skutečný problém nastal, když páté oddělení zjistilo počátkem května roku 

1948, že některé osoby z britského velvyslanectví v Praze včetně britského leteckého 

atašé Waltera H. Mertona pomáhaly s organizací ilegálních přechodů vojenským 

osobám sloužícím za války v zahraniční armádě na Západě, a proto žádalo 

MZV o odvolání těchto diplomatů.658 MZV odvolání potvrdilo a Walter H. Merton 

musel v listopadu roku 1948 opustit Československo. Po návratu do Londýna 

se pak stal přednostou zahraniční skupiny zpravodajského oddělení Ministerstva 

letectva.659 To Čáslavkovi na spolehlivosti rozhodně nepřidalo, uvážíme-li, že atašé 

byl po celou dobu svého působení v této funkci sledován a vědělo se tak o společné 

večeři Čáslavky s Mertonem z počátku roku 1948, na níž rozmlouvali 

                                                             
655 ABS, f. 302, sign. 302-198-1, Zpráva ve věci H. Ch. Gibsona a plk. Mertona, 23. 9. 1948, s. 26. 
656 ABS, f. 302, sign. 302-97-2, Zpráva č. 2 ve věci Čáslavky Aloise, plk. děl., 11. 4. 1949, s. 404. 
657 ABS, f. 302, sign. 302-72-1, Protokol s plk. pěch. I Janem Krčkem, 2. 6. 1950, s. 667. 
658 ABS, f. 302, sign. 302-198-1, Zaměstnanci brit. velvyslanectví, činnost v ČSR – žádost o zákrok, 

6. 5. 1948, s. 1. 
659 ABS, f. 302, sign. 302-69-2, Merton, nedatováno, s. 13. 
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o československých volbách a povolávání letců, což mu mělo přitížit, třebaže žádné 

vojenské tajemství nevyzradil.660  

Možnost kariérního postupu Čáslavkovi rovněž omezila i zpráva 

komunistického poslance Bedřicha Steinera pro generálního tajemníka KSČ Rudolfa 

Slánského z března roku 1948, v níž upozorňuje na styky Aloise Čáslavky 

s mjr. Karlem Turem z druhého oddělení. Toho měla Steinerova manželka Marie 

na ozdravovně v Bedřichově slyšet obviňovat komunisty z atentátu na Jana Masaryka. 

Na ozdravovnu přijel v tu dobu i Alois Čáslavka a dle Bedřicha Steinera pak vedl právě 

s mjr. Karlem Turem a dalšími třemi nebo čtyřmi důstojníky, poslancem označenými 

za „reakcionáře“, podezřelé rozhovory. 661  V průběhu října roku 1948 došlo ještě 

k odchodu již dříve zmíněného jeho známého Václava Kňourka do Velké Británie, 

kam uprchl před zatčením, jelikož věděl o ilegálních přechodech vojenských 

příslušníků.662  

 Podezření vyvolal i Čáslavkův výjezd na ozdravný pobyt do Jugoslávie v září 

roku 1948. Vzhledem k jeho předešlým stykům s jugoslávským vojenským atašé 

ze Stockholmu vyvstaly spekulace, zda Čáslavku jugoslávské úřady nepřemlouvaly, 

aby tam zůstal, nebo jestli nenavázal zpravodajský kontakt s „titovci“.663 V témže roce 

pak měl ještě osobně předat švédskému vojenskému přidělenci v Praze spis obsahující 

vojenské tajemství s údaji o rozpočtu československé armády, o výzbroji a výstroji 

důstojnického sboru a jeho složení, o vojenských školách a další.664 Poslední kapkou 

pro nadřízené byly zprávy od informátorů, kteří v říjnu roku 1948 zjistili, 

že se k novým poměrům diplomatů vyjádřil následujícím způsobem: „Na Zamini 

to vypadá právě tak, tam jim nejlepší utekli a dnes je tu problém, že se skutečně neví, 

koho pustiti ven.“ 665  Stejný efekt měl i odposlouchávaný rozhovor Čáslavky 

s plk. gšt. Bohdanem Ptáčkem, v němž údajně řekl: „To je dnes tak. Já něco 

na plenárce řeknu a dostane se mi doslovně kategorického okřiknutí a musí jeden 

prostě mlčet. To je nějaká svobodnost jednání. To je pak diktatura.“666 Není tedy divu, 

                                                             
660 ABS, f. Z, sign. Z-10-34, Báse KATKA, osoby žijící na území Československa, Alois Čáslavka, 

29. 12. 1957, s. 50. 
661 ABS, f. 302, sign. 302-97-2, Zpráva Bedřicha Steinera pro Rudolfa Slánského, 16. 3. 1948, s. 439. 
662 ABS, f. 302, sign. 302-97-2, Zpráva č. 2 ve věci Čáslavky Aloise, plk. děl., 11. 4. 1949, s. 405. 
663 Tamtéž. 
664 ABS, f. Z, sign. Z-10-34, Báse KATKA, osoby žijící na území Československa, Alois Čáslavka, 

29. 12. 1957, s. 50. 
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že počátkem prosince druhé oddělení MNO rozhodlo o zrušení jeho funkce se slovy: 

„Podle rozkazu přednosty oddělení dát k dispozici plk. Čáslavku, jelikož funkce, 

kterou t. č. má, bude zrušena. U nás není proň místa.“667 

 

4.3 Velitelem pluku (1949–1950) 

Ke dni 15. ledna 1949 tak došlo rozhodnutím MNO k jeho přemístění 

k dělostřeleckému pluku 101 v Lounech do funkce zástupce velitele. Brzy po novém 

zařazení, na přelomu března a dubna, musel absolvovat střelecký kurs pro vyšší 

důstojníky dělostřelectva na Dělostřeleckém učilišti v Olomouci. Tím prošel 

s prospěchem: „vyhověl“.668 I přes to, že post zástupce velitele dostal po dlouhé době, 

co vykonával naprosto odlišný druh práce, se u pluku zapsal velice dobře a pozitivně 

zhodnotil jeho působení v Lounech i velitel brigády plk. děl. František Bernas. 669 

Taktéž kádrový posudek z března roku 1949 se k jeho osobě vyjadřuje kladně. 670 

Svůj podíl na tom mělo bezesporu i jeho členství v KSČ a předsednictví v útvarové 

organizaci gážistů a ve Svazu přátel SSSR rovněž při útvarové organizaci. 

Také Čáslavkova manželka Eliška působila v KSČ. Nejprve jako desítková 

důvěrnice 671  a po Čáslavkově přemístění do Loun získala bývalou manželovu 

stranickou funkci místopředsedkyně třetí místní organizace v Praze 6. Od února téhož 

roku se pak stala i členkou reklamační komise Obvodové rady tamtéž.672 Navzdory 

pozitivnímu vyznění záznamu o zhodnocení a kádrového posudku, MNO přidělilo 

Aloise Čáslavku ke dni 30. září 1949 k dělostřeleckému pluku 110 do Trenčína, 

tentokráte do funkce velitele pluku.673  

Už v dubnu roku 1949 byl vypracován na Aloise Čáslavku velice negativní 

zpravodajský posudek. Toho se využilo v říjnu roku 1949 pro účely akce 

                                                             
667  VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Přemístění 

plk. děl. Aloise Čáslavky, 3. 12. 1948. 
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strany Československa v letech 1948 ̶ 1952. Praha 2014, s. 80. 
672 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Základní osobní list, 

15. 6. 1949. 
673 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Krátký osobní spis, 

26. 9. 1951. 
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bezpečnostních orgánů s názvem „Lux“. Vinil ho z dřívějších styků s podezřelými 

osobami uvedenými v předchozí podkapitole a na jejich základě se doporučilo 

sledování jeho činnosti. V rámci uvedené sledovací akce proti Aloisi Čáslavkovi došlo 

ke kontrole Františka Fárka, Jindřicha Sušky a Rudolfa Vašíčka.674 Samotné výsledky 

sledování Aloise Čáslavky se však v analyzovaných materiálech nenalezly. Vzhledem 

k tomu, že však pro mnohé bývalé Čáslavkovy kolegy akce „Lux“ znamenala 

dlouhodobé věznění či TNP Mírov, řekněme si k ní něco obecně. 

Po příchodu sovětských poradců do Československa v souvislosti s hledáním 

vnitřního nepřítele v rámci KSČ po procesu s maďarským vysokým funkcionářem 

László Rajkem došlo ke zbudování zvláštního útvaru StB pro odhalování nepřátel 

v čele s Karlem Švábem,675  jenž pak oficiálně vykonával funkci zástupce velitele 

StB.676 Dne 10. října 1949 Karel Šváb podepsal výnos, jímž nařídil bezpečnostním 

složkám zapojit se do akce proti zpravodajcům z předválečné éry působící za války 

v Londýně, proti vojenským atašé, proti velitelům vojenských jednotek ve Velké 

Británii a Francii, letcům a také parašutistům. Akce vstoupila ve známost pod názvem 

„Lux“. Výsledkem bylo zatčení těchto „zájmových skupin“ či jejich odeslání do TNP 

Mírov.677 Do akce se zapojilo i páté oddělení, nyní v čele s gen. Josefem Musilem, 

které dostalo na starost vojenský sektor. Průběh pak monitorovali i nyní jaké náměstek 

MNO Bedřich Reicin a Rudolf Slánský.678 Jako materiální základ pro rekonstrukci 

zpravodajské služby před a během války se využívalo právě osobních spisů a 

evidenčních záznamů vytvořených OBZ. Akce skončila až v červenci roku 1950 a již 

v jejích počátcích došlo k zatčení třinácti důstojníků a k odeslání devíti do TNP Mírov. 

V rámci akce „Lux“ Švábova skupina zajistila a vyslechla ještě dalších 26 důstojníků 

dále doporučených pro TNP Mírov, 679  mezi nimi i Čáslavkovy bývalé kolegy: 
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677 BŘACHOVÁ, V.: Destrukce, s. 121–122.  
678 KREISINGER, Pavel: Životní osudy zpravodajského důstojníka plk. gšt. Jana Krčka. Brno 2009, s. 58–

59 (nepublikovaná bakalářská diplomová práce). 
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Oldřicha Tichého, Aloise Franka, Františka Fryče, Františka Hiekeho, Václava Slámu, 

Emila Strankmüllera, Jaroslava Tauera, Jana Krčka 680  a další. Paradoxně se však 

jednalo o osoby apolitické. Výjimkou byl například Ludvík Svoboda uvolněný 

z funkce a přesunutý do zemědělského družstva.681  

Aloise Čáslavku sice akce „Lux“ nepoznamenala tolik jako jeho méně šťastné 

bývalé spolupracovníky z dob zpravodajské kariéry, nicméně i tak působila 

jako obrovská zátěž na Čáslavkově psychické konstituci. V Trenčíně totiž zůstával 

pod neustálým dohledem. Hned od počátku jeho působení na Slovensku 

jej monitorovali noví kolegové a rovněž o jeho činnosti zpravovali příslušné orgány 

MNO. O tom svědčí i zpráva neznámého štábního kapitána, který upozornil desátý 

odbor 682  MNO na „nevhodné“ chování, jelikož zažádal brzy po svém přesunu 

na Slovensko o zdravotní dovolenou a po nástupu nováčků funkci svěřil stranicky 

nespolehlivému mjr. Zdeňkovi Dankovi.683 Ne všechny informace týkající se osoby 

Aloise Čáslavky však ze začátku jeho působení na Slovensku předané MNO vyznívaly 

pouze negativně. Trochu pozitivněji hodnotila jeho činnost v Trenčíně například 

zpráva kádrového referenta kpt. Aloise Hameta, v níž autor vyzdvihl Čáslavkovy 

velitelské schopnosti.684  

Koncem dubna roku 1950 však získal post ministra národní obrany 

JUDr. Alexej Čepička, jenž s konečnou platností reorganizoval MNO a přetvořil 

armádu k obrazu sovětskému. K tomuto účelu pozval do Československa sovětské 

poradce, kteří přišli už v květnu roku 1950, a začaly rozsáhlé změny.685 Ty se nepřímo 

dotkly i Aloise Čáslavky. Velice dobře si uvědomoval budoucí důsledky takovýchto 

zásahů a patrně začal mít strach o svoje další působení v armádě. O tom svědčí i zpráva 

mjr. Vladimíra Feriančíka, který v květnu roku 1950 na adresu Aloise Čáslavky 
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vypověděl, že v poslední době se u něj projevovala nervozita, což pak mělo 

za následek mnohdy ukvapené jednání. Nemůže nás to však udivit, jelikož na něj byl 

vyvíjen velký psychologický tlak a ve velice krátké době k jemu svěřenému útvaru 

přišla kontrola třikrát za sebou.686 Nové poměry v armádě pak Čáslavka komentoval 

dle informátora v červnu 1950 slovy: „Od tohoto dne každý musí sledovat politické 

dění“.687  

Jeho tušení bylo správné. Nátlak na jeho osobu se neustále stupňoval. V červnu 

s ním na letní ostré střelbě provedl kádrový pohovor velitel divize, v němž Čáslavkovi 

vytkl, že jakožto velitel nedržel svůj sbor pevně v rukou, čímž narážel na skutečnost, 

že se nechal podvést vojáky a za velitele setniny vydával propustky. Brzy následovala 

i písemná důtka za porušení služebního tajemství, protože údajně měl zveřejnit 

dispozice o ostré střelbě. Na kádrové poradě z konce července se negativně hodnotilo 

i Čáslavkovo uplatňování velitelské pravomoci ve straně a užití služebního auta 

k soukromým účelům. Čáslavka svou vinu sebekriticky uznal a zavázal se k nápravě 

uvedených nedostatků, především k přitvrzení vůči svým podřízeným. Nicméně, 

velitel se po slyšení politického pracovníka a kádrového referenta rozhodl povolat 

ho k novému kádrovému rozhovoru.688 Čáslavkova vojenská kariéra již byla takřka 

zpečetěna. 

V srpnu téhož roku došla na MNO zpráva, v níž stálo: „Plk. Čáslavka, 

jehož penzionování navrhuji, je jedním z posledních příslušníků Moravcovy 

londýnské zprav. skupiny.“ 689  Velitel výsadkového praporu 65 pak ještě podal 

desátému oddělení informaci, která mu rozhodně neprospěla. Dle ní se při návštěvě 

jeho praporu Alois Čáslavka měl vyptávat před důstojníky bratra Václava Kňourka, 

aby mu sdělil adresu bratra ve Velké Británii. Rovněž se zde měl zajímat o osud 

pplk. gšt. Rudolfa Krzáka a brig. gen. Karla Palečka,690 s nimiž spolupracoval za války 
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Feriančíka ve věci plk. děl. Aloise Čáslavky, 5. 5. 1950. 
687  VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Zpráva ve věci 

plk. děl. Aloise Čáslavky, 5. 6. 1950. 
688 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Výpis ze zápisu o kádrové 

poradě na velitelství dělostřelecké divize, 29. 7. 1950. 
689 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Zpráva pro soudruha 

ministra ve věci plk. děl. Aloise Čáslavky, 7. 8. 1950. 
690  Rudolf Krzák i Karel Paleček byli zatčeni dne 15. listopadu 1949 z popudu Bedřicha Reicina 

na základě vykonstruovaného obvinění týkajícího se údajného ukrývání svých válečných zbraní 

a spolčování se za účelem podvracení republiky. Oba byli koncem roku 1950 odsouzeni k devíti letům 

vězení. Karel Paleček i Rudolf Krzák se později proti původnímu rozsudku odvolali a díky zatčení 

Bedřicha Reicina v roce 1951 byla věc prověřena, nicméně zproštění obžaloby s konečnou platností byli 
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na zpravodajském odboru v Londýně. 691  Bratr uprchlého Václava Kňourka 

mu odpověděl, že oba mají služební dovolenou,692 což se nezakládalo na pravdivém 

základě, jelikož oba se tou dobou Reicinovou vinou nacházeli ve vazbě.693 Čáslavka 

na tuto skutečnost pak prohlásil: „je smutné, že mezi důstojníky není důvěra.“694 

V půli srpna roku 1950 se vojenský útvar, jemuž Čáslavka velel, přesunul 

do Rokytnice v Orlických horách. Dne 23. srpna 1950 však již MNO vydalo dekret, 

jímž ho zprostilo činné vojenské služby a dnem 1. října 1950 ho přeložilo do výslužby 

a přemístilo do kmenového počtu první oblasti.695 Tím se stala z Aloise Čáslavky 

civilní osoba. 

V této chvíli se přímo nabízí úvaha nad tím, proč Aloise Čáslavku, i přesto, 

že komunistický režim v Československu nikdy otevřeně nekritizoval, vstoupil 

do strany a velmi aktivně se v ní angažoval, čekal po únoru roku 1948 tak strmý pád. 

Srovnáme-li jeho poúnorové osudy například s hvězdným postupem gen. Josefa Zusky 

(1902–1978), jehož kariéra se před válkou a po válce ubírala stejným směrem 

jako Čáslavkova, můžeme jen těžko pochopit takto descendenční vývoj. Josef Zuska 

i Alois Čáslavka, ani jeden neměli legionářskou zkušenost. Ovšem Čáslavka na rozdíl 

od svého mladšího budoucího kolegy působil na frontě. Oba však stoupali po žebříčku 

armádní hierarchie velmi pozvolna. Museli absolvovat VA v Hranicích, kde se zařadili 

k dělostřelectvu a poté příslušný kurz při Dělostřelecké aplikační škole v Olomouci. 

Následně je MNO jako neprivilegované nováčky přidělilo k Dělostřeleckému pluku 

112 na Podkarpatskou Rus, z níž se však do Prahy dostal dříve, již v roce 1929, Josef 

Zuska, a to v hodnosti nadporučíka, což mu umožnilo studium na elitní pražské 

Válečné škole. Dva roky ze tří pak absolvoval na Vysoké škole válečné v Paříži. Brzy 

po ukončení studií se stal přednostou zpravodajského oddělení štábu divize a rovněž 

se věnoval výuce na zbrojním učilišti. V druhé polovině roku 1936 se oba setkali na 

zpravodajském oddělení Hlavního štábu. 696 Ani Aloise Čáslavku, ani Josefa Zusku 

František Moravec nevybral pro odlet do Londýna 14. března 1939. Josef Zuska se 

                                                             
oba v první polovině roku 1952. TOMEK, Prokop: Hrdina odboje Rudolf Krzák agentem CIA? (dále 

jen Hrdina odboje). Paměť a dějiny, 2, 2008, č. 1, s. 178–179. 
691 ABS, f. 302, sign. 302-60-4, Protokol s pplk. gšt. Rudolfem Krzákem, 20. 5. 1950, s. 70. 
692  VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Zpráva velitele 

výs. praporu 65 pro desátý odbor MNO, 17. 8. 1950. 
693 TOMEK, P.: Hrdina odboje, s. 178. 
694  VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Zpráva velitele 

výs. praporu 65 pro desátý odbor MNO, 17. 8. 1950. 
695 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Opis dekretu týkajícího 

se přeložení Aloise Čáslavky do výslužby, 23. 8. 1950. 
696 KREISINGER, P. – VYHLÍDAL, M.: Životní osudy generála Josefa Zusky. Část 1., s. 64–76. 



121 
 

zapojil po obsazení Československa Německem do ON, v rámci níž vykonával jednu 

z nejvyšších funkcí, a s níž spolupracovali především přes pplk. Tomáše Houšku „Tři 

Konšelé“. Jejich cesty se na necelých šest let rozešly dokončením „Transferu“. Za 

války Alois Čáslavka dosáhl vrcholu své kariéry, zatímco Josefa Zusku zatklo gestapo 

v rámci akce proti Schmoranzovým lidem. Byl odsouzen k osmi letům káznice, z níž 

se dostal až při osvobozování německou armádou.697  

Po válce získal Zuska místo přednosty studijní skupiny na druhém oddělení 

Hlavního štábu. Alois Čáslavka o rok později zde získal obdobnou funkci, 

a to přednosty zahraniční sekce. Oba vstoupili do KSČ, ač není jasné, zda z vlastního 

přesvědčení, a měli v roce 1946 stejnou výstupní pozici. Rovněž úzce spolupracovali 

s československými i zahraničními vojenskými a diplomatickými špičkami. Únor 

1948 ustáli na rozdíl od mnohých kolegů bez větších obtíží. Zusku Reicin odvolal 

již v březnu, ale i nadále vykonával, podobně jako Čáslavka od dubna, vcelku 

důstojnou funkci. I přesto, že se po únoru roku 1948 Reicin i nadále snažil Zusku 

odstranit, nakonec přežil i reorganizaci MNO Alexejem Čepičkou. Dokonce v roce 

1951 dostal zajímavou funkci na nově zřízené Vojenské akademii v Brně, kde stanul 

v čele školského oddělení. V souvislosti s jeho akademickou kariérou byl pověřen 

vedením československé skupiny, která s ním odcestovala v únoru 1959 do Káhiry 

s cílem vybudovat tam Vysokou vojenskou technickou školu. To se povedlo, 

ale v dubnu roku 1960 byl odvolán a vrátil se ke své práci v Brně, kterou vykonával 

až do své smrti.698 

Teorií, proč Čáslavku nepotkal podobný osud, se nabízí hned několik. 

Nejpravděpodobnější je, že Alois Čáslavka nemohl prestižní funkci vykonávat kvůli 

svému působení na Západě za války. To potvrzuje i dříve uvedená zpráva, 

v níž se navrhuje Čáslavkovo penzionování kvůli jeho působení ve skupině 

plk. Moravce. Dále také měly bezpečnostní složky k dispozici mnohé zprávy, 

jež svědčily o jeho pravidelných stycích s krajně nespolehlivými lidmi, 

ať už zahraničními či domácími. Rovněž na jeho přeložení do výslužby měla určitý 

podíl Čáslavkova nesmlouvavá povaha. I přesto, že působil v KSČ, dle dochovaných 

materiálů, se jeví jako nekompromisní člověk tvrdě si stojící za svým přesvědčením.  

                                                             
697 KREISINGER, P. – VYHLÍDAL, M.: Životní osudy generála Josefa Zusky. Část 1., s. 64–76. 
698 KREISINGER, P. – VYHLÍDAL, M.: Životní osudy generála Josefa Zusky. Část 2., s. 20–37 (rukopis). 
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4.4 V civilu (1950–1963) 

Po penzionování se Čáslavka ze své vůle vrátil na Slovensko, kde k 1. říjnu roku 1950 

získal práci kulturně-propagačního referenta Štátnych kúpeľov v Trenčianských 

Teplicích. 699  Nicméně, rok 1950 šťastným pro Aloise Čáslavku opravdu nebyl. 

Ještě v prosinci na něj podala Nižší prokuratura v Bratislavě obžalobu, protože údajně 

jakožto velitel zavinil smrt důstojníka, jemuž nařídil běh o délce jednoho kilometru, 

i když se neprojevoval jako úplně zdravý. K té události opravdu došlo, ale musíme 

si uvědomit, jaký se na Aloise Čáslavku od jara vyvíjel tlak, aby si počínal vůči svým 

podřízeným tvrdším způsobem.700 Třebaže se uvedené obvinění jeví velice závažně, 

nakonec k soudnímu vyšetřování, ani věznění nedošlo a Alois Čáslavka se mohl začít 

naplno věnovat své nové práci.701 S novou úlohou se brzy smířil a počínal si velice 

aktivně. Danou práci nevykonával sám, ale s dalším referentem, jenž ho zaučil. 

Po zaučení po něm funkci převzal a vyžádal si pomocníka, který se ukázal být naprosto 

neschopným. V roce 1951 přivedl do Trenčianských Teplic manželku, jež zde našla 

uplatnění jako dietní asistentka.702 Jeho manželce se podařilo udržet se v domácnosti 

až do roku 1950. Pak však musela v souladu se stranickým závazkem nastoupit na 

pozici údržbářky ve vagonce na Smíchově, kde působila až do přestěhování se do 

Trenčianských Teplic.703 

Dle dostupných informací se s lidmi nejprve moc nestýkal, ale po zvětšení 

stavu lékařů s nimi údajně sedával u stolů a horlivě debatoval.704 I na Slovensku se 

angažoval do organizací jako Sokol, Svaz československo-sovětského přátelství, 

Revoluční odborové hnutí (dále jen ROH) a Sľub.705 Rovněž se zasadil o zvýšení 

celkové kulturní úrovně lázní. Prováděl politické a osvětové školení, pracoval 

s mládeží a různými spolky, vedl stranické školení a kurs ruštiny či si zval do kanceláře 

různé pacienty a hovořil s nimi. Také navázal styky s místní posádkou a zval 

                                                             
699 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Krátký osobní spis, 

26. 9. 1951. 
700  VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Osobní záznam 

o důstojníkovi, nedatováno. 
701 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Krátký osobní spis, 

26. 9. 1951. 
702 ABS, f. Z, sign. Z-10-34, Báse KATKA, osoby žijící na území Československa, Alois Čáslavka, 

29. 12. 1957, s. 51. 
703 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Krátký osobní spis, 

26. 9. 1951. 
704 ABS, f. Z, sign. Z-10-34, Báse KATKA, osoby žijící na území Československa, Alois Čáslavka, 

29. 12. 1957, s. 51. 
705 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Krátký osobní spis, 

26. 9. 1951. 
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důstojníky do lázní za účelem přednášek na vojenská témata. Určitý útlum jeho aktivit 

pak nakrátko nastal po kontrole jeho práce Krajským výborem Komunistické strany 

Slovenska (dále jen KV KSS). Strana jeho činnost monitorovala, zejména pak styky 

s nespolehlivými osobami. Za velmi podezřelé pak považovala noční schůzky u 

lékárníka v Trenčianských Teplicích, dále setkávání se s místním přednostou pošty 

Mikulášem Vítkovským, který za války údajně nosil hákový kříž a jeho bratra 

popravili jako agenta CIC,706 či rozmluvy s konstruktérem Františkem Kačkem, jenž 

měl příbuzné v USA. Čáslavka i přesto, že se snažil svoji stranickou pozici i nadále 

upevňovat, se bohužel dopustil v roce 1952 na přelomu září a října neuvážlivého 

kroku, jelikož na stranickém školení v Malackách podporoval politiku Rudolfa 

Slánského.707  

Od dubna roku 1952 už  jeho činnost sledoval i druhý odbor KV-StB Bratislava 

v rámci akce „Para“. Bohužel však v roce 1961 došlo ke zrušení svazku, který na něj 

StB vedla, a proto akci nemůžeme zrekonstruovat. Pravděpodobně však šlo o kontrolu, 

zda se nestýká se zahraničními osobami, s nimiž spolupracoval během své 

zpravodajské kariéry v Praze, Londýně a ve Stockholmu. Z návrhu na zrušení se pak 

pouze dočteme, že svazek použila první správa MV, aby zjistila informace 

k agenturním sítím ve skandinávských zemích. Za tím účelem byl sepsán s Aloisem 

Čáslavkou i protokol, jenž se rovněž nedochoval. Týkal se především trockistů 

a sociálních demokratů, s nimiž se Čáslavka během svého pobytu stýkal, 

např. s Walterem Taubem, Deziderem Benauem a dalšími.708 

Alois Čáslavka sice na politiku nezanevřel, snažil se neustále o postup 

ve straně, avšak jeho minulost ho pronásledovala. Pocítil to především, když se v roce 

1953 ucházel o místo v Závodní organizaci Komunistické strany Slovenska (dále jen 

ZO KSS) na Liečebnom ústavu v Trenčianských Teplicích. Tam ho nepřijali právě 

kvůli jeho působení na Západě za války. Argumentovali rovněž tím, že se jim jeho 

politická činnost jevila jako neupřímná.709 Taktéž ho straníci obviňovali z liknavosti 

                                                             
706  Otokar Vítkovský (1924–1951) – byl dne 4. září 1951 popraven v Bratislavě za velezradu, 

vyzvědačství a vojenskou zradu na základě procesu vykonstruovaného Státním soudem v Bratislavě 

a zrealizovaného za pomoci sovětských poradců. LIŠKA, Otakar a kol.: Tresty smrti vykonané 

v Československu v letech 1918–1989. 2. vyd. Praha 2006, s. 153; podrobněji o případu viz POLŤÁKOVÁ, 

Petra: Politicky proces s Otakarom Vítkovským a spol. Historické rozhľady II, 2005, s. 249–278. 
707 ABS, f. Z, sign. Z-10-34, Báse KATKA, osoby žijící na území Československa, Alois Čáslavka, 

29. 12. 1957, s. 50–51. 
708 ABS, svazek na jméno Alois Čáslavka (nar. 9. 9. 1899), a. č. 13008, r. č. 3098/1, Návrh na zrušení 

a. č. 1300(8), 4. 1. 1961. 
709 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Kádrový posudek 

na Aloise Čáslavku, 11. 3. 1953. 
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a zachovávání „buržoazních návyků“. 710  Ředitel Liečebného ústavu ROH ho pak 

kritizoval například i pro jeho zvyk líbat dámám ruku. Třebaže se o jeho práci vždy 

vyjadřoval pozitivně, kladně hodnotil jeho schopnost motivovat podřízené k vyšším 

výkonům, organizační schopnosti, znalost jazyků a disciplinovanost, zprvu 

ho doporučoval kvůli jeho minulosti hlídat.711 Čáslavku takovéto jednání neodradilo 

a i nadále se snažil o zlepšení své pozice v rámci KSS. Nakonec se mu podařilo získat 

členství v Městském výboru KSS v Trenčianských Teplicích a post instruktora 

ZO KSS při Cukrovaru v Trenčianskej Teplej. Postupem času ho začal i po politické 

stránce ředitel Liečebného ústavu ROH uznávat, jelikož založil v Trenčianských 

Teplicích agitační středisko a patřil k organizátorům velmi úspěšné spartakiády.712 

V roce 1957 pak nastoupil na večerní univerzitu marxismu-leninismu, kterou 

absolvoval s vyznamenáním v roce 1960. 713  V kádrovém posudku z roku 1960 

se pak už nacházejí k jeho osobě samé pozitivní informace.714 

I přes všechny těžkosti, Alois Čáslavka ve svém činorodém životě 

i na Slovensku nadále pokračoval. Jeho dcera Eva pak k jeho působení na Slovensku 

vypověděla, že se osobně zasadil o zvýšení kulturní úrovně festivalu komorní hudby 

v Trenčianských Teplicích Hudobne leto, který se tam koná dodnes. Akce se pak i díky 

jeho přičinění účastnili i velice významní hudebníci. Navíc se v Trenčianských 

Teplicích nacházelo vždy tou dobou mnoho cizinců a on díky znalosti několika jazyků 

festival mohl uvádět a povznést ho tak na nadnárodní úroveň. Stejně tak pořádal 

na Slovensku jakožto vášnivý jezdec na koni koňské závody, v nichž sám závodil.715  

V posledních letech života v souvislosti s určitou mírou uvolnění ve 

společnosti za ním měli dle Evy Čáslavkové-Škrachové přijít funkcionáři, aby mu 

nabídli velitelství na Vojenské akademii v Bratislavě. 716  K tomu již však nedošlo. 

Alois Čáslavka zemřel v Trenčianských Teplicích dne 26. května 1963717 na rakovinu 

                                                             
710 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Kádrový posudek 

na Aloise Čáslavku, 18. 2. 1953. 
711 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Služebně politická 

charakteristika důstojníka (generála) v záloze, 31. 5. 1953. 
712 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Služebně politická 

charakteristika důstojníka (generála) v záloze, 13. 8. 1955. 
713 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Vysvědčení z večerní 

univerzity marxismu-leninismu, 1960. 
714 VÚA – SA AČR, f. Personální materiály vojáků z povolání, Alois Čáslavka, Služebně politická 

charakteristika důstojníka (generála) v záloze, 5. 5. 1960. 
715 AA, Písemný záznam z řízeného rozhovoru s paní Evou Čáslavkovou-Škrachovou, Praha, 8. 4. 2015. 
716 Tamtéž. 
717 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z.: Zapomenutá elita, s. 229. 
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plic. Pohřben byl dle svého přání na Olšanských hřbitovech v Praze.718 Jeho dcera pak 

vzpomínala, že mu lékař nejprve diagnostikoval tuberkulózu a rakovinu zpočátku 

nepoznal. Čáslavka tak zhubnul, že lékař odmítl nádor operovat. Po jeho smrti 

se mu v Trenčianských Teplicích vystrojil slavnostní vojenský pohřeb, v Brně 

pak následovala kremace.719 Jeho manželka Eliška ho přežila o dlouhých 23 let.720 

Poslední léta jeho života si pamatuje i jeho vnučka, dcera Evy Čáslavkové-

Škrachové, která za ním jezdívala na prázdniny na Slovensko. Vzpomíná na něj jako 

na hubeného a mírně nahrbeného silného kuřáka, který vždy dbal na pořádek. 

Dědečkovu vojenskou náturu pak popsala následujícím způsobem: „Jedno z mála, 

co se pamatuji: lehnul si oblečenej na kanape, ani se nepřikryl. Řekl, že bude dvacet 

minut spát a opravdu dvacet minut spal.“721 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
718 AA, Písemný záznam z řízeného rozhovoru s JUDr. Alexandrou Hráskou, Praha, 10. 12. 2014. 
719 AA, Písemný záznam z řízeného rozhovoru s paní Evou Čáslavkovou-Škrachovou, Praha, 8. 4. 2015. 
720 Spolek pro vojenská pietní místa – hrob Alois Čáslavka. In: http://www.vets.cz/vpm/22700-hrob-

alois-caslavka/ [cit. 13. 4. 2015].  
721 AA, Písemný záznam z řízeného rozhovoru s JUDr. Alexandrou Hráskou, Praha, 10. 12. 2014. 

http://www.vets.cz/vpm/22700-hrob-alois-caslavka/
http://www.vets.cz/vpm/22700-hrob-alois-caslavka/
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Závěr 

 

Hlavní badatelský záměr dané práce spočíval ve vytvoření vůbec první komplexní 

biografické studie, která by detailně zkoumala životní dráhu významného 

československého zpravodajského důstojníka a vojenského diplomata plk. Aloise 

Čáslavky v kontextu neklidného 20. století, a to především z důvodu absence podobné 

práce na poli české vojenské historiografie. Předložená biografie je zároveň sondou do 

problematiky československého vojenského zpravodajství v letech 1936–1948 a 

vojenské diplomacie 1944–1946. Byť práce detailně mapuje celý život Aloise 

Čáslavky, vzhledem k vysokému počtu dostupných pramenů není vyloučeno, že by 

práce nemohla být dále rozšířena. Přímo se nabízí blíže zpracovat osudy „Konšelů“ 

Františka Fárka a Antonína Longy. 

 Chceme-li nějakým způsobem zhodnotit vojenskou kariéru plk. Aloise 

Čáslavky, musíme si uvědomit, že všechny etapy jeho života vždy determinovala 

konkrétní společensko-politická situace, jež se v průběhu 20. století několikráte 

radikálně proměnila. Armáda vzniklého Československa nabízela zcela nové možnosti 

společenského postupu. Alois Čáslavka jakožto bývalý voják rakousko-uherské 

armády se netěšil privilegovanému postavení jako jeho vrstevníci z legií. Zprvu 

tak stoupal na kariérním žebříčku pozvolna a dle stanovených pravidel společných 

pro všechny, kteří vstoupili do armády po roce 1918 bez legionářské zkušenosti. 

Nejprve tak musel projít nově obnovenou VA v Hranicích na Moravě vychovávající 

akademiky v duchu masarykovských idejí, aby se mohl zařadit do důstojnického 

sboru. Poté, stejně jako ostatní „vyřazení“ důstojníci, absolvoval aplikační školu podle 

druhu vojska, tedy dělostřeleckou. Dále ho MNO jako nováčka zařadilo 

k 112. dělostřeleckému pluku na Podkarpatskou Rus, do Mukačeva, kde se během 

dvanáctiletého pobytu vypracoval na pozici zatímního velitele čtvrté baterie.  

 Změna nastala po jeho přemístění do Brna v roce 1935. Zde působil krátký čas, 

protože si ho pro zpravodajskou práci vyhlédlo zpravodajské oddělení Hlavního štábu 

v Praze, které s postupně zvyšujícím se zpravodajským náporem ze strany Německa 

mělo zájem o schopné důstojníky. Čáslavku zařadili do defenzivní sekce pod vedení 

Josefa Bartíka. Zde zaměřil svou činnost na Německo a Rakousko. Během svého 

působení u druhého oddělení se dostal i do ofenzivní sekce. Nějaký čas pracoval 

v tiskové skupině a po Mnichovu získal post přednosty ústředny pro odposlouchávání, 
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kde setrval až do osudného 14. března 1939, kdy Moravec spolu s desíti vybranými 

zpravodajskými důstojníky odletěl pracovat do Velké Británie. 

 Po okupaci Československa se Čáslavka zachoval čestně a společně se svými 

kolegy založil unikátní domácí odbojovou organizaci „Tři Konšelé“, jež po celou dobu 

své existence komunikovala se zahraničním odbojem a poskytovala mu zpravodajsky 

velmi cenné informace. Alois Čáslavka se za pomoci této organizace rovněž zasadil 

o velice důležitý a nebezpečný přesun manželek „jedenáctky“ přes Polsko do Velké 

Británie. V Londýně pak pokračoval ve zpravodajské práci a vzhledem 

ke zdokonalování se ve švédštině ho Moravec využíval pro důležité úkoly ve Švédsku. 

 Při třetí cestě do Stockholmu zde zůstal ve funkci exponovaného 

zpravodajského důstojníka československé vlády ke švédské vládě. Ve Švédsku 

vybudoval rozsáhlou agenturní síť. Jeho kontakty zasahovaly 

až k příslušníkům vládnoucí královské rodiny. Zde zároveň spolupracoval s místními 

československými diplomaty na koncentraci československých státních příslušníků 

ve Švédsku a jejich následnému odesílání do armády. Po konci války se zaměřil 

především na organizaci dodávek UNRRA. V srpnu roku 1945 mu pak konečně byla 

přiznána funkce vojenského atašé oficiálně. 

  Když se po likvidaci jeho úřadu, na jaře roku 1946, vrátil do Prahy, 

vše se změnilo. Sice se vrátil na druhé oddělení, nyní do funkce přednosty zahraniční 

skupiny, nicméně jeho práci determinovaly nové podmínky, na něž zareagoval 

vstupem do KSČ. Ani tento krok mu však nezajistil kariérní postup. Sice si na rozdíl 

od většiny svých kolegů, jež s ním působili v Londýně, po únoru tolik nepohoršil, 

ale jen na krátkou dobu. Příliš mnoho styků s lidmi označenými za nespolehlivé 

mu v lednu roku 1949 vyneslo přemístění k dělostřeleckému pluku 101 do Loun 

a o pár měsíců později k dělostřeleckému pluku 110 do Trenčína. Poté, co se do funkce 

ministra obrany dostal Alexej Čepička, byl Alois Čáslavka v rámci reorganizace 

armády přeložen do výslužby. Za své bydliště si zvolil Trenčianské Teplice a zde 

až do své smrti pracoval jako kulturně-propagační referent Štátnych kúpeľov. 

Ani přeložení do výslužby ho nezlomilo a velice aktivně se věnoval jak své nové práci, 

čímž pozvedl kulturní úroveň celého města, tak stranickému postupu. 

 Samotná práce pak potvrdila hypotézu, že Aloise Čáslavku po únoru 1948 

sledovala StB, a to dvakrát: v rámci akce „Lux“ a „Para“. Bližší informace se však 

ani k jedné nepodařilo dohledat, jelikož svazek StB na jméno Alois Čáslavka byl 

zrušen v roce 1961. Neustálé změny společensko-politického charakteru a psychicky 
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náročná práce se však bezesporu negativně podepsaly na jeho zdraví a Alois Čáslavka 

tak zemřel v pouhých 63 letech na rakovinu. 

 Je třeba věřit, že se díky této práci jméno Aloise Čáslavky dostane do širšího 

povědomí české a slovenské veřejnosti. 
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Seznam použitých zkratek 

 

AA – archiv autorky 

ABS – Archiv bezpečnostních složek  

a. č. – archivní číslo 

AMZV – Archiv Ministerstva zahraničních věcí 

APS – Agenturní pátrací středisko 

arm. gen. – armádní generál 

asp. – aspirant 

brig. gen. – brigádní generál 

ČSLA – Československá lidová armáda 

ČSR – Československá republika 

ČTK – Československá tisková kancelář 

děl. - dělostřelectva 

div. gen. – divizní generál  

Dr. – doktor 

f. - fond 

gen. – generál 

gestapo – Geheime Staatspolizei (Tajná státní policie) 

gšt. – generálního štábu 

HaV – Historie a vojenství 

HS OBZ – Hlavní správa obranného zpravodajství 

ing. – inženýr 

IS – Intelligence service (britská tajná služba) 

jezd. – jezdectva  

JUDr. – doktor obojího práva 

kart. – karton  

konc. - konceptní  

kpt. – kapitán 

KSČ – Komunistická strana Československa 

KSS – Komunistická strana Slovenska 

KV – Krajský výbor 

MI – Military Intelligence (Britská zpravodajská služba) 
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mjr. – major 

MNO – Ministerstvo národní obrany 

MV – Ministerstvo vnitra 

MZV – Ministerstvo zahraničních věcí 

NA – Národní archiv 

NKVD – Narodnyj komissariat vnutrennich děl (Lidový komisariát vnitřních 

záležitostí) 

NSDAP – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Národně socialistická 

německá strana dělnická) 

OBZ – Obranné zpravodajství 

ON – Obrana národa   

PAÚ – Předsunutá agenturní ústředna 

pěch. - pěchoty 

plk. – plukovník 

por. - poručík 

pplk. – podplukovník 

RAF – Royal Air Force (Královské letectvo) 

ř. k. – římskokatolické 

SD – Sicherheitdienst des Reichsführer der SS (Bezpečnostní služba říšského 

vedoucího SS; nacistická zpravodajská služba) 

SDAH – Soukromá dokumentace Alexandry Hráské 

SdP – Sudetendeutsche Partei (Sudetoněmecká strana) 

sign. – signatura  

škpt. – štábní kapitán 

SOAZ – Státní oblastní archiv v Zámrsku 

SS – Schutzstaffel (ochranný oddíl) 

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik 

StB – Státní bezpečnost 

št. rtm. – štábní rytmistr 

tank. – tankových vojsk  

TNP – Tábor nucených prací 

ÚVOD – Ústřední vedení odboje domácího 

VA – Vojenská akademie 

VÚA – SA AČR – Vojenský ústřední archiv – Správní archiv Armády České republiky 
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VÚA – VHA – Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv 

v. v. – ve výslužbě 

ZO – Závodní organizace  

ZOB – zemské odbory bezpečnosti 

ZVV – Zemské vojenské velitelství 
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Resumé  

 

The main purpose of this research is to provide material for the first biographical study 

describing the life of the intelligence officer and military diplomat colonel Alois 

Čáslavka in the frame of the turbulent 20th century. The reason for doing this research 

is the absence of any material on this very important Czechoslovakian officer. This 

work is composed of four chapters, each of them dealing with a different period of 

Čáslavka´s life. Chapter One focuses on his childhood and youth while Chapter Two 

examines his military career in the interwar period and describes the beginning of his 

career at the Military academy. It also investigates his service in the artillery regiment 

and introduces the issue of his intelligence career as well. Chapter Three provides an 

analysis of Čáslavka´s life during the Second World War when he, together with his 

colleagues, established the resistance organization following the occupation of the 

Czech territory. This chapter is also dedicated to his intelligence work in Great Britain 

and to his Swedish diplomatic period. Finally, Chapter Four concentrates on the 

problems encountered in Čáslavka’s career after the Second World War and it 

confirms the initial hypothesis that he was followed closely by the Czech and Slovak 

state security service. 
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Přílohy 

 

1. Důstojnické hodnosti Aloise Čáslavky  

poručík – 1. 9. 1922 

nadporučík – 1. 10. 1927 (s účinností od 3. 12. 1927) 

kapitán – 28. 10. 1930  

štábní kapitán – 1. 10. 1936 

major – 23. 2. 1941 (s účinností od 7. 3. 1941) 

podplukovník – 7. 10. 1944 (s účinností od 28. 10. 1944) 

plukovník – 1. 10. 1946 

 

2. Výběr z řádů a vyznamenání 

Československý válečný kříž (1939) 

Československá medaile za zásluhy I. stupně (1939) 

Vojenská pamětní medaile „Anglie“ (1944) 

Švédský řád meče II. třídy (1946) 

Rumunský řád „Steaua României“ (1948) 
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3. Obrazová příloha 

1. kapitola 

 

Obr. 1. 1: Rodiče Aloise Čáslavky. Alois Čáslavka a Anna Čáslavková 

Zdroj: SDAH 

 

 

Obr. 1. 2: Mladý Čáslavka pravděpodobně ještě před příchodem na VA v Hranicích 

na Moravě 

Zdroj: SDAH 
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2. kapitola 

 

Obr. 2. 1: Vojenská akademie v Hranicích na Moravě 

Zdroj: HŮLKA, Adolf (red.): Almanach Vojenské akademie v Hranicích. 1920 [Deset 

let vojenské akademie v Hranicích] 1930. Hranice na Moravě 1930 

 

 

Obr. 2. 2: Mladý poručík Alois Čáslavka 

Zdroj: SDAH 
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Obr. 2. 3: Svatební fotografie Aloise Čáslavky s Eliškou Čáslavkovou, rozenou 

Steinerovou ze dne 10. září 1927 

Zdroj: SDAH 
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Obr. 2. 4: Před havárií Letovu Š-16 v roce 1928. Alois Čáslavka stojí vlevo 

Zdroj: SDAH 

 

 

Obr. 2. 5: Letadlo po letecké havárii Aloise Čáslavky v roce 1928 

Zdroj: SDAH 
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¨ 

Obr. 2. 6: Alois Čáslavka s dcerou Evou 

Zdroj: SDAH 

 

 

Obr. 2. 7: Domy družstva důstojníků v Brně. V domě nejvíce vpravo bydlel Alois 

Čáslavka za svého působení v Brně. 

Zdroj: SDAH 
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Obr. 2. 8: Ulice Velvarská v Dejvicích. Bydliště Aloise Čáslavky za jeho 

předválečného působení v Praze 

Zdroj: SDAH 

 

 

Obr. 2. 9: Alois Čáslavka před domem v Dejvicích 

Zdroj: SDAH 
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Obr. 2. 10: Rodinná fotografie Aloise Čáslavky s manželkou Eliškou, dcerou Miriam 

a Evou 

Zdroj: SDAH 

 

 

Obr. 2. 11: Alois Čáslavka s manželkou Eliškou, dcerou Evou a Miriam 

Zdroj: SDAH 
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Obr. 2. 12: Důstojníci druhého oddělení Hlavního štábu: zleva Vladimír Cigna (v 

klobouku), Bohumil Dítě, Antonín Longa (v klobouku), ?, Oldřich Tichý, František 

Moravec (v klobouku a s holí), František Fryč, přednosta zpravodajského oddělení 

František Hájek (v klobouku), Alois Frank (v klobouku), Josef Bartík (v klobouku a 

dlouhém plášti), Alexander Fritscher (v klobouku), Josef Fořt, Václav Sláma (v 

klobouku), František Fárek (v klobouku) a dva neznámí uniformovaní důstojníci 

Zdroj: Archiv města Plzně 
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3. kapitola 

 

Obr. 3. 1: Mapa janovské oblasti v Itálii, na níž si Alois Čáslavka zaznačil lázně, přes 

které chtěl v jedné z verzí realizovat dokončení operace „Transfer“ 

Zdroj: VÚA – VHA, sbírka 37 

 

 

Obr. 3. 2: Dobový prospekt lázní San Remo, Ospedaletti a Bordighera 

Zdroj: VÚA – VHA, sbírka 37 
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Obr. 3. 3: Rodiny důstojníků zpravodajské „jedenáctky“ ve Varšavě v Polsku. Alois 

Čáslavka je vlevo nahoře. 

Zdroj: Archiv Jaroslava Čvančary 

 

 

Obr. 3. 4: V Londýně. Zleva František Moravec, Harold Gibson, Alois Čáslavka, 

Prokop Drtina, Edvard Beneš, Sergej Ingr, Jaromír Smutný 

Zdroj:  ABS, f. H 
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Obr. 3. 5: Alois Čáslavka s manželkou a dcerami na dovolené v Torquay za svého 

pobytu ve Velké Británii 

Zdroj: SDAH 

 

 

Obr. 3. 6: Fotografie, kterou Čáslavka pořídil při příležitosti hry tenisu se 

švédským králem Gustavem V. Král Gustav je druhý hráč zprava. 

Zdroj: SDAH 
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Obr. 3. 7: Alois Čáslavka s manželkou a dcerou Evou při příležitosti společenské akce 

ve Švédsku 

Zdroj: SDAH 

 

 

Obr. 3. 8: Fotografie Aloise Čáslavky ve švédském tisku při příležitosti uznání 

Československa Švédskem 

Zdroj: VÚA – VHA, sbírka 37 
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Obr. 3. 9: Diplomatická fotografie Aloise Čáslavky ze Švédska 

Zdroj: SDAH 

 

 

Obr. 3. 10: Diplomatická fotografie Aloise Čáslavky ze Stockholmu 

Zdroj: SDAH 
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4. kapitola 

 

Obr. 4. 1: Poválečné foto Aloise Čáslavky s rodinou. Zleva manželka Eliška, dcera 

Eva, dcera Miriam a Alois Čáslavka 

Zdroj: SDAH 

 

 

Obr. 4. 2: V kanceláři v Praze (patrně na Hlavním štábu) 

Zdroj: SDAH 
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Obr. 4. 3: Poválečné foto Aloise Čáslavky 

Zdroj: SDAH 
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Obr. 4. 4: Alois Čáslavka v roce 1949 

Zdroj: VÚA SA AČR, fond Personální materiály vojáků z povolání 

 

 

Obr. 4. 5: Hrob Aloise Čáslavky na Olšanských hřbitovech 

Zdroj: Spolek pro vojenská pietní místa  
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