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Až když jsem napsal celé to povídaní, tak jsem si 
uv�domil, že prakticky o m� nic nevíte. Proto 
jsem se rozhodl napsat tento úvod a p�edstavit se. 
 
Moji rodi�e se narodili na konci p�edminulého 
století, táta 1896 a máma 1898. Oni byli 
výsledkem vlasteneckého cít�ní a snah té doby. 
Oba byli Sokolové, máma cvi�itelka a otec 
zastával funkci župního ná�elníka dorostu v žup� 
Podb�lohorské a složil pro dorostence sletová 
prostná, kde poprvé použil hvízdáni jako 
doprovod p�i cvi�eni. Sokolstvo p�edstavovalo 
v t�ch letech vlastenectví a vyjad�ovali to 
výstupem z katolické církve, kterou podez�ívali, 
že je na opa�né stran�. 
Já jsem se jim narodil jako prvorozený v roce 
1925 a za t�i roky p�išli ješt� moji bráchové, Ilja 
a Milan v r. 1928, dvoj�ata. Už se nepamatuji, 
jak se mi poda�ilo r�st t�ch prvních 10 let, ale jen 
se pamatuji, když jsem chodil do první t�ídy, tak 
jednou místo do školy jsem se sebral a šel jsem 
sbírat kaštany, které jsem si potom p�inesl dom�. 
Ani se už nepamatuji, jak to na m� prasklo. 
V druhé t�íd� jsem p�inesl ze školy mým 
brat�í�k�m spálu, jen já ji nedostal. Tak se také 
stalo o rok pozd�ji se spalni�kami. Na to bych 
nem�l být moc hrdý,že jsem jim dával takové 
dárky. Ale tak to bylo a já to nep�inášel úmysln�! 
V následujících letech jsme chodili s d�de�kem 
28.�íjna na p�ehlídky legioná��, voják� a na 
Hrad� jsme vid�li presidenta Masaryka na koni 
p�ehlížet armádu. Také jsme navšt�vovali 
pražské památky, Hrad, Loretu, sv. Víta, 
královské hroby, kostel  sv. Ji�ího na Hrad� a 
spoustu jiných památek spojených s historii naší 
vlasti.  
Když už jsem byl kolem 12 – 13 let, tak jsem se 
stával individualistou. Rebeloval jsem proti 
chození do Sokola, stal jsem se �lenem skupiny 
Mladého hlasatele, kterou jsme zakládali a bez 
dohledu rodi�� jako kluci sami organizovali a 
hráli si na Indiány a podobn�. Dokonce jsme se 
vypravili na výlet, sami, bez v�domí rodi��.  

Když zem�el president Masaryk, tak se pamatuji, 
když byl p�evážen z Lán do Prahy na Hrad, že 
jsem šel až na Bílou horu, kde jsem �ekal, až 
k ve�eru p�ijel jeho smute�ní pr�vod. Ten jsem 
doprovázel až na Marianku do B�evnova, kde 
jsem odbo�il už dom�. V následujících dnech 
jsem asi 10 hodin stál frontu ob�an�, kte�í se 
s ním šli rozlou�it, která za�ínala až na Strahov�. 
Matka s otcem potom šli v noci, kdy si mysleli, 
že nebude tolik lidí. 
V 38. roce, kdy bylo ohrožení republiky docela 
jasné že strany n�mecké, jsme na Sokolském 
cvi�ení s bráchou Milanem vybírali na obranu 
státu a odevzdali do halí�e Sokolské jednot�. To 
jsem byl poprvé za n�co pochválen. Byl to u m� 
velký p�elom, protože jsem zradil sokolské 
rodinné tradice a stal se skautem. Musím se 
p�iznat, že jsem na Sokol nikdy nezanev�el, 
naopak jsem tam pomáhal ve cvi�itelském sboru 
žactva Sokola Pražského v Žitné ulici. V Sokole 
jsem se cítil jako „drž hubu a zákryt“ za 
vedoucím a poslouchej. Kdežto ve skautingu 
jsem se cítil, že mohu do všeho mluvit a docela 
vyslyšeli m�j názor a respektovali ho. Cítil jsem 
se více být �lenem spolupracujícím na 
skautských v�cech, zejména když se blížila 
válka. Cítil jsem se, že mohu pomoci zachránit 
naší zemi p�ed Hitlerem, být n�jak platným a 
ú�inným. Ten pocit mi Sokol nedával a stále m� 
m�l za malého chlape�ka! 
Druhou sv�tovou válku jsem prožil jako velice 
aktivní �len skautingu v oddíle a pozd�ji jsem 
zakládal skautský vodní oddíl v KVT Braník, 
z kterého se po válce stal 16. vodní oddíl Praha. 
Už za války jsme na kolech objeli celé �echy, 
projeli Moravou a v 43. roce, jako vodáci, jsme 
tla�ili prami�ku do Bud�jovic, protože nám ji 
tam necht�li dopravit a ve 44. roce už jsme na 3 
pramicích sjížd�li s celým oddílem rozvodn�nou 
Vltavu. Naše zimní tábory byly vždy v 
Kunvald�, kde jsme se seznámili se Zde�kem 
Lehkým a Pepou Kodýtkem. V lét� 45 byl náš 
první tábor celého st�ediska v Kunvald�, kde 
jsme m�li dobrou základnu z našich váno�ních 
zájezd�. 
V roce 46 jsme byli na Šumav� a šli p�šky do 
Lenory asi týden a z Lenory po vod� dom� do 
Prahy. V zim� jsme byli v Krkonoších v chat� 
trutnovských skaut�. V 47. roce pak na Váhu na 
6-ti ned�lním tábo�e, kde jsme jeli až do 
Komárna. Nejprve jsme však prošli Rohá�e, 
Malou a Velkou Fatru.  



 

 
 
Váh 1947 
 
Na podzim v tomto roce jsem nastoupil 
vojenskou službu a vedení oddílu p�evzal 
Širchán – Jan Nedbal. 
Tady je výpo�et a má aktivita za prvních 22 let, a 
já si myslím, že nikde neshledáte, že bych nebyl 
vlastenecky zam��ený, že bych brojil a p�ál si 
zni�ení vlasti v které jsem se narodil a kterou 
jsem od útlého mládí miloval a hledal, jak jí jen 
pomoci. 
Byl jsem zat�en 20. b�ezna 50,   po 6 m�sících, 
co jsem se vrátil z vojny na podzim v r. 49 proto, 
že jsem naší známé paní Švestkové a dalším 2 
osobám zprost�edkoval p�echod p�es hranice, 
kdy všechny jmenované osoby byly 
pronásledované, byl jim zabavený majetek a byly 
na cest� do p�evýchovného tábora. Za tento 
zlo�in jsem dostal "vlastizradu" a byl jsem 
ohodnocen, že by mi mohlo pomoci 10 let ve 
"výchovném ústavu". 
To byl m�j zlo�in proti vlasti. Pochopiteln� jsem 
se s tím nemohl smí�it a hledal jsem cestu, jak si 
sám pomoci. Hledat svoji, vlastní spravedlnost. 
 
 
 
 

ÚT�K NA SVOBODU       
 
Bylo to také na podzim a to 14. zá�í 1952, n�kde 
na Horním Slavkovsku a �íkalo se tomu 
p�evýchovný tábor „Dvanáctka“. Pracovat se 
chodilo asi 1 km na šachtu 11 a r�zné jiné, kam 
nás vodili v útvaru. 
Ten den, který jsem si vybral, byla sobota, jasno 
a p�íjemné teplo. Nastupovali jsme kolem 9. hod. 
ve�er na no�ní sm�nu. Ten ve�er jsem se sv��il 
Honzovi Drahotovi, vodnímu skautu z Mladé 
Boleslavi, že se budu snažit dnešní noc odejít 
jinam, že bych se nemusel ze sm�ny vrátit, aby 
p�evzal moje v�ci a v p�ípad�, že bych se 
nevrátil, aby je zlikvidoval. 
Ješt� tentýž den, jsem vyhledal Frantu Srnského, 
který byl také na tomto tábo�e a byl mým 
komplicem. Abych od n�ho dostal n�jaké 
informace o hranicích a jak se k nim dostat a co 
o�ekávat. Moc jsem se toho nedozv�d�l. Jen 
jsem si zapamatoval, že on, jako chodec, jezdíval 
do Mariánských Lázní a tam šel podél železnice 
sm�rem na Cheb a u prvního podjezdu prošel a 
šel na hranice, sm�rem na západ.  
K této velice stru�n� informací, jsem si 
vyst�ihnul z novin ješt� mapku �SR, o velikosti 
asi 6 x 12 cm, která byla uve�ejn�na v novinách, 
kde byly ozna�ené všechny benzinové pumpy ve 
stát� a hlavní silnice, které m�ly otev�eno 
v ned�li a p�es noc, tedy celých 24 hodin. Také 
velice podrobná mapa! 
Aby se m� lépe a hlavn� leh�eji šlo, uvázal jsem 
si tenisky na stehna, abych si je mohl p�ezout 
z t�žkých fáracích bot. Také jsem si ud�lal v�tší 
sva�inu, protože jsem nev�d�l, kdy budu p�íšt� 
jíst. Zabalil jsem si sirky do igelitu, aby mi 
nezvlhly, zbytky �okolády na p�ilepšenou a to 
myslím byla veškerá moje výbava. Vím že jsem 
sbíral velikou odvahu k rozhodnutí, které jsem 
ud�lal. S nikým jsem o svém úmyslu nemluvil, 
krom� t�ch dvou chlapc� a to jen Honzík v�d�l 
kdy se o to pokusím, a Franta nem�l tušení o 
vážnosti mého úmyslu. Rozhodn� mi chyb�la 
povzbuzující slova kamarád�, ujišt�ní o mém 
plánu, zda je uskute�nitelný,  schválení, a p�ání 
úsp�chu. 
V tu dobu bylo nes�íslné množství pokus� o 
út�ky z tábora a ze šachet, cestou na šachty atd., 
ale v�tšinou špatn� dopadly, nebo byly p�edem 
shozené. Tomu jsem se svým individuelním 
podnikem cht�l vyhnout. Proto jsem nemohl 



spoléhat na nikoho jiného, jen sám na sebe. Tím, 
myslím, to bylo t�žší! 
Po 9. ve�erní hodin� jsme v útvaru vyrazili 
volným terénem k naší šacht� a doprovázeli nás 
na celou sm�nu �ty�i esenbáci. V útvaru nás bylo 
asi 80 až 100 mukl�. 
Na šacht� z civilních zam�stnanc� byl jedin� 
d�lní a vrátný u vchodu do šachty. Jinak ti �ty�i 
esenbáci nás všude doprovázeli až do sfárání do 
dol�. Nárazišt� m�lo 3 vchody, které hlídali až 
do sfárání mukl� a potom už jen šachtu, aby 
nikdo nevylezl nepozorovan�. Hlídací v�že na 
no�ní sm�n� nebyly obsazené, jen vrátný u 
vchodu a �tvrtý esenbák, o kterém jsem nem�l 
tušení co d�lá. To byl risk, který jsem musel 
podstoupit. N�jak jsem s tím ani moc nepo�ítal. 
Když nás dovedli na šachtu, tak hned po levé 
stran� byla lampárna. Tady nám dali rozchod, 
aby si každý  mohl dojít dovnit� pro svoji lampu. 
Já jsem se všimnul, že nad pracovním ponkem 
byla taková tabule, kde bylo veškeré ná�adí 
pov�šeno a omalováno na pozadí, aby  esenbák 
okamžit� mohl zjistit, že z toho ná�adí n�co 
chybí. Zdálo se mi, že to neberou vážn� a tak já 
si tam vyp�j�il bokové štípací klešt�, které byly 
ty nejmenší, jaké se vyráb�ly. 
Okamžikem, když jsem je dal do kapsy jsem si 
uv�domil, že jsem za�al cestu z které není 
návratu a byl jsem rozhodnut, a� se stane cokoli, 
je to bu	 a nebo! 
Když jsme si vzali lampy, tak p�ed lampárnou 
nás naposledy se�adili a spo�ítali, aby nikdo 
nechyb�l. Odtud nás odvád�li na nárazišt� 
v útvaru, kde dva esenbáci byli vp�edu a dva 
vzadu. Cesta se trochu stá�ela p�ed nárazišt�m, 
že žádný strážce nevid�l p�esn�, co se d�je 
v zatá�ce. 
Uprost�ed nárazišt� byla d�lní v�ž, která m�la 
naho�e velikánské kladky, které lanem spoušt�ly 
a vytahovaly klece nahoru a dol�. Ta lana vedla 
do strojovny, vrátku, kde se navíjela a odvíjela 
z obrovského bubnu. Naše šachta byla jen do 150 
metr� a budoval se vrátek nový, který mohl t�žit 
z v�tší hloubky. Ten nový vrátek, který nebyl 
v provozu, se stav�l nad starým vrátkem, který 
pracoval. V místech, kde prochází lano do 
strojovny nemohli dokon�it stavbu a museli tam 
nechat místo pro starý vrátek, aby mohl pracovat. 
Mezi t�mi stavbami byla skulina, tak na 
prolezení �lov�ka, kterou jsem si vyhlídl 
k svému pokusu o út�k. 

Když jsme šli v útvaru od lampárny k nárazišti, 
šel jsem s mým pomocníkem, který p�ed asi 2 
dny upozornil, (shodil) v�zn�, který vysko�il 
z nákladního auta, kterým je vezli na jejich 
šachtu. Svým výk�ikem upozornil bacha�e, kte�í 
mu út�k znemožnili. Ten mukl - udava� dostal 
pak od spoluv�z�� obrovský ná�ez na šacht� za 
to co ud�lal a proto ho bacha�i dali na jinou 
šachtu, k nám, kde jej p�id�lili m�. Já po�ítal 
s psychologií toho mukla, že bude opatrn�jší a 
bude rad�ji držet hubu než n�koho znovu shodit 
a dostat novou výplatu.  
To byl m�j pracovní spole�ník, kterému jsem 
vrazil svou lampu s dov�tkem, že se dnes necítím 
dob�e, že budu odpo�ívat na jiném díle, aby to 
�ekl d�lnímu, který byl civil. To jsme byli práv� 
v té zatá�ce p�ed nárazišt�m a já si musel 
„odsko�it“ a protáhnul jsem se tou skulinou mezi 
novým vrátkem a starým vrátkem. Tím 
okamžikem byly kostky vrženy a už nebyla 
žádná cesta zp�t. Protažením tou dírou jsem se 
dostal do nové vrátkovny, která se zdála 
dokon�ená a jen ji p�ehodit a uvést do provozu. 
Ovšem ta vrátkovna m�la moderní okna od 
st�echy skoro až na zem a sv�tla z oplocení 
p�ímo z nádvo�í šachty, byla tak silná, že  jsem 
se cítil strašn� nejistý. Ta zm�na sv�tla strašn� na 
m� dolehla, že jsem m�l pocit jako nahatý n�kde 
na Václaváku p�ed tisíci  diváky. Musel jsem si 
najít chvilku ticha a sebrat všechny své myšlenky 
a vypo�ádat se s novým prost�edím. V�d�l jsem, 
že nemám mnoho �asu, jen tolik, dokud všichni 
nesfárají do šachty. Útulek a út�chu jsem na té 
scén� vid�l jen v jediném míst�, kde nebylo tolik 
sv�tla a to pod velikými bubny vrátku na které se 
namotávalo lano. Vid�l jsem žeb�í�ek k t�m 
bubn�m a tak v obav� p�ed oslepujícím sv�tlem, 
jsem se spustil pod ty bubny.  
Sotva jsem se tam uchýlil do stínu a za�al �erpat 
rovnováhu svých myšlenek, tak se otev�ely dve�e 
do budovy vrátku, které byly p�ímo proti 
bubn�m a t�žní v�ži. Vešel dovnit� ten �tvrtý 
esenbák, o kterém jsem nem�l ani tušení, �ím se 
zabývá, když jeho pomocníci hlídají dve�e u 
nárazišt�. Prošel vrátkovnou a kudy já se tam 
dostal, on tam tudy vycházel. Silným osv�tlením 
z venku byla pod bubny vrátku tím v�tší tma - 
stín, takže tam sice nahlédl, ale m� nemohl 
rozeznat. 
Celý zbytek mého života p�emýšlím o tom co se 
zde stalo, že to nem�že být jen náhoda, která m� 



zachránila, ale ur�it� n�co v�tšího, co m� v 
tomto okamžiku pomohlo. 
Byl to jen okamžik, ale sta�il abych dosáhl své 
duševní rovnováhy ve stínu vrátku. Okamžit� 
jsem stáhnul fára�ky, kalhoty a kabát, které jsem 
tam zastr�il mezi bubny, abych se stal 
pohybliv�jším, protože vte�iny m� odpo�ítávaly 
�as který mi ješt� zbýval, dostat se skrze dvojitý 
plot ostnatého drátu a tím by svoboda už byla na 
dosah. 
Dve�mi, kterými vešel esenbák, t�mi já musel 
ven.  Vte�iny nezadržiteln� odtikávaly a nemohl 
jsem se déle zdržovat. Jakmile jsem otev�el 
dve�e a trochu nahlédl ven, jaká tam je situace, 
jsem najednou vid�l další p�ekážku. Na první 
pohled se zdála naprosto nep�ekonatelná. 
U vchodu do šachty, jak už jsem se zmínil, byla 
budka a vrátný – civil. Podél budky bylo 
zábradlí, aby se každý p�icházející a odcházející 
po jednom mohl dostat k pícha�kám a vrátný 
mohl kontrolovat kdo p�ichází a odchází. Tedy 
byla tam krátká uli�ka omezena zábradlím. 
Protože na no�ní sm�n� nepracovali civilisté, 
vrátný se strašn� nudil a �as jak se zdálo, trávil 
po�ítáním hv�zd. Alespo� v prvém okamžiku se 
mi to tak jevilo. 
Mezi mnou, stojícím mezi dve�mi vrátkovny, a 
pilou se stohem d�lního d�eva byla cesta která 
rovn� vedla od vrátnice, podél vrátkovny 
k ostatním budovám povrchu dol�. Na tu cestu 
p�ímo p�ed sebou vid�l vrátný, který sed�l na 
zábradlí s jednou nohou položenou rovn� na 
zábradlí a druhou se opíral o zem. Já nemohl 
�ekat hodinu nebo dv� až spo�ítá ty hv�zdi�ky a 
zm�ní pozici. V mžiku se mi promítly moje 
skautské zkušenosti a usoudil jsem, když se 
strnule dívá do neznáma, že nepost�ehne pomalý 
pohyb, který se promítne v obzoru pozorování. 
Rychlý pohyb by ho p�i nejmenším probudil ze 
strnulosti a on by zaznamenal n�co, co tam 
v tento okamžik nemá být a upozornilo by ho, že 
se zde n�co d�je. Proto jsem se pomalu sesunul 
k zemi a snažil jsem se ned�lat rychlé pohyby a 
p�es silnici jsem se pomalou�ku p�eplížil. (stopy 
plížení tam z�staly až do rána, kdy nechali 
vyfárat celou sm�nu a po�ítáním se snažili zjistit, 
kolik v�z�� uteklo.) 
B�hem té pomalé a nebezpe�né cesty jsem o�i 
nespustil s vrátného a sledoval jsem jej, zda mi 
dá n�jak najevo, že m� vidí, a když, jak to dá na 
sob� znát. Nechá m� dokon�it to co jsem za�al 
nebo se postaví proti m�? 

Dostihl jsem pomalu té cirkulárky a p�itiskl jsem 
se k té hromad� d�lního d�íví. Oddechl jsem si a 
pozoroval co jsem mohl, co se d�je na povrchu 
dol�. Ješt� zdaleka jsem nem�l vyhráno. Musel 
jsem vstoupit do bílého pásma – odst�elovaného 
pásma – kde jsem nem�l ani tušení, zda hlídací 
v�že jsou obsazené nebo ne. To bylo moje 
domn�ní, že nejsou, ale žádný d�kaz jsem o tom 
nem�l. A tam, ješt� m� �ekalo prost�íhat se 
dv�ma ploty ostnatého drátu, což se ukázalo 
málem, nad mé síly! V místech, kde jsem se 
cht�l prost�íhat od šachty bylo chrán�no jak pilou 
i dalším skladovaným d�ívím, i když se terén 
trochu zvedal. Nejhorší bylo, že to bylo 
v zorném uhlu vrátného, který tam vytrvale sed�l 
a stále po�ítal hv�zdi�ky. 
Šachta pomalu ztichla, jen záme�ník si šel pro 
ná�adí spole�n� s esenbákem, což bylo také p�es 
rozpo�et. Já jsem vždy musel fárat podstatn� 
d�íve a nem�l jsem tušení, co se d�je na povrchu 
když jsem byl stále za dráty. 
Ta písni�ka svobody zvít�zila a bez další ostrahy 
jsem se p�iplížil k prvnímu plotu do 
odst�elovacího pásma, kde se st�ílí bez 
upozorn�ní. Nedalo se nic d�lat. Jedno 
roz�arování za druhým, když jsem zjistil, že 
dráty nejsou z vázacího drátu, že jsou z 
ocelového drátu, který se nedá jen tak 
p�eštípnout, zvlášt� t�mi mými klešti�kami. 
Rozhodn� jsem necht�l z�stat na polovi�ní cest� 
a tak jsem to zkoušel jak se dalo. Musel jsem 
uvolnit spletené dráty, tak, že jsem st�íhal jeden 
drát po druhém a ne oba najednou. A ten první 
plot jsem ud�lal 4 st�ihy abych se dostal skrz. 
Musel jsem být nyní v pásmu mezi ploty, což 
byla nejhorší situace. Hlavn�, dob�e jsem vid�l 
na bránu a stále o�kem jsem pokukoval po 
vrátném, zda je stále ve svém stoickém klidu. 
Druhý plot mi trval jen 3 st�ihy a byl jsem na 
druhé stran� – na „svobod�“. Ješt� n�kolik metr� 
a dostal jsem se mezi mladé jehli�naté stromky, 
kde jsem se už ani nebál zvednout. Pod jedním 
jsem si zul boty a obul plát�nky, které jsem m�l 
stále ješt� p�ivázané ke stehn�m. Hned vedle bot 
jsem do zem� zapíchnul ty štípací klešt� a 
zvednul jsem se naposledy, abych si tento obraz 
zaznamenal do své pam�ti a nikdy na n�j 
nezapomn�l. Slavkov tam byl jako n�jaké 
velkom�sto, kde noc proza�ují tisíce žárovek, ale 
to byla sv�tla tábora a šachet s oplocením, kam 
nás vodili pracovat, Na naši šacht� byl klid, 
žádné vzrušení a vrátný stále ješt� po�ítá 



hv�zdi�ky, které m� te	 povedou na západ, na 
hranice a na svobodu. Tak jsem si to myslel! 
 
 NA SVOBOD�                            
 
Ješt� jednou jsem se podíval na šachtu, kde ješt� 
p�ed chvíli jsem byl �lenem její muklovské 
posádky. Rozlou�il jsem se s ní nadobro ješt� 
pohledem, abych se p�esv�d�il, že zatím nikdo 
nic nezaznamenal a její chod probíhá, jako by se 
nic nestalo. To m� ujistilo, že budu mít veliký 
náskok, dokud neobjeví m�j út�k. To mohlo být 
2 hodiny, 4 hodiny nebo docela celou sm�nu, 
dokud nedojde k po�ítání mukl�? 
Tato úvaha m� uklidnila, že se zatím nemusím 
ni�eho bát a že bych se mohl dostat klidn� za 
zátahy, které v takovém p�ípad� d�lávají. Podle 
informací, co jsem si nasbíral, v takové situaci 
mají asi 3 okruhy, kam postaví stráže a legitimují 
každého. V�tšinou ty kontroly byly na 
k�ižovatkách, rozcestí a na cestách. 
M�j út�k m� nejd�íve nutil vyplnit doslova to 
slovo utíkat, ale brzy jsem od toho upustil, 
protože jsem zjistil, že jdu n�jakým skoro 
panenským lesem, plným vysoké zv��e, která 
nemá ráda ve svých lesích výtržníka jako jsem 
byl já. To jsem prvn� zjistil, že se asi 
dorozumívají št�káním, jak mi to p�ipadalo, 
protože po prvních minutách pochodu jsem na to 
narazil. Nejprve mi napadlo, že to jsou už psi, 
kte�í jdou po mé stop�? Promítnul jsem si zp�tn� 
klid na šacht� jako poslední rozlou�ení s ní. Tak 
jsem to zavrhnul, až jsem se p�esv�d�il, že to 
d�lá vysoká zv�� s kterou jsem se musel nyní 
d�lit o jejich lesy. 
Snažil jsem se jít na západ a kontroloval jsem si 
to podle hv�zdi�ek, že se držím správným 
sm�rem. Zdálo se mi, že se držím na n�jakém 
vyššim poho�í, protože �asto po levé ruce jsem 
p�išel k dost hlubokému údolí. Asi po 
dvouhodinové ch�zi jsem z toho údolí slyšel jet 
nákladní auta z kterých se ozýval zp�v. 
Domníval jsem se, že jsou to napití esenbáci, 
kte�í jedou dom�, že byli n�kde v hospod� na 
zábav� a vracejí se dom�. Ovšem, nevylou�il 
jsem, že jedou na zátah. Ovšem po uvážení, jsem 
dosp�l k tomu že je sobota a oni mají také n�jaké 
právo se podívat jak ostatní sv�t žije.  
Asi hodinu do rozedn�ní, kdy jsem se domníval, 
že jsem už ušel asi 20 km od šachty, jsem se 
dostal na n�jakou asfaltovanou silnici, která 
vedla mým sm�rem. Zapomn�l jsem na ostrahu, 

protože až do toho okamžiku probíhalo všechno 
naprosto perfektn�, že mými spole�níky byla 
vysoká a lidé jakoby vym�eli. Ale kdo se 
pohybuje ve 3 hodiny ráno v lesích? Nevím 
p�esn�, ale té silnice jsem se držel asi ½ hodiny a 
zavedla m� do kope�ku, kde na vrcholu jsem 
vid�l stavení u silnice, jako by to byla n�jaká 
hospoda. V žádném okn� se nesvítilo, protože 
bylo asi ½ hodiny do rozedn�ní, každý ješt� spal. 
Já šel neslyšen� a všimnul jsem si, že p�ed 
domem je vojenská stráž. Myslím, že i on m� 
vid�l a já hned zmizel za k�ovím, které bylo po 
pravé ruce. Stráž pomalu šla na výzkum, co to 
vid�la, co to bylo. Nemohl si být jistý, není-li to 
n�jaká zv��. P�išel až na úrove�, kde jsem byl 
schovaný, ale asi se p�esv�d�il, že to není nic 
závažného a obrátil se a vracel se na své 
stanovišt�. Já jsem vy�kal až se vrátí na své 
místo, a vrátil jsem se zp�t podél silnice až k lesu 
po levé ruce, kam jsem sko�il a za�al obcházet tu 
záhadnou budovu. Šel jsem tím lesem, podél 
silnice, protože vedla mým sm�rem ješt� asi ½ 
hodiny, kdy už bylo znateln� svítání. Za�al jsem 
se rozhlížet po n�jakém úkrytu, kde bych mohl 
strávit den. P�išel jsem na kraj lesa, kde se otvíral 
pohled na pole, kde byly roztroušené kupky sena 
na d�ev�ných kozách. To se mi zalíbilo, že by 
tam mohlo být i teplo a místo, kde bylo místo na 
odpo�inek a vyspání. Nebyl to hotel, ale v m� 
situaci i to bylo p�ijatelné. 
Ješt� musím vysv�tlit, že já jsem troši�ku znal 
kraj kudy jsem šel, protože velká �ást byla 
vojenské pásmo, kde jsem jezdil s mým 
kapitánem, kterému jsem d�lal šoféra, b�hem své 
vojenské služby. Alespo� silnice jsem trochu 
znal, jak vedou a kam. Ovšem už to bylo 3 roky, 
kdy jsem vojákoval, tak jsem se nemohl na sebe 
moc spolehnout, ale m�l jsem p�edstavu, 
zejména Mariánské Lázn�, kde jsme se 
n�kolikrát zastavili. Jak jsem zapadnul do kupky 
sena, tak jsem musel okamžit� usnout. Asi jsem 
byl vy�erpaný, duševn� i fyzicky, unavený a 
hlavn� se zdálo, že vše dopadá dob�e, a bylo to 
uleh�ení. V�bec nevím jak ten den prob�hl a co 
se kde d�lo. Vzbudil jsem se až tehdy, když se 
tam pásly krávy a ujídaly seno z mé kupky, 
jejich fun�ní m� probudilo. Také hned jsem si 
neuv�domil, co se d�je, kde jsem, ale s jistotou 
jsem hned poznal, že nejsem v tábo�e! Zde na m� 
dolehlo poprvé, že jsem volný jako pták, že na 
m� nikdo nikde ne�eká. Nejpravd�podobn�ji m� 
hledají, rodi�e se to dozv�dí, a budou mít 



starosti, ale já si mohu se svým �asem d�lat co 
chci. Jen jednu povinnost jsem m�l, dostat se na 
západ za hranice a �ím d�íve, tím lépe pro mne. 
Tuto noc pamatuji, že poprvé, když jsem 
procházel lesním mlázím, že stromky a ke�e 
poprvé u m� vytvá�ely p�edstavu voják� a 
policist�, kte�í na m� �ekají se zbran�mi 
p�ipravenými k výst�elu. Chvilku jsem tu hru 
hrál, ale uv�domil jsem si to a p�esv�d�il, jsem 
se, že ve skute�nosti mi nic nehrozí, že za�ínám 
fantazírovat. Uv�domil jsem si, že to pro mne 
není zdravé, spíše nebezpe�né. Také vím, že 
jsem obcházel za pozdního dne Mariánské Lázn� 
a že jsem n�kde p�ed nimi a musel z�stat n�kde 
p�es noc, ale pamatuji, že jsem se dostal tak 
blízko, že nad lázn�mi ve stráni je malá zd�ná 
kapli�ka �i vyhlídka, kam jsem také zašel. Já se 
držel Mariánských Lázní, protože jsem musel 
vid�t železnici, co vede do Chebu, abych našel 
ten podjezd o kterém mi Srnský �íkal. Ješt� za 
sv�tla jsem jej našel a �ekal jsem až se úpln� 
setmí. Šel jsem velmi opatrn� tím sm�rem, 
protože když jsem p�išel k jedné cest� na 
rozcestí, p�esn� uprost�ed, na stran�, byl 
srovnaný metr d�eva. Když jsem k n�mu p�išel 
blíže, zjistil jsem, že to je vlastn� pozorovací 
stanice, která sledovala cestu která vedla k 
podjezdu a na druhou stranu do Mariánských 
Lázní, odkud jsem p�išel. 
Když jsem prošel ten podjezd, tak jsem se cht�l 
orientovat, kde asi jsem. P�išel jsem na silnici, 
která mi p�ipadala zanedbaná a našel jsem na 
zemi  vyvrácený sloupek, na kterém byly asi ty 
orienta�ní tabule, které ležely vylomené, u 
silnice. Nikam neukazovaly, ješt� v n�meckých 
nápisech. Za�al jsem si uv�domovat, že už jsem 
se asi dostal do pohrani�ního pásma. 
Silnice byla naprosto opušt�ná, zanedbaná, 
jakoby nebyla používána už léta. Dodal jsem si 
odvahy a využil jsem její sm�r na západ, kam 
jsem mí�il. Snad 2- 3 km jsem ji sledoval do 
kopce, protože to bylo pohodln�jší ji sledovat, 
než lesem bez cesty. Riskoval jsem, ale tam byl 
takový hluboký klid všude kolem dokola. Když 
se za�ala stá�et do leva, tedy na jih, opustil jsem 
ji, abych udržoval sv�j sm�r. V orientaci jsem 
m�l trochu problémy, protože po obloze plavaly 
mraky a já musel �ekat až se vyjasní a uvidím 
své hv�zdi�ky. 
Když jsem p�išel až na konec lesa, otev�ela se mi 
krajina, z�ejm� náhorní rovina, kde v dálce jsem 
rozeznával n�jaké stavení. Ten dlouhý pochod do 

kopce m� n�jak spletl, že  jsem se domníval, že 
už jsem na n�mecké stran�. Pot�eboval jsem se 
ujistit a tak jsem si to p�es pole namí�il k tomu 
stavení. Než jsem k n�mu dorazil, tak jsem 
narazil na sloupy vysokého nap�tí. Tam jsem se 
všimnul, že tam jsou p�ipevn�né výstražné 
tabulky s upozor�ujícími nápisy. Šel jsem se 
p�esv�d�it a jak jsem byl p�ekvapený, že byly v 
n�m�in�. To potvrzovalo moji domn�nku a tak s 
chutí jsem vyrazil k tomu obytnému stavení. Už 
bylo skoro ráno a také obyvatelé stavení už byli 
vzh�ru a zdálo se, jako by krmili dobytek. 
Domlouvali se n�mecky! To už jsem nabyl 
jistoty a cht�l jsem využít ješt� tmy a dostat se 
ješt� kousek dál na západ. Podle domu vedla 
silnice mým sm�rem, tak jsem si po ní vyšlápl, 
bez  jakékoli opatrnosti. P�ede mnou musela být 
n�jaká vesnice, protože jsem slyšel auto, jak mu 
b�ží motor, protože �idi� jej nechával zah�ívat. 
Za chvilku auto vyjelo po silnici po které jsem 
šel, p�ímo proti m�. Málem jsem ho zastavil, aby 
m� vzalo, ale n�jak jsem nenašel odvahy mu 
zamávat. Když už m� dojížd�lo, tak jsem poznal, 
že je to autobus a když m� míjel, tak jsem vid�l, 
jeho zna�ky provozovací spole�nosti a to �SAD. 
To byl pro mne hrozný šok a hned jsem byl v 
polí a mí�il k nedalekému lesu. 

íká se, k ránu bývá nejv�tší zima! P�esv�d�il 
jsem se o tom. M�l jsem totiž kabát a kalhoty ze 
p�edu úpln� promo�ené, jak jsem lehal do mokré 
trávy od rosy. To na m� zmrzlo a vytvo�ilo tvrdý, 
nepohyblivý kruný�. Byla mi strašná zima a to už 
se rozednívalo. Rozhodl jsem se trochu oh�át na 
ohní�ku, který jsem si rozd�lal na cesti�ce, která 
vedla lesem v takovém hustém mladém lese. 
Nasbíral jsem si suché d�evo, aby nekou�ilo a 
rozd�lal jsem ohýnek. To už vycházelo sluní�ko 
a m�j ohýnek se slibn� rozho�el a vydával 
blahodárné teplo. Ani jsem si po�ádn� 
nerozmrznul ruce, když jsem zaslechl hlasy. Byli 
to d�ti, které užívali této p�šinky k cest� do 
školy. Vid�li jsme se vzájemn� a já musel 
ohýnek uhasit a snažit se, dostat co nejdál do 
lesa, od tohoto místa. Nemohl jsem riskovat, že 
se n�kde n�komu nesv��í co vid�ly. 
Ohní�ek mi nebyl dop�án, abych rozmrznul, ale 
vid�l jsem sluní�ko jak pomalu vychází. Úpln� 
jsem se p�ilepil na kmen stromu a pomalounku 
sluní�ko jak vycházelo, od hlavy m� oh�ívalo. 
V�bec jsem nikdy netušil jak p�íjemné to je a 
kolik tepla dovede vydávat. Nasával jsem jeho 
tepelné paprsky do celého t�la a pomalounku 



jsem roztával, nabýval síly a co bylo d�ležité, 
své duševní rovnováhy.  
V dob�, kdy jsem sbíral své síly se sluní�ko 
hlavním zdrojem jak tepla, tak mé nálady a za�al 
jsem hledat, kde bych p�ežil den. P�ede mnou 
totiž stála obrovská náhorní planina na kterou 
jsem se neodvážil stoupnout b�hem denního 
sv�tla. Nalezl jsem si na jedné pasece skryté 
míste�ko, na sluní�ku, kde jsem se snažil usnout. 
Se st�ídavým úsp�chem se mi to da�ilo, až jsem k 
ve�eru vyšel na okraj té planiny a vybíral si cestu 
kde ji p�ekro�it. Se západem slunce, které mi 
ukázalo sm�r kam mám jít, protože skoro p�esn� 
zapadalo na západ�, jsem ji s rozvahou a opatrn� 
za�al p�echázet. Po n�jaké dob� jsem se dostal 
do lesa a po pravé ruce jsem m�l vysokou horu, 
která pro mne byla majákem, protože jsem si 
myslel, když se na ni dostanu, na druhé stran� 
musí být N�mecko. V�tšinou hranice vedou po 
nejvyšších bodech v našich pohrani�ních horách 
a nem�l jsem žádné zkušenosti s výjimkami. 
Proto m� to siln�ji táhlo k ní, už proto, že se 
rýsovala na obzoru, i když byla tma anebo 
obloha pod mrakem. 
V t�chto místech hranice byly velice živé. Stále 
se ozývalo jak št�kání ps�, tak jejich vytí a to z 
každé strany jak jsem procházel lesem. Místy 
jsem narážel na velice dob�e maskované, 
mnohokrát vybavené takové posedy, zejména to 
bylo na k�ižovatkách lesních cesti�ek, cest i 
v�tšinou d�laných zv��í. B�hem dne jsem pak 
zjistil, že jsou to místa, která jsou obsazená 
strážemi p�es noc, protože jsem tam nacházel 
kusy novin �eský psaných, stanioly a nálepky od 
sýr�, docela dopisy apod., jak to zanechávaly po 
sob� a neuklidily. N�jak jsem asi správn� 
neusuzoval, protože jsem šel podél �erstv� 
vysekaných pruh� lesa, kde se asi v budoucnosti 
stav�lo ono ochranné drát�né pásmo na 
hranicích.  
Tady jsem strávil celou noc hledáním hranice a 
nenašel i když už ten kopec co m� sloužil te	 za 
maják jsem skoro celý obešel. Pokra�oval jsem i 
celý p�íští den, kde práv� se mi otev�ely o�i, jak 
hranice jsou obsazené. P�es den skon�ila ta psí 
hudba na hranicích a také ty pelechy na 
rozcestích a podobn� byly prázdné, jen odpadky 
nasv�d�ovaly, že byly p�es noc obsazené. 
Zjistil jsem, že p�es den je skoro nejlépe se 
pohybovat v hrani�ním pásmu, protože 
neo�ekávali, že by tam n�kdo mohl se snažit za 
denního sv�tla pokoušet o p�ekro�ení. To 

bloud�ní po hranicích už m� zavedlo až na 
druhou stranu toho kopce, na severní, a stále 
žádný výsledek. Schylovalo se k druhé noci a asi 
jsem už byl vy�erpaný, protože jsem nemohl 
pochopit, jak je možné, když jsem ten kopec 
obešel, že ješt� nejsem v N�mecku. Docela jsem 
m�l takové myšlenky, že už jsem tam byl a zase 
se vrátil zp�t, když jsem ten kopec celý obešel. 
Byl jsem z toho zoufalý, protože už n�kolik dní 
jsem nic nejedl a všechno to duševní rozlad�ní a 
nejistota ur�it� také souvisela s tím. Já jsem ani 
hlad nem�l, necítil, ale v�d�l jsem, že musím 
n�co jíst. Bloud�ní m� zavedlo až k stavení, kde 
odd�len� byla stáj a v ní pár koní. P�ed tou stájí 
byl jediný strom, jablo� osypaná docela 
chutnými jablky. Zjistil jsem si, že je tam žeb�ík 
na p�du, která byla plná sena. Já byl strašn� 
unavený, nevyspalý, tak jsem se rozhodl, že tato 
stáj se stane mým královským ložem, kde budu 
hodovat na t�ch dobrých jablkách. Natrhal jsem 
si jich celou náru�, vyšplhal nahoru na seno a 
sundal jsem si své rozmo�ené tenisky, které jsem 
op�el o dve�e viký�e, aby se mi tam sušily. Našel 
jsem si p�kné místo mezi trámy, že jsem 
zapadnul dost hluboko a hodoval na jablkách. 
Usnul jsem jak d�evo, že jsem nev�d�l v�bec o 
sv�t�. Probudil jsem se možná n�kdy v poledne 
p�íštího dne. Moje snídan� byl zbytek t�ch jablek 
a o�ekával jsem až se setmí.  
Asi opravdu jsem už nemyslel p�ímo, protože 
jsem v�bec neuvažoval, že když jsou ve stáji živí 
kon�, že také musí žrát a že to jídlo jim musí 
n�kdo dát, obsloužit je. Ležím a srovnávám si 
myšlenky co podniknu, když n�kdo p�išel do 
stáje a za�al shazovat seno a krmit kon�. Když 
už byl s tou prací hotov, tak vzal vidle a za�al 
píchat do sena, když zpozoroval moje tenisky ve 
viký�i. Viký�ové dve�e otev�el prohledl mé 
tenisky ješt� mokré a shodil je dol� na zem. To 
mu jasn� �eklo, že n�kdo je v sen�. Pomalu za�al 
hledat až se naše pohledy st�etly. Já byl zabo�ený 
v sen�, které mi znemož�ovalo rychlé reakce, 
zatím co on sko�il z p�dy dol� na zem a m�l se 
na odchod. Já se dostal do viký�e, kde jsem se 
snažil  s ním navázat hovor, abych získal �as. On 
vid�l, že mezi námi je p�eci jen vzdálenost, já ve 
viký�i na p�d� a on dole p�ipravený okamžit� 
odejít. Nabyl sebed�v�ry a za�ali jsme spolu 
mluvit. Snažil jsem se mu vysv�tlit moji situaci a 
d�vod pro� tam jsem a kam jdu. On mi �ekl, že 
když byl ráno, ješt� za šera, krmit kon� slyšel 
n�jaké chropt�ní a hlas, jako ze spaní, 



vycházející ze sena. Nešel vyšet�ovat co bylo 
p�í�inou, protože bylo ješt� šero a nem�l žádné 
sv�tlo. 
Musel jsem alespo� �áste�n� získat jeho d�v�ru, 
ale kde jsou hranice a jak se k nim dostat, mi 
neprozradil. Ale zato došel dom� a p�inesl mi 
po�ádný kus bor�vkového kolá�e, který už b�h 
ví kolik m�síc� jsem nevid�l, natož jedl! Já si 
zatím oblékl tenisky, což m� p�esv�d�ilo, že 
nebudu muset v cest� pokra�ovat bosý a asi po 
p�lhodinovém rozhovoru jsem odcházel do lesa 
pokra�ovat v mé cest�. On mi dál náskok a �ekl 
mi, že to musí ohlásit, ale ne d�íve než se 
dostanu do lesa. 
On to byl Ma	ar z jižního Slovenska, kterého 
sem p�est�hovali v rámci osidlováni pohrani�í a 
hlavn� myslím k z�ed�ní ma	arské menšiny na 
Slovensku. Pro� je práv� zde? On stahoval 
stromy, které káceli v tom pohrani�ním pásmu, 
kde se stav�ly nové pov�stné drát�né ploty. On je 
stahoval na místo, kde se potom hromadn� 
odvážely. 
Posiln�n kolá�em a dobrým spánkem jsem se 
ješt� n�jakou dobu potuloval na sever od hory 
Dyle�, jak jsem pozd�ji zjistil – mého majáku. 
Na map� jsem také se dov�d�l, pro� i když jsem 
ji obešel jsem se nemohl dostat za hranice. 
Hranice ji obcházela také.  
Dále cestou jsem potom poprvé narazil na 
vojenskou hlídku, aniž jsem toto setkání 
o�ekával. Celkem m� to p�ekvapilo, protože 
jsem šel normální lesní cestou na která nebyly 
žádné známky toho, že by se používala anebo 
sloužila jako živá cesta. Vid�li jsme se navzájem, 
úpln� bezprost�edn�. Ovšem byli jsme od sebe 
dost daleko a oni oble�ení do zimních kabát�, 
ozbrojení puškami, takže jsem okamžit� 
odhadnul jejich pohyblivost. Cesta vedla lesem, 
která šla nap�í� stran� a oni byli rovn�ž na cest�. 
Rozb�hl jsem se dol� se strán�, protože obrácen� 
b�žet, na to už jsem nem�l sil. Ani nevolali 
n�jakou výzvu a já b�žel s kopce dol� a oni v 
t�ch kabátech, nem�li žádnou šanci. Ve chvilce 
jsem je ztratil z dohledu, ale nem�l jsem jistotu, 
zda mají radiové spojení s n�jakou jednotkou, 
která by m� šla do lesa hledat. Co jsem je ztratil, 
tak jsem šel sm�rem odkud oni p�išli, mnohem 
opatrn�ji, aby se n�co podobného neopakovalo. 
Došel jsem až na konec lesa, kde se p�ede mnou 
svažovala stran do n�jaké vesnice. Zahled�l jsem 
se, abych odhadl co je to za�, a zjistil jsem, že ta 
vesnice je obsazena vojáky. Celá vesnice, 

všechna stavení. Už to bylo k ve�eru a tak z toho 
kopce jsem pozoroval jak vojáci se t�ídí a 
nastupuji do nákladních aut, která je odvážela po 
silnici pry�. Domnívám se, že to byla pohrani�ní 
stráž, kterou na noc odvážely na posty, které 
m�ly vybudovány v t�ch lesích. Já jsem nevid�l, 
ale slyšel i psy, kte�í se nezap�eli.  
Byl jsem sv�dkem, odkud se strážci hranic berou 
v takové hojnosti k pln�ní svých tak neslavných 
povinností. �ekal jsem až do úplné tmy než jsem 
vyrazil, z tohoto stanovišt�, ne už na hranice, ale 
sm�rem dom�, protože jsem si p�estal v��it, že to 
dokážu.  
                                       
CESTA DOM� 
 
�ekal jsem do setm�ní, než jsem vyrazil sm�rem 
na  Mariánské Lázn�. Musel jsem je zase použít 
jako východisko, protože silnice, kterou jsem 
cht�l použít, vedla na Prahu p�es Mariánské 
Lázn�. Rozhodoval jsem se jít po silnici nebo ji 
sledovat a jít podél ní. Uv�domoval jsem si, že 
nejkratší cesta bude po silnici, kdežto p�jdu-li 
lesy a cestou necestou, celý pochod by se mi 
prodloužil zbyte�ným bloud�ním. 
Do Mariánek jsem se dostal pom�rn� brzy, asi 
tak kolem 9. hod. ve�erní. Bylo to prakticky 
mrtvé m�sto. Na ulicích nikdo a práv� tak na 
kolonád�, kam jsem se zašel ješt� napít. Hrozn� 
m� svád�lo to, že jsem p�ed jedním hotelem 
našel motorku JAWU 250 a to i s klí�ema 
v zapalování. M�l jsem veliké trhání si ji 
„vyp�j�it“ a v rychlosti jsem po�ítal, za jak 
dlouho bych mohl být v Praze. Má zásada byla, 
abych co nejmén� na sebe upozornil, nejlépe 
v�bec ne, abych se ú�ad�m prakticky propadl do 
zem�. Proto jsem to zavrhnul a rad�ji jsem 
vyrazil po silnici ku Praze po svých a ne se 
nechat svést p�íležitostí. 
Nejsem si jistý, ale myslím si, že ten den byla 
ned�le a silnice byla mrtvá. Jen opravdu 
sporadicky jelo n�jaké auto a to jsem se schoval 
do p�ikopu, aby m� ani nezahlédlo. Asi po 
hodinové cest� jsem po pravé ruce, sm�rem na 
Prahu, míjel v mírn� vzdálenosti asi 2 vesnice 
z nichž se ozýval zp�v a pochodovaní voják�. V 
duchu jsem si myslel, jak jsem š�astný, že 
nemusím vojákovat v této dob�. Známka, že se 
blíží k p�lnoci se projevovala v tom, že jsem 
narážel na vojáky, kte�í se asi vraceli k útvar�m. 
Nebylo obtížné se jim vyhnout, ale musel jsem 
být velice opatrný. Jednou jsem se sotva 



zdvihnul, abych šel dál, jsem nechal p�edjet auto. 
Když auto p�edjelo asi o 100 metr�, tak 
zastavilo, a cht�lo m� naložit a odvézt do 
kasáren. Myslím si, že jsem vypadal potm� jako 
voják, protože jsem m�l stále oble�enou svoji 
muklovskou uniformu i s lodi�kou na hlav�. 
Byla barvy tmav� hn�dé, takže v noci splývala 
krásn� s terénem, jen kdo p�išel blíže mohl si 
všimnout velikého X na zádech kabátu a pruh� 
na nohavicích nabarvených �ervenou barvou. 
Takže si myslím, že mi cht�li nabídnout svezení 
do kasáren. Byl to pravd�podobn� n�jaký 
d�stojník. Jak m� p�edjeli, tak jsem na 
brzdových sv�tlech vid�l že zastavují. Hned jsem 
utíkal do pole, kde práv� asi sušili jetel, nebo 
n�co podobného a když už zastavili, tak jsem se 
schoval do jedné kupky, co se sušila na zemi. 
Stáli tam, hledali m�, docela couvali, ale nenašli. 
Pozoroval jsem silnici i po jejich odjezdu, když 
v té vesnici, kam jeli, tloukla práv� p�lnoc. 
Bylo to znamení p�evrácení noci a tím se 
podstatn� snížila frekvence na silnici. Šlo se mi 
mnohem lépe, protože nebylo tolik vzrušení 
auty. Docela obcházením vesnic, kterými silnice 
procházela bylo pohodln�jší, že mi cesta ubíhala. 
Zjistil jsem, že v mnohých místech jsou aleje 
ovocných stromu, kde jsem jakoby tahal nohy po 
tráv� a tím jsem nalézal spadané ovoce, které 
jsem jedl. Musím se p�iznat, že nejrad�ji jsem 
m�l švestky, které byly sladké a též docela 
vydatné. Orientace se vylepšila silni�ními 
cedulemi, tak docela dob�e jsem byl informován 
jak mi cesta ubíhá. Vzpomínám si, že jsem tam 
také narazil na ukazatel do Frankfurtu a tak jsem 
�íkal jak jsem blízko, ale prakticky nekone�n� 
daleko.  
Moc se nepamatuji, jak a kde jsem spal, ale 
v�tšinou, alespo� v této pohrani�ní oblasti bylo 
dost stavení blízko silnice a prázdných, 
opušt�ných, kde jsem strávil den, protože jsem si 
nemohl dovolit pochodovat ve dne, protože mé 
oble�ení nebylo civilní a nesnažil jsem se je 
zatím n�jak m�nit. Pro moje pochodování v noci 
mi bylo práv� velice výhodné, jen jsem nesm�l 
moc potkávat lidi. 
Pamatuji se, když jsem procházel St�íbrem, tak 
jsem si pamatoval, že silnice prochází m�stem a 
dost se tam motala v úzkých uli�kách. Vyhlížel 
jsem p�ed St�íbrem n�jakou obch�zku. Myslím, 
že jsem narazil, asi na starou p�vodní silnici, 
která m� zavedla až k �ece a docela tam byl most 
p�es ni, a hned zase se zdvíhala a navázala na 

pražskou silnici. Pamatuji si to hlavn� proto, že 
když jsem ze St�íbra vyšel do kope�ka, už na 
dálku jsem cítil v�ni �erstv� pe�eného chleba. 
Tam kde silnice kulminovala, stála úpln� 
osam�lá budova, kde práv� vytahovali z pece 
bochníky chleba. Byl jsem tak strašn� hladový. 
P�emýšlel jsem co d�lat, zda si jít �íci o jeden a 
nebo jej ukrást? Bylo to takové strašné pokušení, 
když jsem šel až k oknu a vid�l jak je vyndávají 
z pece. Odolal jsem, nasával jsem jen jejich v�ni 
ale p�evládl pocit opatrnosti, abych nedal nikde 
žádnou známku kde jsem a kudy se pohybuji. 
P�ede mnou stálo veliké m�sto Plze� a cestou 
jsem uvažoval a plánoval už jak je p�ekonám. 
M�l jsem dv� možnosti, vejít do n�j okamžit� po 
setm�ní a vmíchat se mezi chodce a ztratit se 
mezi nimi anebo je obejít. Projití m�stem by mi 
trvalo asi 4 hodiny, jak jsem si odhadl a obejití 
ho jednu, možná 2 noci. Projitím m�sta cht�lo 
jen se držet ukazatel� silnice na Prahu. Obejití 
znamenalo najít silnici na Prahu mezi mnoha 
silnicemi, které asi pravd�podobn� vedou z 
Plzn�. To znamená zkoušet ty o kterých jsem si 
nebyl jistý, která z nich je pražská. Riskoval 
jsem  rychlejší výsledek a zvolil jsem si projít 
Plzní a našel jsem si místo k p�espání, n�kde 
v Plze�ském p�edm�stí. 
Pamatuji se, že sotva se še�ilo a vydal jsem se na 
cestu. P�álo mi št�stí a našel jsem tam i 
švestkovou alej, kde jsem se snažil posilnit na 
další cestu. Projití m�lo tu nevýhodu, že se šlo 
mezi domy, kde nebyla žádná cesta úniku do 
prostoru do polí, kde by šlo schovat se. Kamenné 
domy svíraly silnici, v�tšinou se zamknutými 
vchody, naprosto neznámé m�sto, takže mi 
nezbývalo jen sledovat hlavní silnice, abych 
nezabloudil a neztratil se. 
Když jsem vešel do m�sta kolem asi 6.30 ve�er, 
musel jsem se na všechno soust�edit. V prvé �ad� 
jsem se musel chovat tak, jako bych tam pat�il. 
Nedat najevo nervozitu nebo nejistotu, která 
v�tšinou prozrazuje, že n�co není v po�ádku. 
Nebyla na ulicích taková velká p�ší frekvence, 
jak jsem p�edpokládal. Lidé v�tšinou používali 
dopravní prost�edky a nechodili p�šky, jako já. 
Myslím, že jsem si to odhadnul správn�, že mi to 
bude trvat asi 4 hodiny než projdu m�stem. �ím 
více jsem se blížil už k svému cíli, vyjít z m�sta 
na pražskou silnici, hodin p�ibývalo a p�ších 
chodc� ubývalo. 
Až asi v 10.30 když už jsem vycházel z m�sta 
sm�rem na pražské silnici, která se pomalu 



zvedala k h�bitov�m, kde už byl skoro konec 
zástavby, jsem na jedné k�ižovatce vid�l sv�tlo 
nad vchodem jako do obchodu. Šel jsem tém�� 
st�edem silnice na které nebyl žádný provoz. Ve 
st�edu dve�í pod tím intenzívním sv�tlem vidím 
esenbáka. N�jak si m� prohlížel a asi z dlouhé 
chvíle na m� zavolal a ptal se m� co zde d�lám a 
kam jdu.? Já mu odpov�d�l, že jdu za d�v�etem a 
nezastavil jsem se a pokra�oval pomalu v cest�. 
Asi byl zv�davý, co jsem za�, soud� podle mého 
oble�ení, zavolal na m� abych po�kal, že se na 
m� podívá, a sešel ze své kancelá�e, p�ímo ke 
m�. Když p�išel až ke m�, tak asi zvýšil 
zv�davost a vyzval m� abych s ním šel do 
kancelá�e, že se na mne lépe podívá. Já už m�l 
celou k�ižovatku v pam�ti zakreslenou. 
Úhlop�í�n� proti jeho kancelá�i na rohu se stav�l 
d�m za kterým byl otev�ený prostor do polí po 
obou stranách, kdežto ostatní ulice byly 
zastav�né domy. Já jsem se oto�il tak jako bych 
ho cht�l následovat. Co on vykro�il sm�rem k 
jeho kancelá�i, já se prudce oto�il o 180o a dal se 
na út�k. Utíkal jsem do toho volného prostoru za 
stavbou, kde jsem se dostal asi 50 metr� do pole, 
po zjišt�ní, že m� nesleduje, jsem padnul úplným 
vy�erpáním. Využil jsem toho  si trochu 
odpo�inout. Byl jsem jen tak daleko, že jsem 
dob�e vid�l na k�ižovatku a co se tam d�je. 
Nev�d�l jsem, co on ud�lá a já si myslím, že on 
byl úpln� sám v kancelá�i a prakticky ji nemohl 
opustit. Asi po 20 minutách toho incidentu jsem 
vid�l jet sm�rem na Prahu auto, které se zde 
používalo toho �asu u nás v �S armád� a byla to 
Škoda postavená jako vojenský jeep - kopie.   
Nev�d�l jsem jak ten jeep byl obsazen, zda 
armádou �i policií. Pro jistotu jsem tam ležel 
ješt� n�jakou dobu. Když se jeep nevracel, tak 
jsem si �ekl, že to asi jel n�kam jinam, protože, já 
který šel p�šky, nebudou m� honit n�kde desítky 
kilometr� sm�rem na Prahu. Ujistil jsem se tím a 
opatrn� jsem vycházel ze svého úkrytu a vracel 
jsem se zp�t na pražskou silnici. Ta byla zarostlá 
po obou stranách topolovou alejí a na levé stran� 
pod úrovni silnice vedla cesta pro p�ší. Bylo to 
ideální místo pro takové individuum jako jsem 
byl já. Nemusel jsem se schovávat. Když jelo 
auto, jen se trochu p�ikr�it a už jsem nebyl vid�t 
ze silnice. Jak už to bývá, tak taková ideální 
situace netrvá nikdy moc dlouho. Kde silnice 
kulminovala, bývala kone�ná trolejbusu, je pár 
stavení, tvo�ící blok dom�, po obou stranách 
silnice. Musel jsem kolem nich projít, kde nebylo 

kam se schovat. Silnice byla opravdu v té no�ní 
dob� málo frekventovaná. Bylo to jen asi 60 
metr�, prošel jsem celou Plzní. Už jsem více 
riskoval a za�al jsem procházet ten kousek podél 
dom�. Ušel jsem asi 10 m a proti jelo auto. 
íkal 
jsem si, že nesmím panika�it, když nevím, co je 
to za auto, možná n�kdo, kdo mi nebude 
nebezpe�ný a ani se m� nevšimne. Proto jsem 
stoickým klidem pokra�oval dále. Prot�jší stranu 
ohrani�ovalo zahradnictví, které pokra�ovalo 
také zástavbou dom�. Pod ním však bylo volné 
pole na které krásn� svítil m�sí�ek a nebyl v n�m 
žádný úkryt. Bylo �erstv� zorané podmítkou. 
V m�sí�ním sv�tle bylo jak na dlani. 
Auto co jelo proti m� pomalu se p�esunulo ke 
kraji a za�ínalo brzdit. Ješt� jsem nepanika�il, jen 
jsem se up�en� díval do reflektor�, zda uvidím 
m�ížky, chránicí reflektory. Když dojelo auto asi 
na 2 – 3 metry p�ede mne, tak vidím ty m�ížky a 
hned jsem v�d�l, o co se jedná. Auto v n�kolika 
vte�inách zastavilo a to já už byl v polovin� 
silnice a mí�il do toho zahradnictví. Už jsem nic 
nevid�l ale slyšel, jak zámky klik otvírají 
plechové dve�e , jak na m� volají abych se 
zastavil – já b�žel, jak jsem nejvíce mohl a m�l 
sil. To už jsem slyšel st�elbu z pistolí a 
poslouchal, jak praskají sklen�né tabulky u 
skleníku v zahradnictví, jak odletují jiskry od 
silnice z kulek, které nenašly ter� a pat�ily m�. 
Byl to závod o život, asi jsem vydal ze sebe 
opravdu všechno. Co se stalo? Ten plot 
zahradnictví se asi po 40 metrech v 90o úhlu 
otá�el doprava a já si toho nevšiml. Vlet�l jsem 
do n�j takovou silou, že m� odmrštil zpátky až 
jsem si sednul na zem. Bleskov� jsem se zvedl a 
sledoval ten plot až na konec, kde se mi otev�elo 
to pole na které svítil m�síc. Už jsem šel docela 
pomalu, protože esenbáci se zastavili v míst� kde 
m� ten plot vymrštil zpátky. Já se domnívám, že 
plot tím nárazem musel být n�jak vážn� 
poškozený, vyvracený, že se domnívali, že to je 
místo, kde jsem vlezl do zahradnictví.  
Skon�il jsem v tom poli asi 50 metr� od toho 
zahradnictví, kde jsem si lehl a snažil se tak 
n�jak vm�stnat do té podmítky a stát se 
neviditelným, což jsem si v tom okamžiku p�ál. 
Nejlepší na tom však je, že m� hledali v 
zahradnictví asi další 2 hodiny. Já je nejen vid�l, 
slyšel a pozoroval jak se domlouvají, kam jsem 
se pod�l, co cht�jí d�lat dále a pod. 
Když jsem si lehal do toho pole, které bylo jako 
dla� osvícená m�sícem, jsem si vzpomn�l na 



rodokaps, který jsem �etl ve svém mládí. 
Spisovatel popisoval út�k n�jakého dobrodruha, 
kterého zahnali do slepého ka�onu, z kterého 
nevede žádná cesta ven. Své pronásledovatele 
oklamal tím, že si lehnul na n�jakou úpln� 
rovnou plošinu, která se dala zrakem jednoduše 
p�ehlednout. Oni ho nevid�li a nehledali ho tam, 
protože si mysleli, že se tam nemohl schovat. 
Já jsem po�ítal také s touto náhodou, že i když se 
nemohu schovat, že budu p�ehlédnut. Také jsem 
byl. Obcházeli plot se všech stran, svítili si do 
pole, ale žádného nenapadlo, že bych tam mohl 
být, tak bylo p�ehledné.      
Asi 2 hodiny m� bezradn� hledali, zatím já 
s nimi odpo�ítával hodiny, které tam každou p�l 
hodinu odbíjely, takže jsem v�d�l, že do 
rozedn�ní mám ješt� dost �asu, což jsem necht�l 
v tom poli zažít. Po jejich odjezdu jsem si nebyl 
jistý, že n�který z nich tam tajn� nez�stal a te	 
bude �ekat až já se pohnu a budu vylézat. 
Alespo�, já bych to ud�lal. K mému št�stí se to 
nestalo a já se pro jistotu plížil pomalu k okraji 
pole, abych se dostal z tohoto nehostinného 
místa. Konec pole za�ínal tím, že jsem se dostal 
do n�jakého vojenského cvi�išt�, kde byly 
zákopy a podobné kryty, které jsem využíval 
v m�j prosp�ch, abych se nepozorovan� dostal 
z tohoto místa. 
Už bylo pomalu k ránu a já si pot�eboval najít 
n�co na p�espání po takové noci jakou jsem tuto 
prožil. Byl jsem vy�erpaný, hladový, unavený. 
Pot�eboval jsem se dát trochu dohromady. Stál 
jsem nad Plzní, poblíže silnice na Prahu a p�ede 
mnou ležela obrovská rovina na dn� údolí. 
K silnici se mi necht�lo jít za žádnou cenu. Proto 
jsem se obrátil doprava, kde se ty�ili n�jaké 
kopce, velké a krásn� zalesn�né. M�l jsem k nim 
asi tak kilometr, nebo dva. Musel jsem jít p�es 
pole, která m�la strniska, nebo byla zorána 
podmítkou a podobn�. Docela jsem narazil na 
louky s kupkami sena, což m� hodn� lákalo, ale 
našel jsem i bramborové pole. Nedalo mi to, 
abych se nepokusil n�jaké vyhrabat, schovat do 
kapsy, že si je pozd�ji upe�u na ohní�ku. Když 
už bylo jasné, že se za chvilku rozední, dosáhl 
jsem lesa, kde práv� kon�ila louka s kupkami 
sena. Hned jsem zalehl do jedné kupky a 
myslím, že jsem okamžit� usnul. 
Nevím kolik mohlo být hodin, ale sluní�ko už 
svítilo, když m� probudila divoká st�elba 
z pušek. Nemohl jsem se hned zorientovat co se 
d�je, ale zdálo se, že já nebyl ter�em, té st�elby, 

ale jak jí vysv�tlit? Pomalu jsem vylézal ze sena 
a snažil jsem se zjistit, co se d�je? Necht�l jsem 
vylézt p�ímo, abych nevrazil n�komu do náru�e. 
Když jsem už byl venku a hledal p�í�inu st�elby, 
která se nezastavila, ale stále v ur�itých 
intervalech se opakovala. Nebylo to daleko, 
odkud to vycházelo, možná jen 200 – 400 metr�. 
Vzpomn�l jsem si na zákopy, které mi pomohly 
se dostat až sem a myslím, že jsem v n�jakém 
vojenském cvi�išti a tam kde se tolik st�ílí, bude 
asi st�elnice. �ím déle to trvalo, tím jsem tím byl 
ujišt�n, ale rozhodn� jsem necht�l z�stat 
v takové bezprost�ední blízkosti. Vešel jsem do 
lese a za�al postupovat ve sm�ru silnice na 
Prahu. Les nebyl n�jak moc hustý a já jsem stále 
postupoval vp�ed mým sm�rem, ale také jsem 
stoupal, až jsem se dostal na h�eben. Místy byl 
krásný rozhled a kopce se zdály dost rozsáhlé 
poho�í, které sm��ovalo mým sm�rem. Nikde ani 
�loví�ka a zdálo se že ani zv�� jsem nevid�l. Šel 
jsem z�ejm� p�šinkama od zv�re, když najednou 
rozhrnu v�tve strom� a vstoupil jsem na malou 
mýtinku, kde bylo alespo� nejmén� 20 laní, které 
stály za obrovským parohatým jelenem. Všichni 
jsme ustrnuli, stáli proti sob� a pozorovali jsme 
se asi, kdo co ud�lá. Zdálo se to v��nost a já 
jsem v�d�l, že nemám šanci proti takovému 
velikánovi. Všechny se na m� dívaly a stejn� 
�ekaly, jako já, co se bude dít. Pravd�podobn� 
jelen si to rozmyslel se mnou o p�íze� laní 
bojovat a pomalým, rozvážným krokem pomalu 
odcházel dol� s kopce a za ním celý jeho harém. 
Chvílemi jsem se vyh�íval na sluní�ku a snažil se 
spát, ale n�jak mi to nešlo v té krásné p�írod�. 
Pomalu jsem po vrcholcích postupoval mým 
sm�rem až jsem p�išel na velmi vysoké nap�tí, 
které vedlo t�mi kopci nap�í�. Pod dráty bylo 
všechno vykácené a zarostlé nekone�nými ke�i 
ostružin. Ochutnal jsem je a zdálo se mi, že je tu 
pro mne p�ipravena obrovská hostina. Tam snad 
o nich nikdo nev�d�l a tak na každé v�tvi visely 
celé hrozny. Má situace mi dovolovala je trhat, 
ne do hrne�ku, jak jsem byl nau�ený, ale rovnou 
do pusy. Také to bylo k n��emu dobré. Sn�dl 
jsem jich tolik, nep�estal jsem, až m� za�alo 
bolet b�icho a to jsem si �ekl, už dost. 
Stále a pomalu jsem po�ád pokra�oval v mém 
sm�ru a tady si nemohu vzpomenout jak to 
vlastn� bylo. Podle mých v�domých vzpomínek 
jsem došel na místo k ránu této noci. Ale zdá se 
mi to, že to byl ješt� dost velký kus a tak zde už 



se nedovím, jak to skute�n� bylo, protože krom� 
mne, nikdo jiný tam nebyl. 
V�d�l jsem, že nemohu jít dom� na Prahu. M�l 
jsem v�ze�ský oblek a v husté Praze, také jsem 
nemohl. Ale ve Ž	á�e u Nalžovic jsem m�l 
vzdáleného bratrance, kam jsme jezdívali trávit 
léto a pomáhat na žn� a strýci na pole. Za války 
pro prase, které jsme sváželi po Vltav� do 
Št�chovic, kde babi�ka m�la celý týden co d�lat, 
než všechno maso zpracovala a vyškva�ila sádlo. 
Ke všemu, ješt� jsem to tam znal a v�d�l jsem 
kam se m�žu schovat a p�es den vyspat. 
Cíl jsem si ur�il a jen vím cestou p�es Dob�íš, 
když jsem šel silnící tak n�kdy po p�lnoci jsem 
narazil na hlídku, protipožární hlídku, co n�kde 
stav�li p�es noc, aby chránili úrodu proti 
agent�m imperialistu, kte�í prý to zapalovali. 
Propaganda – neslyšel jsem o jediném p�ípadu. 
Chlapíci se z�ejm� nudili a tak využili 
p�íležitosti, aby si se mnou popovídali. Já se do 
�e�i nem�l, ale kam jdu jsem jim �ekl  - dom�, že 
jsem byl za Ma�kou. Uspokojili se tím a já už 
za�al chodit známými silnicemi a obcemi. Nový  
Knín, �elina, Mokrsko a hlavn� Cholín, kam 
jsem mí�il, protože tam jsem si myslel, že se i 
v noci sám budu moci p�evézt p�es Vltavu. 
Mohlo být asi tak po 3. hodin� ranní, všechno 
spalo a já to našel všechno pro mne p�ipravené. 
Ob� pramice byly na mém b�ehu a já si p�j�il tu 
na p�evážení  osob. Všechno šlo hladce a jak 
jsem vystoupil na b�eh, už jsem se lépe cítil, 
protože to jsem se cítil být doma. Docela jsem 
tam používal zkratek mezi serpentinami, jak se 
motala silnice nahoru a tam pak kolem K�e�ovic, 
Nalžovic, Chlumu, a už byl tady Ž	ár.  
Balounovic statek má 3 budovy, stodolu, 
obytnou s chlívama dole a naproti seníky a 
chlívy. V té poslední, která byla proti obytnému 
staveni, tam jsme vždy spali, když jsme ta byli 
na prázdninách, všech 5 kluk� dohromady. To 
byl Jenda nejstarší, ale mladší ode mne a Jirka, 
který byl ješt� mladší. Už jsme se nevid�li 
mnoho let a Jenda nebyl doma. Byl na vojn�,  na 
Ostravsku, kde kutal uhlí, aby zajistil 
socialistické hospodá�ství. Na statku byla jen 
jejich maminka a Jirka, protože tatínek, legioná� 
už nežil.  Nev�d�l jsem, jak m� p�ijmou, ale to 
bylo jediné známe místo, kam jsem mohl jít a 
odtud navázat kontakty s Prahou. Proto jsem 
vylezl nahoru a šel se zahrabat do sena a po�ádn� 
vyspat, že až ve�er, až bude tma, se jim ukáži, 
jaký to p�išel dáre�ek. 

Ž�ÁR U NAŽLOVIC 
 
Byl jsem velice zv�davý s jakou budu p�ivítán. 
Už dlouho jsme se nevid�li ani s tetou, ani 
s Jirkou. �ekal jsem až do tmy a když jsem se 
domníval, že Jirka má nakrmeno, opatrn� jsem 
slezl s h�ry. �ekal jsem už dole u chlíva, až se 
vrátí a docela m� p�ekvapil. Nejen že m� 
okamžit� poznal, ale projevil velkou radost, že 
m� vidí. 
íkal mi, že nedávno na m� 
vzpomínal, že by rád pro mne n�co ud�lal a 
ptal se odkud jsem p�išel. Vysv�tlil jsem mu to 
a on nato, že ve stodole už má jednoho 
schovaného, a bylo št�stí, že jsme na sebe 
nenarazili. Zavolal i tetu a ta hned co mi má 
ud�lat k jídlu. Dostal jsem velký krajíc chleba 
s máslem. Musel jsem být opatrný, když jsem 
tak dlouho nejedl. Také mi p�inesla n�jaké 
prádlo a šaty, abych se p�evlékl. Prosil jsem, 
aby ty v�ze�ské šaty spálila, aby zde nez�stala 
žádná stopa po nich. Ale nejprve, než jsem se 
s nimi rozlou�il, tak jsem jim ukázal dírku po 
kulce v levé nohavici dole, kterou jsem dostal 
p�edev�írem ve�er, p�i té st�elb�. Vypráv�l 
jsem jim, jaké jsem m�l št�stí. Dírku jsem 
našel, když jsem se brouzdal t�mi kopci za 
Plzni, když m� vyplašili z mého denního 
spánku.  
Jirka také p�ivedl toho prvního, co zde m�l 
schovaného a p�edstavil se jako Franta a �ekl 
mi, že je agentem. Já se na nic dalšího 
nevyptával, jen sám �íkal, že zde má skupinu, 
která pro n�ho pracuje. 
Celou cestu jsem zvládnul až na to, že mé 
tenisky, nebyly vhodné obutí na takovou cestu. 
B�hem pochodu jsem vzpomínal na boty, které 
jsem tam nechal pod stromky, kde jsem ud�lal 
velikou chybu. Já však nikdy nepo�ítal 
s takovou dlouhou cestou po tvrdém povrchu. 
Moje šlachy na patách byly tak namožené a 
bolavé, že jsem nemohl ud�lat tém�� ani krok. 
Kdybych m�l jít dále, nevím jak bych to 
dokázal. Te	 už budu jen odpo�ívat a zkoušet 
navázat n�jaké kontakty. Snad se zotavím. 
Podle Franty jsme nemohli z�stat na noc u 
Baloun�, ale museli jsme jít k Frantovi do 
Sestroun�, což je blizou�ko u Sedl�an. Už 
p�evle�ený v civilu jsem šel v takovém 
t�í�tvrte�ním kabátu, že mi docela bylo teplo. 
Ovšem do Sestroun� k Frantovi jsme p�išli 
velice pozd�, n�kdy po p�lnoci a necht�li jsme 
ho budit. On m�l okno ve štítu na p�du, ke 



kterému byly postaveny n�jaké kulatinky, které 
šly až do okna. To m�l p�ipravené, aby se po 
nich mohl vyšplhat na p�du, bez toho, že by 
musel n�koho budit. S �im se nepo�ítalo, 
s jejich hlídacím psem, který byl uvázán u 
boudy venku p�ede dve�mi. Tomu jsme 
neutekli, ten nás cítil i když už jsme byli na 
p�d�. Nedal pokoje  a myslím si, že vzbudil 
polovinu ps� ve vsi jak se roz�iloval. 
Na mé cest� jsem ud�lal podobné zkušenosti. 
Jednou se mi poda�ilo n�jak zakopnout o 
kámen a vzbudil jsem psa. Ten se zlobil, že 
jsem ho vzbudil a hlavn�, že n�jaký vet�elec 
jde jeho rajónem, který má pod dohledem. 
Opravdu, z celé poloviny vsi mu za�li všichni 
psi pomáhat, že jsem byl rád když už jsem byl 
pry�, což jediné je utišilo. Proto jsem byl 
potom velice opatrný, aby se mi podruhé nic 
podobného nestalo.  
V tomto p�ípad� u Franty v Sestrouni, to bylo 
skoro to samé. Dokud on nevstal a nešel psa 
sám osobn� uklidnit. Franta byl svobodný a žil 
v chalup� na konci Sestroun� s maminkou a 
babi�kou. Ráno se p�išel p�esv�d�it, co se tam 
d�lo a našel nás tam. Bylo to št�stí, protože 
poprvé po dlouhé dob� jsem se zase nasnídal a 
co m� moc pot�šilo, v poledne jsme dostali 
k ob�du švestkové knedlíky. Tak n�jak jsem si 
uv�domil, že už nejsem úplným psancem, po 
kterém se st�ílí, když na n�j narazíte, jen 
�áste�ným. 
Moje situace se podstatn� vylepšovala. Snažil 
jsem se pomáhat Frantovi v jeho práci, ale 
necht�l m� p�ipustit p�íliš blízko. Docela jsme 
se jednu noc vypravili n�kam za Sedl�any, kde 
prý Franta má posádku na starosti. Skoro celou 
noc jsme tam šli, ale nikoho na tom míst� jsme 
nenašli. Jen cestou zp�t jsme se už za tmy 
nemohli dostat zpátky. Zavedl m� na p�du 
jedné rodiny, n�kde p�ed Sedl�any, kde m�li 
mladé hezké d�v�e, které se snažil stále 
p�emluvit. Nakonec jsem to odnesl já, že 
kdybych tam nebyl, jist� by byla svolná. 
Také jsme navázali n�jaké spojení s mým 
kamarádem, skautem, s kterým jsem prožil 
mnoho krásných chvil na táborech, zájezdech a 
výletech. Jak jsme to dokázali, si už nemohu 
vzpomenout, protože to asi za�izoval Jirka 
Baloun. Jen se pamatuji, že jednoho krásného 
ve�era se u Baloun� objevil Zden�k Lehký na 
kole, protože, v této �ásti republiky bylo velice 
špatné spojení provád�né ve�ejnou dopravou. 

Kone�n� jsem dostal n�jaké polobotky, aby 
pomohly mým nohám. Také jsme se domluvili, 
že bude informovat Olinku, opatrn� a mého 
otce. Za žádnou cenu nikoho jiného, zejména 
matku a babi�ku ve Št�chovicích. 
Tady selhává má pam��, hlavn� jak sledovat 
události jak následovaly. Vzpomínám, že za 
mnou za�ala p�ijížd�t Olinka, p�ivážet n�jaké 
v�ci, aby nahradila Zde�ka. 
S Frantou jsem chodil do r�zných usedlostí, 
které mu poskytovaly úkryt. Pamatuji se, že 
jsme z�stali do noci jednoho dne ve mlýn�, 
n�kde snad na Mastníku, který pracoval a kde 
jsem si jej prohlédl, jak se vlastn� mele mouka. 
Také jsme byli v jedné chalup� na Ba�korách. 
Myslím, že v�tšinu �asu jsme byli jak u 
Baloun� ve Ž	á�e, tak u Franty v Sestrouni. 
Prakticky v t�chto místech jsem se zdržoval do 
konce listopadu, protože jsem tu necht�l z�stat. 
Cítil jsem, že Franta není up�ímný a tím také 
jsem mu p�estal v��it. Snažil jsem se o n�m 
n�co dozv�d�t, ale prakticky vše vedlo 
k mrtvému bodu. 
U Baloun� m� vyzbrojili 9 mm vojenskou 
n�meckou pistolí s reservními náboji, prý 
k osobní ochran�. Franta nosil stále malou 
pistolku. M�li jsme št�stí, že jsme žádnou 
nemuseli použít. 
P�es noc jsme se museli opatrn� pohybovat, 
protože SNB stav�li na silnice hlídky, a mezi 
obyvateli se rozši�ovalo, že se v tom prostoru 
pohybují n�jací agenti. Dále ve vlaku do 
Sedl�an a v autobusech, d�lali prohlídky 
legitimací, tím že je zastavili, náhle a 
neo�ekávan�. 
Pamatuji se, že jednou na Chlumu �ekal na 
Olinku Franta, prý se svými lidmi, aby nebyla 
náhodou sledována a podruhé já si pro ni šel ke 
K�e�ovic�m, kde jsme se potkali na silnici, jak 
bylo smluveno. 
Abych se mohl voln�ji pohybovat s jistotou, že 
se nic nestane, pot�eboval jsem ob�anskou 
legitimaci. Mluvili jsme o tom se Zde�kem, jak 
ji získat, až mi ji jednou p�i své návšt�v� 
p�inesl. Byla výborná, pat�ila n�jakému 
studentovi, to bylo ješt� lepší, protože jsem 
nepot�eboval potvrzení o zam�stnání. Co 
jediné bylo špatné, že fotografie v�bec 
nesouhlasila. Bylo nám ob�ma jasné, že musím 
do Prahy, kde bychom m�li p�ístup 
k fotografovi a k ná�adí, které by nám 
umožnilo fotografii vym�nit. 



Nemohl jsem riskovat jet dopravními 
prost�edky do Prahy, protože v té dob�, všude i 
v Praze byly kontroly. P�išel jsem s plánem, že 
p�jdu do Št�chovic p�šky, v�tšinou po 
navigaci, pokud to p�jde a Zden�k vykoní�kuje 
singl kajak do Št�chovic, kde se pod 
p�ehradou, ale nad mostem sejdeme. Zden�k 
pojede autobusem do Prahy, do naší lod�nice, 
kde na m� po�ká a já to sjedu  po Vltav�. 
Prakticky to nebylo nic nového, protože tuto 
cestu jsme používali za N�mecké okupace. A� 
tehdy byly kontroly sebev�tší, nikdy nebyly na 
vod�. P�edpokládali jsme, že tento zp�sob bude 
nejlepší. 
Abych nebyl p�íliš nápadný, m�la by m� 
doprovázet dívka, která by tak n�jak rozptýlila 
jakékoli podez�ení. Skute�n�, p�ijela jeho 
sestra Mirka Lehká, s kterou jsem se vypravil 
na tu dlouhou namáhavou cestu. Ona byla také 
skautka, takže na námahu a dlouhé pochody 
byla zvyklá a p�ipravená. Byla z mého oddílu! 
Jak jsme to naplánovali, tak se to také 
uskute�nilo. Jen u Št�chovic byla navigace 
zatopená a my museli obcházet to místo po 
kopcích a silnici. U Št�chovic jsme narazili na 
baráky, které byly obsazeny armádou. Ta 
poskytovala ochranu tam�jší p�ehrad� nebo 
tam byla, aby stále hlídala ješt� neobjevený 
št�chovický poklad, archivy protektorátu. 
K setkáni se Zde�kem došlo bez chyby a já 
jsem už za podstatného stmívání vyjel na �eku. 
On pak s Mirkou jeli spole�n� autobusem 
dom�.  
Když jsem jel sám po naprosto opušt�né �ece, 
za tmy, tak jsem si uv�domil jak je to nápadné, 
ale ubezpe�oval jsem se, že kv�li jednomu 
bláznu tam nebudou stav�t n�jaké kontroly. 
Cítil jsem se v lodi velice dob�e, zase po dvou 
letech na vod�....... byla to krása. Ve Vraném 
jsem hbit� p�enesl p�ehradu a pokra�oval 
v plavb�. 
Do lod�nice jsem p�ijel asi tak kolem 23 
hodiny, kde p�ímo u vody na m� �ekal Zden�k, 
jak to bylo smluvené. Uložili jsme lo	 a 
ukazoval mi, co se v lod�nici za ty 2 roky 
zm�nilo, co jsem byl pry�. Spole�n� jsme pak 
jeli elektrikou k nim, do Liboce, kde jsem se na 
n�kolik dní ubytoval, abych si opravil ob�anku. 
Zden�k byl podstatn� vyšší než já, takže jeho 
sako by mi nepasovalo. Já totiž pot�eboval 
fotku na ob�anku, ale musela být ud�lána 
v �erném saku. D�vod byl ten, že p�es její roh, 

kde bylo to sako, byla fotka orazítkována 
�erveným razítkem, aby se nedala vym�nit. Já 
pot�eboval, aby v tom míst�, bylo razítko 
minimáln� �itelné, což umož�ovala �erná 
barva a �ervená dohromady. To razítko v tom 
p�ípad� se nedalo �íst.  
Byli jsme n�kde na M�stku, protože tam se 
dala ud�lat fotka na po�kání. Na P�íkop� bydlel 
náš st�ediskový vedoucí Jindra     
Ten byl v mé velikosti. Rozhodl jsem se, že 
p�jdu k n�mu a vyp�j�ím si na to jeho sako. 
Ovšem doma, byla jen jeho manželka, která 
byla velice p�ekvapená, když m� vid�la. 
Požádal jsem ji o sako, které okamžit� zase 
p�inesu zpátky, asi za hodinu. Nechal jsem tam 
mé sako.    S Frantou jsme si vym�nili zbran� a 
já m�l v kapse tu pistolku. Vyndal jsem si ji 
tak, aby to nevid�la, ale jak jsem si ji dával do 
kapsy, tak si toho všimla. 
ekl jsem jí, že si 
p�endávám v�ci do toho jejího saka. Ona mi 
�ekla, že se musí také podívat, zda tam 
v kapsách n�co nez�stalo a sáhla do té kapsy, 
kde jsem už m�l tu pistolku. V tu ránu 
zkamen�la, když ji nasahala, ale nechala ji tam 
a d�lala jakoby nic. Já jsem si šel ud�lat fotku, 
odevzdal sako a v klidu bez �e�í a vyptávání 
jsme se rozlou�ili.  
Já jsem už m�l fotku hotovou, vyzvedl jsem si 
ji a sešel jsem se Zde�kem. Ubírali jsme se 
Václavákem nahoru na stanici elektriky, kde 
šlo spousta lidí, tak jsme tomu ani nev�novali 
pozornost. Nevím jak se to stalo, ale proti nám 
také šlo spousta lidí, když Zden�k m� oto�il do 
strany a �íkal mi, zda jsem vid�l Boženku 
Smíškovou, která byla vedoucí našich d�v�at. 
On se zap�ísahal, že nás spolu vid�la, protože 
v tom smyslu ud�lala n�jaký pohyb, ale jak my 
šli dále, také pokra�ovala v cest�. Pochopiteln� 
druhý den volala, ale Zden�k ji ujistil, že se 
mýlí. Nev��ila tomu, ale nic jiného jí nezbylo. 
Zatím jsem m�l k zosobn�ní ob�anky všechno. 
Pomalu jsem za�al strhávat, kousí�ek po 
kousí�ku tu starou fotografii až se mi to 
poda�ilo skoro na holý papír. Fotku jsem u�ízl 
p�esn� na velikost a nalepil ji na své místo. Už 
to vypadalo lepší, opravdov�. Co jsem ješt� 
pot�eboval, byl takový nýtek, který byl 
uprost�ed d�ravý a z jedné strany zaoblený a 
z druhé se rozkovával, aby ta fotka držela a 
nedalo se s ní nic d�lat. To Zden�k koupil 
v obchod� s kancelá�skými pot�ebami, a 
opatrn� jsem ud�lal dírku a um�lecky rozkoval 



že to naprosto nebylo k poznání, a fotka byla 
vym�n�na. Už nám chyb�lo jen razítko. My 
pot�ebovali n�co, co je p�esný kruh toho 
razítka, která �ást byla vytišt�na na papí�e 
legitimace a byla �itelná. M� bylo jedno, zda 
nápis bude jiný, protože na fotce nemusel být 
�itelný, protože samotná fotka byla na jemn� 
zrnitém papí�e. 
Co jsme našli, byla stará protektorátní koruna, 
která m�la p�esný obvod jako to razítko. 
Nakonec m�la i vyvýšený nápis, který se tam 
perfektn� obtiskl, i když se nedal �íst. (Protože 
to byl tak dokonalý výrobek, cht�l jsem si ji 
vzít sebou na památku, takže p�i výsleších ji 
sami obdivovali.) 
B�hem pražského pobytu jsme probírali moji 
situaci a co dál. Necht�l jsem p�es zimu z�stat 
u Baloun�, protože n�jak se mi Franta, kterého 
tam m�l, nelíbil, krátce jsem mu nev��il. 
Protože spolu za�li chodit Mirka s Janem 
Nedbalem - Širchánem, který te	 vedl nás 
oddíl už v ilegalit�. Tak se o mne od ní asi také 
dozv�d�l. On p�išel s návrhem, abych využil té 
možnosti, že jeho bratr spolu s dv�ma 
kamarády z Trutnova, mají chatu v Krkonoších 
v Malé Úp�. Že bych tam mohl jít! Nerozhodl 
jsem se, že uvidím, jak se situace u Baloun� 
vyvine. 
Te	 už jsem se mohl bezpe�n� za�adit mezi 
ostatní ob�any, od kterých jsem se tém�� 
nelišil. Proto jsem šel na vlak do Sedl�an a 
p�šky jsem došel do Ž	áru. M�l jsem �as 
n�kolik dní p�emýšlet o Frantovi a když jsem 
se vrátil, tak s Jirkou jsme si prov��ili mezi 
sebou n�jaké okolnosti, co d�lal a �íkal Jirkovi 
a na druhé stran�, úpln� protich�dn� m�. Ani 
jsem se nep�evlékl a na chodb� jsme jej 
konfrontovali. On se vytá�el, ale když jsme ho 
usv�d�ili, že vlastn� na západ� nikdy nebyl, že 
se jen za agenta vydává, že se schovává jen 
proto, že n�co n�kde ud�lal a svojí �inností 
p�ivádí spoustu lidí do nebezpe�í, že je to od 
n�ho velice nezodpov�dné. 
Franta nás ujistil, že není pro nás nebezpe�ný, 
že se nikdy o nás nezmíní a odešel. Jen jsme ho 
požádali, aby ze svého seznamu vyškrtl 
všechny lidi, kte�í mu byli p�edstavení Jirkou. 
Slíbil a od té doby jsme ani já ani Jirka už o 
n�m neslyšeli! 
 
 
 

MALÁ ÚPA - KRKONOŠE 
 
Když odešel Franta, padla na m� tíse� 
samoty. Zvykl jsem si na n�j, alespo� jsme si 
povídali. Ale celé dny se skrývat bez cíle.... 
Bylo to velice nudné a po�así také bylo už 
listopadové. 
Na weekend p�ijela Olinka a abych se z této 
situace dostal, požádal jsem ji, aby Zde�kovi 
vy�ídila, že bych to šel zkusit do Krkonoš, co 
mi nabídnul Franta Nedbal, bracha Honzy, 
Jendy Nedbala – Širchána. Byl jsem 
v Krkonoších na jejich chat� asi jednou a to 
v lét�, navštívit Širchána, když pracoval na 
brigád� na stavb� lanovky na Sn�žku. Tak 
jsem to tam trochu znal. 
Vše se dalo tím sm�rem do pohybu. Hlavn� 
musel otec potají a skryt� p�ed matkou sehnat 
všechny mé lyža�ské v�ci, abych si je mohl 
vzít sebou v�etn� lyží! Táta to nosil Olince do 
práce, která pracovala n�kde v Lucern� na 
Václaváku, kde Mražené potraviny m�ly 
kancelá�e. Tam byla zam�stnaná. Vždy to 
p�evzala od táty a shromaždovala u sebe 
doma, kde se všechno soust�e	ovalo. 
Mohl jsem již cestovat, když jsem m�l sv�j 
ob�anský pr�kaz, který podle mého mín�ní je 
velice dobrý a pokud by nehledali žádné jiné 
informace, jako hlášení o ztrát� ob�anky a 
pod. Jinak by to m�lo být docela dobré, 
alespo� m� se to tak jevilo, ale ješt� jsem to 
nem�l vyzkoušené, prov��ené! 
Mohl jsem p�ijet do Prahy jen b�hem 
všedních dn�, kdy otec Olinky nebyl doma. 
Pracoval v Pardubicích a tam také bydlel 
b�hem týdne. Velice sebev�dom� jsem se 
vypravil do Sedl�an na vlak a vyrazil ku 
Praze. Ono se to hezky píše, ale m� 
sebev�domí hned kleslo, když jsem vid�l 
n�koho v montgomeráku nebo v kožené 
bund�. To bylo nedostatkové zboží na trhu a 
kdo je m�l, byli hlavn� estébáci. Proto 
každého, kdo byl tak oble�en, už jsem vid�l, 
že m� sleduje. Já musel zachovat naprostý 
klid, abych na sebe neupozornil a vždy se 
ukázalo, že jsem se mýlil.  
Do Krkonoš jsem se vypravil 17. listopadu. 
Dostal jsem všemožné informace, jak se 
dostat do chaty, kam chodit pro mléko, kde se 
p�edstavit, aby v�d�li kdo tam bydlí a kde je 
hájovna, dostat povolení k sb�ru d�iví na 
zimu, krátce ud�lat se tam viditelným. 



Vzpomínám, že n�jak ráno jsem vyjel vlakem 
do Vrchlabí, a po poledni jsem tam p�ijel. Na 
nádraží jsem si našel pat�i�ný autobus do 
Pece. Musel jsem vystoupit na k�ižovatce, 
protože jsem sm��oval do Malé Úpy, což 
jsem už musel dojít p�šky. Došel jsem 
k mlýnu, který byl asi 2 km p�ed Malou 
Úpou, tam jsem se zastavil, ohlásit se, že tam 
budu bydlet. Domluvil jsem se, zda si sem 
budu moci chodit pro mléko. Trochu jsme si 
popovídali a vše se zdálo úpln� normální. 
Z mlýna pak vedla velice strmá cesta 
k chalup�. Velmi namáhavá. Vždy jsem m�l 
p�ed ní respekt. Ten den jsem ji musel d�lat 
dvakrát, protože jsem se domluvil, že si p�ijdu 
ješt� dnes pro mléko.  
Trochu jsem se zpotil výstupem a klí�e od 
chaty jsem hned našel, protože byly p�esn� na 
míst�, jak mi bylo �e�eno. Už se za�ínalo 
stmívat a já si jen našel bandi�ku a vyrazil 
jsem na cestu. Protože troši�ku pršelo, m�l 
jsem gumák na sob�, baterku a náramkové 
hodinky jsem si položil na st�l vedle batohu. 
Nic jiného jsem nem�l rozbaleno. 
Když jsem scházel dol�, tak jsem m�l obavu, 
že bych po mokré cest� mohl uklouznout, jak 
déš� rozpoušt�l blátí�ko, které se stalo 
tekutým. Dob�e se mi to povedlo a cestou se 
nic nestalo. Naplnili mi bandi�ku mlékem a já 
vyrazil zpátky dom�.  
Nepamatuji se, zda jsem byl n��im upozorn�n 
na zm�ny, které nastaly b�hem mé krátké 
nep�ítomnosti. Jasn� si však pamatuji, že když 
jsem otev�el dve�e, tak hned za nimi byly dv� 
velké, mokré skvrny. P�emýšlel jsem, jak se 
tam mohly objevit za mé nep�ítomnosti, když 
st�echa nepromokala. Jediné logické 
vysv�tlení bylo, že tam n�kdo v té dob� byl. 
Nic naprosto nenasv�d�ovalo, že odešel! 
Když jsem p�išel dovnit� sledováním 
�erstvých kapek vody na podlaze jsem zjistil, 
že vedly ke stolu, kde jsem m�l batoh. V�d�l 
jsem o tom, jak jsem tam m�l hodinky a 
baterku a te	 už tam nebyly! Prošel jsem celý 
barák, zda tam ješt� není n�kdo schovaný, to 
už jsem moc postrádal baterku, protože už 
bylo podstatn� šero. 
Rychle jsem uvažoval co se asi stalo. P�ipustil 
jsem, že zde pravd�podobn� prošla n�jaká 
hlídka, ale pot�eboval jsem by ujišt�n. 
K hajnému na návšt�vu jsem musel jít d�íve 
nebo pozd�ji. Proto jsem se rozhodl jít jej 

navštívit ješt� nyní, protože to mohl být také 
jen on. 
On m�l hájovnu na druhé louce co byla za 
lesem ve sm�ru Malé Úpy, asi 2 km od mé 
chalupy. Ješt� za sv�tla jsem se k n�mu dostal 
a p�edstavil jsem se. Já byl Josef a on taky, 
jak jsme se dohodli. Jenže on v�d�l kdy je 
Josefa, zatím co já ne, a to mohlo být první 
nedorozum�ní. Jak záludné, neo�ekávané! 
Když jsem mu vypráv�l, pro� jsem p�išel, 
potvrdil mi, že se u n�ho zastavili také 2 
esenbáci, co byli na obch�zce. Takže mi už 
bylo jasné, co asi ode mne cht�jí! 
Cestou, jak jsem se vracel, jsem uvažoval co 
d�lat. Nejjednodušší se mi zdálo, že bych se 
m�l vrátit a neriskovat. Promítnul jsem si 
celou danou situaci a logicky jsem dosp�l 
k tomu, že asi cht�jí v�d�t kdo p�ijel na chatu. 
To se mi zdálo pro vysv�tlení to 
nejpravd�podobn�jší. 
Ovšem nemohl jsem si jen tak p�edstavit jít 
dobrovoln� do vl�ího ch�tánu, když jsem p�ed 
nedávaném z n�ho utekl. �ím více jsem o tom 
p�emýšlel, tím více jsem se ujiš�oval, že to 
musím podstoupit. Musím nalézt tu odvahu. 
Své legitimaci jsem v��il, že je velice dob�e 
ud�laná. Co jiného by m� zde mohlo �ekat? 
Pokud m� nikdo nezradil, tak jsem si mohl 
v��it! Bude to poprvé, co ji použiji se s ní 
prokázat. Není žádný d�vod ji nepoužít. 
Ovšem jste jedna v�c byla nevy�ešená. Já 
totiž nedokázal nikdy napodobit podpis na 
ob�ance, ani zhruba. On totiž m�l úpln� jiný 
sklon písma, obrácený a to mi krátce nešlo. 
V�d�l jsem, že tam budu muset podepisovat 
protokol, kterým by mohlo všechno vyjít 
najevo. Proto celý ve�er jsem to cvi�il, 
zkoušel až jsem šel spát s špatným sv�domím, 
že to stále ješt� nedokáži. Ale už jsem to 
nechal na zít�ek ráno, že to ješt� zkusím! 
Došel jsem takové úrovn�, že když jsem se 
podepisoval pomaleji, docela se to podobalo 
té p�edloze. Záleží na situacích, které tam 
budou a kolik �asu na to budu mít, jak m� 
budou sledovat atd. To všechno jsem nemohl 
p�edpokládat. Ale uv�domoval jsem si, když 
se zde dob�e uvedu, m�že mi to jen posloužit 
b�hem celé zimy, tedy tak dlouho jak po�ítám 
zde z�stat. 
Asi kolem 10. hodiny dopoledne jsem se 
vypravil na cestu. Vzal jsem si rovn�ž batoh, 



že si tam v obchod� nakoupím, když to dob�e 
dopadne. 
Je to necelé 2 km od chaty a tak mi to 
netrvalo moc dlouho. Neotálel jsem moc, 
protože všechno záleželo na výsledku. Nem�l 
jsem žádný únikový plán, protože jsem si 
myslel, že stejn� by nemohl být úsp�šný 
v t�ch horách a za daných podmínek. 
Proto, abych nevzbudil podez�ení, jsem 
vstoupil do ú�adovny SNB. Docela 
p�íjemným hlasem jsem byl uvítán mladším 
esenbákem. Sd�lil jsem mu, že jsem v�era 
p�ijel nave�er na chatu a šel jsem si pro 
mléko, zatímco mi n�kdo ukradl hodinky a 
baterku. Že nemám tušení, kdo to mohl být. 
Ujistil m�, že se v t�ch místech ješt� nic 
nestalo a že oni se na to podívají. Že musíme 
sepsat hlášení o krádeži. Žádal ode mne 
ob�anku a vyjmul n�jaký p�edtišt�ný 
formulá�. Ve mn� by se te	 krve nedo�ezal, 
ale já v�d�l, že musím zachovat stoprocentní 
klid, jako by se nic ned�lo. Klid, byl základ 
mého úsp�chu. Byl jsem si v�dom, že 
ob�anka je velice dob�e ud�laná a zdali ji 
nebude porovnávat s n�jakými  seznamy 
ztracených ob�anek, m�la by projít. Já jsem 
zatím vypl�oval základní údaje v hlášení 
krádeže, které mi ned�laly problémy, protože 
jsem si je dob�e pamatoval, aby odpovídaly 
ob�ance. Vyplnil zbytek hlášení. Slíbil mi, že 
se na to podívají a dají mi v�d�t. Za�al se m� 
vyptávat, pro� jsem sem p�ijel a co zde budu 
d�lat a jak dlouho z�stanu. Pomalu už jsem to 
znal nazpam��, jak jsem to v�era �íkal 
hajnému a te	 jen zopakoval. Já neudal nic 
ur�itého a odvolával jsem se na doktory, na 
kterých bude záležet jaký pokrok m�j stav 
ud�lá. 
Podal mi moji ob�anku, pot�ásl rukou a ujistil 
m�, že mi jakmile n�co zjistí,  dají v�d�t. 
Kámen mi spadnul se srdce, když náš 
pohovor tak skon�il. Nebylo sice ješt� 
vyhráno a já vid�l, že hrají na �as. Kdyby si 
byli stoprocentn� jisti, byli by mi dali v�ci 
hned a omluvili se. To se nestalo a já se budu 
muset vystavovat ješt� jednou procesu se 
s nimi setkat. 
Nyní jsem si šel nakoupit. Musím se zmínit, 
že to byla doba po válce, kdy všechny 
potraviny byly na lístky, kupóny na r�zné 
zboží, které byly v�tšinou na m�síc. Museli 
jste se u svého obchodníka p�ihlásit a potom 

si kupovat, co pot�ebujete v množství, které 
bylo tím kupónem stanovené. Tedy nebylo to 
tak, žes p�išel do obchodu a vybral si co si 
chceš koupit, u pokladny zaplatil a odnesl si 
to dom�. N�které zboží se nemuselo 
p�ihlašovat a jen byla kupónem stanovena 
váha. 
V té dob�, protože už to bylo 6 let po válce, 
snažili se zboží také prodávat voln�, ale 
necht�lo se jim to uvolnit úpln�. Protože 
zboží na lístky, to byl základ co každý 
pot�eboval, to se prodávalo za základní ceny. 
Celou �adu potravin sis mohl koupit voln�, 
bez lístk�, v speciálních prodejnách, za 
podstatn� vyšší ceny, které byly asi jako na 
�erném trhu. Krom� toho se vydávala i 
bodová  knížka, kde zase bylo stanoveno 
kolik bod� pot�ebuješ na r�zné druhy od�vu, 
bot, kabátu, košile, pun�och atd, která platila 
na rok. Další rok byla vydána nová. 
To všechno komplikovalo m�j život zb�ha, 
který nepat�il do spole�nosti, ve které se 
pohyboval. 
Tady musím zvláštní odstavec v�novat mé 
Olince. Olinka si m� vzala na starost a 
opat�ovala mi nejen kupóny na potraviny, ale 
i peníze. Ona v lét� skon�ila obchodní 
akademii maturitou a její první zam�stnání 
bylo v Mrazírenských závodech. Ty m�ly 
úst�ední kancelá�e n�kde v Lucern� na 
Václaváku. Ani nevím, jak to d�lala, ale já za 
celou dobu jsem m�l vždy dost lístk� na 
základní potraviny a také pen�z, abych si je 
mohl koupit. Zda jí v tom pomáhala její 
maminka a zda ješt� n�kdo jiný p�ispíval, já 
opravdu nevím a ani jsem se jí neptal. 
Pracovalo to velice automaticky, protože 
alespo� jednou za 14 dní za mnou dojížd�la a 
�as od �asu p�ivezla n�jakou buchtu, kolá�, 
bábovku, n�co uva�eného a vyprané prádlo. 
Krátce, ona byla zlatá holka, která bez �e�í a 
jakéhokoli dohadování, ml�ky a s plnou 
zodpov�dností si to vzala na sebe. Vím, že 
v tom také fungoval m�j táta, ale i jiní, moji 
kamarádi, jak a nakolik, to nemám tušení. 
Kamarádi ji ob�as zajistili dopravu klubovým 
autokarem do Velké Úpy k hotelu RADIUM, 
kam jezdili do své chaty na Valšovky. N�kdy 
jsem pro ni šel až na k�ižovatku, to když jela 
vlakem, ale myslím, že i na k�ižovatce ji 
vyklopil autobus i klubový autokar, protože si 



nepamatuji, jak bychom se dostávali od Radia 
k nám na Malou Úpu. 
Musím se ješt� zmínit, že její p�íjezdy vždy 
byly v noci, za tmy z d�vodu krátkých 
zimních dn�. Proto bylo na m�, abych ji 
o�ekával vždy až na k�ižovatce. Jen chci ješt� 
upozornit na to, že jednou se mi stalo, že jsem 
si musel svítit baterkou jaká byla strašná tma. 
Obloha zatažená jako uhel a tím i vše ostatní 
zuhelnat�lo. Také tu cestu jsme n�kdy 
d�lávali za denního sv�tla a všimli jsme si, že 
hned na za�átku byl n�jaký mramorový 
pomní�ek, snad n�komu na památku, kdo na 
tom míst� zahynul. Co nás na tom pomní�ku 
zaujalo, byla  st�elná rána, která poznamenala 
ten pomní�ek vyštípnutým mramorem. 
To mi �asem osv�tlil p�i našich rozhovorech 
hajný, který vypráv�l, jak jednou doprovázel 
na lov n�jakého advokáta z Ji�ína. Byli na 
�ekané n�kolik hodin a žádný parohá� se ten 
den neobjevil. Tak naštvaní zašli do nejbližší 
hospody a po�ádn� se napili. Cestou dom� 
hledal nespokojený advokát n�jakou ob�� na 
které by si mohl vylít svoji nespokojenost. Až 
když šli ze strán� dom�, vid�l ten pomní�ek. 
Vyst�elil si, a od té doby byl pomní�ek 
poznamenaný! 
Ud�lal jsem si sv�j první a základní nákup, 
tak abych od každé b�žné potraviny m�l n�co 
na chat�, když budu va�it �aj anebo cokoli 
k jídlu. P�inesl jsem si to na chatu a ukládal. 
Nem�l jsem lednici, ale našel jsem n�jakou 
lavici, kterou jsem si dal p�ed kuchy� do 
chodby a na ni vyrovnal v�ci, které cht�ly 
chladn�jší skladování. Pochopiteln�, pozd�ji 
když za�lo mrznout, lavice pracovala jak 
mrazírna. Vytáp�l jsem jen kuchyni, kde byl 
jak st�l, tak postel. Pokud jsem byl sám 
k mému omezenému životu tato místnost 
úpln� sta�ila. Byl tam ješt� p�ilehlý pokoj, 
který byl vyh�íván d�mysln� postavenou 
kachlovou st�nou, kde proudil kou� a ten 
st�nu vyh�íval. Protože jsem topil jen 
v nejnutn�jším p�ípad�, bu	 když jsem n�co 
va�il a nebo když byl velký mráz a musel 
jsem si p�itáp�t.  
V tom velkém pokoji byly postele a velký st�l 
s kronikou chaty, kam se každý musel zapsat 
a uvést, co se tam d�lo. To byl další problém 
pro mne. Zaprvé esenbáci chodili na návšt�vu 
a v�d�li o té knize. Tak si tam �etli co se mi 
p�ihodilo. Dále jsem o�ekával návšt�vu 

majitel�, kte�í o m� v�d�li. Já jsem se rozhodl 
v ní pokra�ovat, když už jsem byl nucen. 
Musel jsem sice pod jiným jménem, ale musel 
se zú�astnit života spole�nosti, jako bych do 
ní pat�il a nedal žádný d�vod k opaku. Takže, 
jsou-li knihy z té doby ješt� tam uschovány, 
nebo n�kde jinde, tak moje denní vstupy by se 
tam našly! 
Život na chat� byl dost r�znorodý. Krom� 
va�ení jsem denn� stahoval ten plot, co mi 
hajný dal, abych se na n�m mohl oh�ívat, až 
napadne sníh. Musel jsem si stáhnou hodn� 
d�eva, než budou ploty zasypané sn�hem a 
dny byly stále kratší a kratší. Tedy práce dost. 
Také asi za týden se zastavili esenbáci, abych 
si došel pro hodinky a baterku, že už je našli a 
leží na stanici. To se za n�kolik dní stalo, a 
využil jsem to op�t k nákupu potravin. Na 
stanici už m� p�ivítali jako starého známého a 
omluvili se, že to trvalo tak dlouho a byli 
jsme kamarádi. 
Na chat� se u m� nejmén� 2 x do týdne 
zastavil hajný na horký �aj a kus hovoru. 
Musel jsem si dávat strašný pozor o �em se s 
ním bavím, abych to p�íšt� nevykládal zase 
jinak a nepopíral se. P�i t�chto hovorech mi 
nabízel, zda bych se necht�l p�est�hovat do 
chalupy, která byla asi 100 m od jeho 
hájovny, že je v�tší, lepší a d�evo je tam 
nad�lané, jen naštípat. Výhodná nabídka! 
N�kdy hned na za�átku prosince o jednom 
weekendu p�ijeli na chatu ti druzí dva majitelé 
co o m� v�d�li, ale neznali jsme se. P�ijeli 
s dv�ma d�v�aty a sondovali, zda by mohli 
p�ijet na váno�ní svátky. Oni se hodn� 
vyptávali a jim to bylo podez�elé, pro� tam 
jsem. M� sice nic ne�ekli, ale Frantovi ve 
škole, který na to upozornil Širchána. M� to 
p�ivezla Olinka a tak jsem jí �ekl, že �eknu 
hajnému a p�est�hoval bych se do jeho chaty, 
aby povolilo nap�tí mezi zainteresovanými 
osobami. Stalo se tak asi týden p�ed 
váno�ními svátky a to už ležel sníh na horách. 
Nem�l jsem toho mnoho, takže to nedalo moc 
práce. Chalupa do které jsem se p�est�hoval, 
byla mnohem v�tší a také nov�jší. Zase jsem 
obsadil kuchyni, kde bylo rozloženo asi 6 
postelí s velkým stolem a vestav�nými kamny 
s pláty na va�ení. Vedle byla ješt� jedna 
místnost, asi jako pokoj, plná kavalc�. Tam 
jsem nikdy moc nep�isel, protože byla ledová 
– nevytáp�ná. M�lo to i patro, kde byla další 



místnost, pom�rn� malá, také nevytáp�ná. 
Podle hajného tento bará�ek využívají 
k ubytování brigád školních d�tí, když zde 
pracují v lét� na senech a podobných pracích. 
Z�ejm� už od léta, z doby kdy zde bylo na 
práci n�kolik student� z Vrchlabského 
gymnasia si domluvili, aby mohli v zim� sem 
jezdit na lyže a v chalup� se ubytovat. Tím je 
to stálo, jen autobusový lístek na celý 
weekend lyžování. V�tšinou p�ijížd�li už 
v pátek ve�er a byla to skupinka asi 6 chlapc� 
ve v�ku 14 -16 let, kte�í si ob�as  p�ivezli 
sebou i d�v�e. Jedna asi 14 letá tam jezdila 
skoro pravideln� se svým mladším bratem, 
aby rodi�e m�li jistotu, že všechno bude 
v po�ádku. Bylo. Poprvé se svým p�ítelem ta 
hol�ina spala v té malé místnosti v pat�e, v té 
ledárn�. Další noci už jen s ostatními, protože 
tam se nedalo spát. 
Moje Olinka strávila Št�drý ve�er doma 
s rodinou a p�ijela až na Hod Boží. P�ivítal 
jsem ji strome�kem, který jsme ud�lali s t�mi 
chlapci z gymnasia. Z�stala do Nového roku 
se mnou. Byly to krásné vánoce, na které se 
stále vzpomínalo mnoho následujících let.  
Naše p�átelství s hajným se stále utužovalo, 
protože m� využíval k zastupování v jeho 
povinnostech. Za�alo to tak, že pot�eboval 
odjet za n�jakými p�íbuznými s rodinou a 
nemohl vzít sebou svého psa. Požádal m� zda 
bych ho n�kolik dní nemohl pohlídat. Když 
už bylo hodn� sn�hu, bylo to s krmením 
zv��e. On m�l asi 2 hodinovou túru, objet 3 
krmítka zv��e. Jednou jsem jel s ním, aby mi 
ukázal místa kde jsou umístn�na a jak se to 
d�lá. Nejprve se naplnil ruksak kaštany, pro 
všechna 3 krmítka. Dále se naplnila loktuš 
senem, kolik se do ní mohlo svázat sena u 
n�ho v chalup� uloženého. Seno, které se 
takto vezlo, bylo pro první dv� krmítka, 
kdežto pro t�etí se to bralo na míst�, které 
bylo umístn�né v budov� postavené nad 
krmítkem. Zastupoval jsem ho jen když 
pot�eboval n�kam jít, n�co vy�ídit a podobn�. 
Koncem února se ale p�est�hoval do hájovny 
p�ímo v Malé Úp�, protože jej povýšili. Tím 
jsem se stal jediným obyvatelem celého 
tohoto území Malé Úpy spolu se zv��í, která 
byla už jen na m� odkázána na p�ežití tuhé 
zimy.  
M� se ta práce velice líbila, už proto, že byla 
ve dne n�jaká povinnost, a musel jsem ven, i 

když se necht�lo za špatného dne i krásného. 
Bral jsem to velice vážn�. Také za tu zimu 
jsem se krásn� vyjezdil na lyžích s loktuší 
plnou sena, mezi stromy v lese a ruksakem 
kaštan�. V�tšinou to šlo za každého po�así, a� 
byla mlha, že nebylo na krok vid�t. Já m�l 
vyježd�nou stopu a ta m� vždy vedla, i když 
do rána napadl nový sníh a st�ží byla �itelná.  
Až na jeden den. Probudil jsem se ráno a 
venku leželo asi ½ metru za vysokého mrazu 
�erstv� napadaného sn�hu a soustavn� hust� 
sn�žilo. Když jsem se p�ipravil na cestu, 
poznal jsem, že to nebude snadné. Mé lyže se 
bo�ily do sn�hu, nejely na n�m, ale sníh se 
jako pe�í rozestoupil a nejprve jsem sníh m�l 
ke kolen�m a pozd�ji až popás a místy skoro 
pod krk. Byl to takový neuv��itelný prašan že 
jsem se musel i z kopce odrážet h�lkama a do 
kopce se skoro nedalo vystupovat, protože 
lyže na sn�hu klouzaly zp�t a t�lem jsem 
musel prorážet ty nahrnuté masy sn�hu p�ede 
mnou. K prvnímu krmítku jsem to zvládl. I 
k druhému, ale to už jsem byl vy�erpán, 
protože tady bylo klesání dost zna�né a nejelo 
to. Zpátky stoupání a klouzalo to, žádnou 
velkou snídani jsem p�ed tím nejedl. To už 
jsem byl asi 3 hodiny na cest�, kdy normáln� 
už ob�dvám. Myslel jsem si, že s kaštany 
k tomu 3. krmítku už to snadn�ji ud�lám. 
Bylo to stále horší a horší. Já si sebou nebral 
nic k jídlu a mé vy�erpání bylo už p�ímé 
vysílení. Docela se pamatuji, že jsem se snažil 
jíst k�ru se stromu, ale nic nepomáhalo. 
Uv�domoval jsem si jen, že zde není 
absolutn� nikdo, kdo by mi mohl pomoci, kdo 
by na m� doma �ekal a vypravil se m� hledat, 
když bych se nevracel. Byl jsem úpln� sám 
s tou zv��í, v celém tom obrovském prostoru 
Krkonošských les�. Také když jsem p�ijížd�l 
ke krmítku, v�tšinou tam už stála spousta 
zv�re a tentokráte m� už asi nikdo ne�ekal.  
Jen najednou se za�ala zví�ata stav�t na nohy 
ze svých úkryt� zapadaných úpln� sn�hem, 
jak v teplé pe�ince. Nezklamal jsem je. Už se 
za�alo stmívat, když s posledními silami jsem 
to odpíchal z kopce k mé chalup�, kde jsem 
sn�dl n�kolik kostek cukru a snažil se nabrat 
sil. 
Asi 3 x jsem si vyjel do Prahy v té dob� a to, 
že jsem musel „na kontrolu“ k doktorovi, 
navštívit civilizaci. N�kolikrát p�ijeli za mnou 
nebo jak byli v Krkonoších, navštívit 



kamarádi.  Zejména Zden�k, který si jednou 
p�ivezl i Dášu, když za�ínali spolu chodit. Já 
jsem jel práv� zakládat první krmítko, když 
vyjeli z chaty. Dáša m� znala, ale nev�d�la, že 
bych to mohl být já a se Zde�kem jsme se tiše 
pozdravili. 
Také otec v�d�l o mých návšt�vách Prahy a 
tak se domluvil s Olinkou, že p�es weekend, 
kdy byl její otec doma, že na tu dobu  si mi 
vezme otec. P�inesla mi klí� od domovních 
dve�í, abych nemusel zvonit a v noci se tam 
dostal naprosto nepozorován. Matka byla 
n�kde pry�, tak to byla nejlepší p�íležitost. On 
bydlel u své matky -  mé babi�ky - v byt�, kde 
m�li sv�j pokoj, takže o mé návšt�v� nikdo 
jiný v�bec nev�d�l. Proto se to vyda�ilo i 
když kolem dokola byl každý 
spolupracovníkem .  
Pomalu, ale nezadržiteln� se prodlužovaly 
dny, sluní�ko bylo siln�jší, sníh pomalu mizel 
až já na zelených loukách, jsem z�stal 
jediným lyža�em. Otec zatím nenazna�oval, 
že by m�l n�jaké slibné kontakty, které by mi 
pomohly na Západ, a jak �íkal, jsi tu moc 
dlouho a ty se musíš bezpe�n� dostat na 
druhou stranu. Moc lidí o tob� ví, moc ti jich 
pomáhalo a to by bylo hrozné kdyby t� chytli. 
To jsem musel mít stále na pam�ti. Olík m�l 
také své kamarádky a te	 zapracovala ona. 
 
 
HRUSICE                                  
 
B�hem studií Olinky na Obchodní akademii 
v Resslov� ulici, m�la svoji nejlepší 
kamarádku Marcelu N�mcovou. Té se 
pravd�podobn� sv��ila s tím, že se o mne 
stará a zajiš�uje mi bezpe�ný úkryt a pobyt. 
Na svých zájezdech z Krkonoš jsem byl vždy 
ubytován u Vosátk� se vším p�íslušenstvím. 
Maminka Olinky byla velmi p�íjemná žena, 
starostlivá, ale i opatrná. Jak už jsem psal, 
otec Olinky jezdil každý weekend do Prahy, 
ale o mn� nem�l ani tušení ze existuji. Ani 
nevím, jakým zp�sobem mu Olinka 
vysv�tluje svoji nep�ítomnost, když on je 
doma.  Olinka m�la ješt� bratra, v té dob� 15-
ti letého, který se také bohat� zú�astnil na 
mém úsp�šném ukrývání. V záv�re�ných 
m�sících už nás s Olinou každý bral, jako 
bychom byli manželé.  Nerozd�litelní, ona 
cítila, že musí jít se mnou. 

Marcela tehdy nabídla Olince, že bych b�hem 
weekendu mohl jezdit k její matce do vilky u 
Hrusic a tam p�ežít dny, kdy bych nemohl být 
u nich v Praze. Olinka m� vzala na návšt�vu 
k N�mcovým na Vinohrady, aby m� 
p�edstavila a dohodli se na p�íjezdu. Myslím, 
že už tehdy jsem se sešel a poznal Marcelky 
snoubence p. Vlá	u Mosera. 
Dny se podstatn� prodlužovaly, ale nevracel 
jsem se k Vosatkovým nikdy za sv�tla. Vždy 
jsem se snažil p�ijít až za tmy, abych nikoho 
nepotkal a nikdo m� nevid�l. V té dob� už 
jsem se nau�il chodit po ulicích tak, jako bych 
tam pat�il. Už m� nestrašily montgomeráky a 
nebo kožené bundy, krátce jsem to všechno 
ignoroval. To se stalo pozd�ji skoro tragické, 
což jsme zjistili až za vyšet�ování a jen 
náhoda nás zachránila!  
Pravd�podobn� jsme jeli všichni spole�n�, 
poprvé do Hrusic s Olinkou a Marcelou, 
protože nám to musela ukázat, kde to vlastn� 
je. Bylo to kousek z Mirošovic od vlaku a u 
nich jsem se i poznal s p. N�mcem, který tam 
bydlel trvale. Nebyl však zasv�cen do v�ci 
pro� tam jsem. Jen mu bylo �e�eno ze 
z léka�ských d�vod�! To místo bylo mezi lesy 
a z parcely byla málem vid�t v�ž hrusického 
kostelí�ku s k�ížem. N�mcovi tehdy byli 
jedinými obyvateli v tomto úseku paseky u 
Hrusic, takže tam skoro nikdo po cest� 
nechodil, což bylo pro mne velice výhodné.  
Prakticky až do mého odchodu jsem se zde 
schovával, skoro celé t�i m�síce od návratu 
z Krkonoš. Jezdila za mnou Olinka a na 
weekendy p�ijela celá rodina N�mcova. Byla 
to velmi p�íjemná doba. Protože bylo jaro, 
v lesích, na zahrad�, sluní�ko, co lepšího si 
�lov�k m�že p�át? .... Bezpe�ný odchod na 
Západ!.. V mém p�ípad�! 
Sv�j pobyt jsem te	 st�ídal, mezi 
Vosátkovými a mezi Hrusicemi. Vždy podle 
toho, jak kde, to bylo v tom okamžiku 
výhodn�jší. 
Zde jsem nem�l žádné dobrodružství ani 
vzrušení, což je známkou, že to bylo opravdu 
nejlepší místo v �ase, co jsem byl na út�ku. 
Kone�n� v �ervnu se to za�alo pohybovat. 
Otec mi vzkázal, že už navázal n�jaké 
kontakty a já m�l jet na sch�zku do Kolína 
s p�edstavitelem té skupiny. Divil jsem se 
pro� do Kolína, ale vypravil jsem se tam od 
Vosátk� p�esn� na �as a místo co otec dostal v 



informacích a p�edal Olince, která mi to 
potom p�inesla. Vzpomínám si, že otec si 
vymínil, že nebudeme mít možnost reagovat 
na okamžit� jejich požadavky, protože otec 
nemá p�ímý kontakt se mnou, a aby m� 
dosáhl, pot�ebuje nejmén� 2 až 3 dny. 
Vysv�tlil to tím, že já se schovávám n�kde 
mimo Prahu a on, že neví v�bec kde, že tak 
dlouho to trvá, než m� m�že vyrozum�t. 
Druhé setkání jsem m�l v Praze na náb�eží 
p�ed Štefánikovým a Hlávkovým mostem                                      
Tam jsme šli spolu s Olinkou, která z v�tší 
vzdálenosti pozorovala mé setkání s otcem, 
který m� p�edstavil n�komu v kožené bund� 
(to už jsem nereagoval na kožené bundy), 
který se mi p�edstavil. Vyptával se m� odkud 
jsem utekl, ptal se zdá nesu n�jaké vzorky 
smolince, abych si je zašil do vycpávek a 
informoval m�, že pojedu vlakem na 
Železnou Rudu. Dal mi jízdní �ád, jak pojedu, 
kde p�esedat a kde v Železné Rud� navázat 
kontakt. 
íkal, že hned u železni�ní budovy 
na jejím konci bude stát hajný s puškou p�es 
rameno a že k n�mu mám jít a ptát se..... 
(heslo). 
Jak se pozd�ji ukázalo p�i výslechu, tak zde 
jme byli sledováni a pozorováni už agenty . 
Oni v�d�li, že se zde máme sejít, ovšem 
nev�d�li, že p�ijde i Olinka. Tu poznali až na 
míst�, když jsem se s tím agentem, který mi 
dával informace o mém odjezdu rozešli. Já se 
ješt� na míst� rozlou�il s otcem a ten odcházel 
dom�. Já šel vyhledat Olinku. Protože bylo 
ješt� brzo odpoledne a m�li jsme dost �asu, 
tak jsme se rozhodli ze p�jdeme p�šky. 
Courali jsme se pomalu Prahou a cht�li jsme 
jít dom� n�jak p�es Vinohrady. To využila 
Olinka a zavedla m� k n�jakému zlatnictví na 
Vinohradech, aby mi ukázal snubní prstýnky, 
jaké se jí líbí, co já bych na to �ekl. Najednou, 
zde se p�iznala, že strašn� rychle musí na 
záchod. My byli jen asi 200 m od Marcely, 
kde bydlela na Vinohradech, takže tam rychle 
p�jdeme. Skoro jsme b�želi. Nejprve jsme se 
museli vrátit kus po cest� kterou jsme p�išli a 
pak odbo�ili doprava k Marcele. Dob�hli jsme 
rychle do baráku, vyb�hli k nim a zazvonili. 
Jako zázrakem nám bylo ihned otev�eno a za 
námi zav�eno. 
Pro� to tak p�esn� rozepisuji, protože tento 
okamžik, zase byl pro mne strašn� d�ležitý. 
Jak jsem se setkal s tím agentem,  to využilo 

k tomu, aby m� sledovalo a dov�d�li se n�co 
více kde se ukrývám. Oni m�li p�esn� 
zjišt�nou cestu, kudy jsme se courali Prahou 
až k bodu, kde jsme se dívali na prstýnky. 
Tím, že jsme šli proti nim se asi trochu zmátli, 
což nám sta�ilo na to, aby oni positivn� 
nezaznamenali, do kterého baráku jsme vešli 
a hlavn� nemohli ur�it do kterých dve�í jsme 
vešli. My m�li jen n�kolik vte�in od toho, že 
by se všechno zhroutilo, kdyby v�d�li o 
Marcele a ne tak jak to dopadlo! Od Marcely 
jsme odcházeli až za n�kolik hodin, když už 
byla úplná tma a vraceli jsme se dom� 
k Vosátkovým. Byl to poslední ve�er, balení a 
hlavn� neur�itá budoucnost, protože jsme 
v�bec nev�d�li, co nás zítra 20. �ervna bude 
�ekat. Balení, nebyl problém. Já si nesl šaty 
v ruksaku, v kterých jsem se cht�l ženit a 
Olinka také tak n�jak, co ona bezprost�edn� 
pot�ebovala. 
Když už jsme šli spát, tak v posteli mi za�ala 
Olík vy�ítat, že jsem ji v�bec nep�ipravil na 
to, kdyby nás chytli, co má vypovídat. 
Uv�domil jsem si to, že je to tragická chyba. 
Naposledy, když jsem byl v Hrusicích, tak 
musela p�inést všechny papíry a hlavn� sv�j 
notýsek, kde si šiframa zaznamenávala 
kolikrát jsme se sešli, kdy a co jak jsme d�lali, 
Cht�la to mít na památku. Slíbil jsem jí, že 
všechno uložím do sklenice a zakopu u 
N�mc� na zahrad�. Cht�la si to potom 
vyzvednout, až bychom se mohli  vrátit a 
za�ít žít normálním životem.  
Musel jsem to v rychlosti napravit. Základní 
pou�ení pro jejich výslechy bylo, nepovídat 
nic, co oni nev�dí. V�tšinou �lov�k všechno 
poví na sebe sám. Pustit to, co v�dí, není to 
d�ležité. A když se jedná o lidi, tak zásadn� 
nejmenovat dokud nemáš positivní jistotu, že 
toho �lov�ka mají. 
V�tšinou, když mohou konfrontovat dva lidi 
proti sob� a vzájemn� se usv�d�it. To je 
krásné divadlo pro estébáky. Proto se 
vynasnažíme jim nedat nic do ruky, s �ím by 
nás tak nachytali. Olíku, pamatuj si, že tys o 
mých úkrytech a kde jsem se schovával v�bec 
nev�d�la. My jsme se vždy sešli tak, že jsem 
na tebe �ekal venku, když jsi šla z práce. Toto 
je moje záležitost, tu si musím zodpov�d�t 
sám. Já, na druhé stran�, nem�l absolutn� 
žádnou znalost o tom a jak jsi se scházela 
s otcem, a co jste si vym��ovali. Tady zase já 



nic o tom nevím a ty se m�žeš spoléhat, že já 
t� nijak nebudu s ni�ím konfrontovat. Tak 
jako my nevíme jak a co za�izoval otec 
s lidmi, které nám p�edstavil. To a� si zase 
zodpoví sám! 
P�i p�íjezdu do Železné rudy jsme skoro 
okamžití vid�li toho hajného s puškou. 
.......Šli jsme k n�mu a heslem p�edstavili. To 
bylo jako n�co, že jsem se ho na n�co zeptal, 
jako kolik je hodin a on m�l odpov�d�t bude 
p�lnoc a já mu m�l �íct, že �eká na m�, aby 
mi pomohl dál. 
Pak jsme se bavili a �ekali, protože m�l p�ijet 
ješt� n�kdo, ale ten se nedostavil. Už bylo 
podstatn� šero, když jsem se vydali p�es pole 
k �ece. Tam nás nechal zout boty a p�ebrodit 
ji. Tady jsem m�l velké cukání dát moji 
ob�anku n�kam pod kámen do vody, protože 
už ji nikdy nebudu muset pot�ebovat, a� to 
dopadne jakkoli. Ale neud�lal jsem to, 
protože jsem si ji cht�l vzít na památku sebou 
na druhou stranu a to byla chyba. Jinak u sebe 
jsme nem�li ani kousek papírku, poznámek, 
adresy a pod., Jak jsem p�i psaní zjistil, tak u 
Olíka našli papírek, kde mi zjiš�ovala vlaky 
do Kolína a napsala mi to na kousek papírku. 
Ten jediný u ní našli a na základ� toho 
papírku, dostala i velezradu, že se s tou 
skupinou  sešla. 
Na druhé stran� jsme se obuli a vydali po 
silnici s tim, že tu bude n�kdo na nás ješt� 
�ekat, kdo nás doprovodí. Šli jsme ješt� 
kousek po silnici až jsme došli k n�jaké 
jakoby hájovn�, osam�lému staveni kde 
nesvítilo jediné okno, ale za vysokým 
drát�ným plotem št�kali jak utržení dva velcí 
psi. Když jsme p�ešli ten d�m, tak jsme 
zahnuli doprava ze silnice, na n�jakou polní 
cestu. Po minuti té budovy jsme se dostali na 
louku, kde jsme dostali p�íkaz, abychom zde 
po�kali, že p�jdou dop�edu a zjistí jaké to tam 
je, a že na nás hvízdnou, abychom je došli. 
Jednou i podruhé to dob�e fungovalo, ale 
pot�etí jsme dost dlouho �ekali a nic. Tak 
jsme se opatrn� a pomalu pustili za nimi. Ta 
louka bylo vlastn� takové otev�ené údolí�ko, 
kde dole byly ke�e a v t�ch stráních také sem 
tam rozházené. Byla úplná tma a nedalo se nic 
rozeznat, protože to byly �erné skvrny (ke�e) 
na tmavém pozadí. S Olinkou jsme se 
domlouvali, zda máme pokra�ovat anebo 
�ekat, když tu asi 3 metry p�ed námi vysko�il 

voják s namí�eným samopalem na nás a velel, 
ruce vzh�ru. V tom okamžiku vyst�elili dv� 
sv�telné rakety z jedné strany na druhou, p�es 
to údolí�ko. Ve sv�tle raket bylo vid�t, že 
jsme kolem dokola obklí�ení vojáky, a p�ed 
námi se vyno�ili ješt� další dva vojáci. Nám 
nezbylo nic jiného, než dát ty ruce nahoru. 
Olince jsem ješt� �ekl, že je to „shozený“.  
Dostal jsme zase po 9-ti m�sících �etízky na 
ruce a odvád�li nás zpátky do m�sta, zase 
kolem té budovy, kde ti psi tak strašn� št�kali. 
To jsem si uv�domil, jak rafinovan� to m�li 
p�ipravené, aby je psi upozornili, že už jdeme. 
Po silnici jsme šli až do jejich stanice. Tam 
nás posadili a za�li sepisovat papíry o našem 
pokusu o p�ekro�ení hranic a p�edali nás 
dv�ma estébák�m, kte�í na nás už �ekali, 
p�esn� jak si to naplánovali. Zavázali nám o�i 
a naložili do osobního auta a odváželi.  
Kam nám ne�ekli, ale vezli nás celou noc. I 
když jsem sed�l vedle Olíka v aut�, prohodili 
jsme jen n�kolik slov, prakticky jsme se 
vzájemn� povzbuzovali a ut�šovali. Co nám 
zbývalo jiného. Já se jen pamatuji, ješt� na té 
louce, když nás zatýkali, že jsem zhodnotil 
okamžit� situaci a �íkal jsem jí, že musíme 
„pustit“ otce, protože on to všechno 
vyjednával a oni o n�m v�dí, tak nem�lo by 
smyslu jej držet a zakrývat.  - Ostatní - nikoho 
nepustit! 
Když nás p�edávali do v�znice na vyšet�ovací 
vazbu, v�bec jsme nem�li tušení v kterém 
m�st� jsme. Kam nás zavezli. Když jsme jeli 
6-8 hodin nep�etržit� se zavázanými o�ima 
jsme nem�li ani tušení. Pozd�ji, aniž nám 
n�kdo co �ekl jsem zjistil, že jsme v Hradci 
Králové ve vyšet�ovací vazb� Státní 
bezpe�nosti. Tato cesta byla moje poslední 
spole�ná s Olíkem a to byl poslední okamžik, 
kdy jsem ji naposledy vid�l. Ani nám nedali 
minutu na rozlou�enou. 
 
Dnes je tomu více už jak p�l století od té 
doby, co se to všechno stalo. Dnes už snad 
není v�bec na co vzpomínat, zapomn�lo se 
všechno, mnozí ú�astníci už dávno nežijí atd. 
Ale nedávno m� kontaktoval Mr. Martin 
Kroupa, redaktor �eského rozhlasu a 
p�edstavil m� svému po�adu „Neznámí 
hrdinové“ a donutil m� abych i já mu n�co 
vypráv�l z mých zážitk�. Stále jsem o tom 
p�emýšlel, že vlastn� já jsem ani nepod�koval 



lidem, kte�í mi pomáhali, kte�í se ob�tovali a 
jen zázrakem  se v�tšina z toho dostala bez 
úhony, já jsem za to všechno zodpov�dný! 
To jsou hrdinové, ti neznámý hrdinové, o 
kterých se nikde nepíše, nedostávají 
vyznamenání, ale kte�í pomáhali, když n�kdo 
pomoc pot�eboval. Pomáhali bezzištn�, 
ob�tav� a samoz�ejm�, okamžit�, bez 
jakýchkoli úvah na následky. 
Proto jsem si umínil, že musím sepsat celý 
m�j p�ípad, tak jak se odehrál, kdo a jak mi 
pomáhal a nebát se vyjmenovat lidi, kte�í se 
ho v�dom� a ú�inn� zú�astnili. Mé vypráv�ni 
nesouhlasí s oficiálními protokoly 
vyšet�ování. 
Dáte mi za pravdu, že to byla moje Olinka 
Vosátková, tak jak já ji znám, která nesla tu 
pochode� mé svobody až dokonce a to jen 
proto, že jsme se m�li rádi a cht�li jsme svoje 
životy prožít spole�n�. Ona prošla výslechy a 
dokázala p�ipustit jen tolik, aby nikomu 
neublížila a to co jim p�i výsleších „prodává“ 
aby tomu v��ili, že to je tak a nemohlo to být 
jinak. Ani nevím, zda byl na ní nasazen 
udava� do cely, jako na m�. 
Tam kde píši, o pobytu v Malé Úp�, jak 
n�jaký advokát z Ji�ína šel s hajným na lov, 
jak nic neulovil a jak st�elil do toho 
mramorového pomní�ku, s tím jsem se sešel 
na vyšet�ova�ce v Hradci Králové, když jsem 
tam byl druhý m�síc. Dali m� k n�mu, 
protože oni nev��ili, že to tak bylo, jak jsme 
jim to pov�d�li, ale nemohli nám nic dokázat, 
že to bylo jinak. Proto to zkoušeli i tímto 
zp�sobem. On se snažil vytáhnout n�jaké 
informace, protože ani on tomu necht�l v��it, 
že to tak prob�hlo. Já jsem jej používal 
k tomu, aby to potvrdil i vyšet�ovatel�m, co 
jim �íkám p�i výsleších.  To byl on, tento 
udava�, co st�elil do toho pomní�ku, protože 
mi tu historku vypráv�l, p�esn� tak jak hajný. 
Já mu ale nemohl �íci, že už to znám od 
hajného, kde jsem se schovával! 
Te	 si teprve uv�domuji s odstupem �asu, 
jakému tlaku musela být vystavena Olinka p�i 
vyšet�ování, že vydržela a nic neprozradila. 
NEZNAMÁ HRDINKA!!!! 
Spadli jsme do toho spole�n� s otcem. Já byl 
souzen za vlastizradu a špionáž a dostal jsem 
navíc 16 let, pozd�ji byla souzena Olinka s 
otcem. Olinka odešla s 5-ti lety za p�echod 
hranic a špionáž, že se m�la setkat s t�mi 

lidmi v Kolín�. Otec odešel s 10-ti roky za 
velezradu. 
Co se nestalo. V 54. roce v lét� byla 
vyhlášena n�jaká amnestie, která se 
nevztahovala na velezradu a špionáž, 
vyhlášenými státními soudy. Olinky soudní 
spisy p�ipravovala n�jaká soudní 
koncipientka, která znala Olinku ze školy a 
asi zám�rn� vynechala v jejich papírech, že 
byla odsouzena také za velezradu. Jenom za 
pokus o p�ekro�ení hranic. Když byla tato 
amnestie vyhlášena a v trestnici nev�d�li, že 
má také velezradu, tak byla propušt�na na 
svobodu. Protože doma to každý v�d�l, tak ji 
nikdo ne�ekal. Jediný Tonda, její bratr, m�l 
živý sen jak se vrátila dom�. Jaké bylo 
obrovská p�ekvapení, když jim vypráv�l co se 
mu zdálo a ona asi za 1 ½ hodiny zvoní na 
zvonek. 
Když se na to p�išlo, v podstat� nev�d�li, co s 
tím d�lat po právní stránce. Musela být znovu 
za tento p�e�in souzena z velezrady, kde soud 
p�išel k záv�ru, že nejsou žádné podstatné 
d�kazy, že se velezrady dopustila a dal jí 2 
roky za p�echod. Odsed�la si 2 roky bez 6-ti 
dn�. Dodnes ji �eká odsed�t si ješt� t�ch 6 
dn�. 
M�l jsem sm�lu, protože nikdo necht�l uv��it, 
že se to tak stalo. Ani já a v lét� roku 1954 m� 
najednou sebrali z výkonu trestu 
v Leopoldov� a vezli m� osobním autem 
samotného do Prahy. Ti co mne vezli mi �ekli, 
že jsem jim posledn� ne�ekl všechno. To jsem 
se práv� p�ed týdnem dozv�d�l, že Olinka už 
náhle byla propušt�na z v�znice. M� nechali 
týden v Bartolom�jské na cele bez výslechu, 
že jsem nem�l tušení a nervy z toho, co se 
stalo, kde co prasklo. Naprostý zmatek a 
nejistota. M�l jsem obavu, že n�koho 
navštívila a tím se n�co provalilo. 
Kone�n� m� vzali po týdnu na výslech a 
žádali m� abych všechno zopakoval, kde jsem 
se skrýval. Dvakrát jsem to musel opakovat, 
to co si p�e�etli v mých protokolech, až se 
vyšet�ovatel roz�ílil, a ptal se m� zda neznám 
n�jakého Balouna. P�ikývl jsem mu, že znám 
docela dva. Tak jsem mu vypráv�l o tom jak 
tam za mnou p�išel Olík a on cht�l v�d�t kdo 
byl Zden�k. Já jsem s politováním oznámil ze 
žádného Zde�ka neznám a žádný takový za 
mnou nep�išel. 



To spadlo s vyšet�ováním p�ípadu Slepi�ka, 
kde na n�j narazili. On jim utekl, ale spoustu 
lidí, co s ním spolupracovali, tak pozatýkali 
v�etn� Jirky a ostatních, kte�í o mn� mluvili, 
kde jsem byl, ale ani mé jméno si 
nepamatovali. Ješt� dvakrát si m� zavolali, ale 
já si na žádného Zde�ka za žádnou cenu 
nemohl vzpomenout, že by za mnou p�ijel do 
Ž	áru. Tak m� tam nechali ješt� m�síc na 
dovolené, v Bartolom�jské, a pak m� zase 
vezli p�es Luha�ovice do Leopoldova jako 
n�co výjime�ného. Asi se rozhodli, že stejn� 
jim nic nového nebudu moci �íci, že už to 
nestojí za to, uv��ili mi a poslali „dom�“ 
k mým kamarád�m! 
Na záv�r bych rád ješt� pod�koval všem, kte�í 
m� jakýmkoli zp�sobem pomohli, naprosto 
samoz�ejm�, nezištn�, velice ob�tav�, že to 
jsou ti hrdinové, kte�í se snažili umožnit mi 
prožít bezpe�n� tuto dobu, kdy naše republika 
byla unesena komunisty, masarykovské ideály 
svobodného našeho státu nám pomáhaly 
p�enést se p�es tuto t�žkou dobu, která 
zanechala hluboké jizvy na našem národ� a 
nás, kte�í museli odejít do zahrani�í, už 
necht�la ani p�ijmout zpátky. I o to jsme 
nakonec museli bojovat.  
 
 
 
Listopad  2006. 
 
 
Prohlédnout a upravit mi pomohl m�j 
kamarád, spolu obyvatel z Leopoldovských 
samotek, který tam strávil asi 13 let: 
Ing. Mirek Seferovi�. Díky Mirku! 
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