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ALE I ŽIVOTY SVÉ

Přísaháme při všem, co je nám svato, a v plné shodě se svým svě-
domím a přesvědčením, že budeme poslušni prezidenta a vlády 
Republiky československé a všech svých velitelů, prezidentem 
a vládou ustanovených; přísaháme, že budeme bez odmluvy pl-
niti jejich nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váhání a od-
poru, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme 
na ochranu vlasti a za její svobodu; přísaháme, že budeme druh 
druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale 
až do konce se brániti tak, jak nám káže mužná čest a vědomí 
povinností občanských.

Tak přísaháme.

Vojenská přísaha Masarykovy republiky

Kolik zkušených a zasvěcených autorů už se pokoušelo nastínit 
portrét šéfa nacistického Hlavního úřadu říšské bezpečnosti 
a po krvavých osm měsíců také Hitlerova zastupujícího pro-
tektora v naší znásilněné zemi – muže, který se do světových 
dějin zapsal jako jeden z nejbrutálnějších katanů?

Německý publicista Mario R. Dederichs o to usiloval nej-
prve seriálem zveřejněným roku 2002 v hamburském týdeníku 
Stern, a na jeho základě knihou Hyedrich. Tvář zla. Roku 2003 
uprostřed práce na ní zemřel; dílo dokončil jeho redakční ko-
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lega a přítel Tejo Fiedler. Ale i kdyby bylo smrtelné onemoc-
nění vyrazilo Dederichsovi pero z ruky už ve chvíli, kdy dopsal 
první stránku rukopisu, stála by za pozornost a zamyšlení. Ne-
obyčejně výstižnou a působivou charakteristiku v mistrovské 
zkratce nabízejí hned vstupní odstavce knihy:

„Vysoký muž v uniformě obergruppenführera SS prochází 
okolo kameramana k Pražskému hradu, čepici se znakem 
smrtihlava vtaženou hluboko do očí. Kameraman mu očividně 
stojí v cestě.

V úzkém obličeji se nepohne ani sval, jen se krátce podívá 
do kamery. Kamera zachytí jeho pohled – ledový, nenávistný, 
neskutečně zlý. Vlčí pohled ochromuje člověka nečekaným ne-
přátelstvím. Kdyby pohled mohl zabíjet…“ Popsaný záběr lze 
najít v českém dokumentárním filmu Opus pro smrtihlava. Au-
tor pokračuje: „Z této krátké scény […] je patrné, proč se vět-
šina současníků Reinharda Tristana Eugena Heydricha bála. 
Připadal jim nepřístupný a pohrdavý, lstivý a krutý jako ,mladý 
zlý bůh smrti‘, ,blonďatá bestie‘ nebo ,ďábel v lidské podobě‘. 
Z Hitlerovy říše temnoty se do naší doby dívá tvář zla; odstra-
šující, a přece určitým strašným způsobem fascinující. Vzápětí 
vyvstává otázka: co se skrývá za tímto nepřátelským pohle-
dem? Do jakých propastí vede kontakt s takovýma očima? Co 
vedlo tohoto člověka k jeho odporným činům?“

Na tři čtyři kroky, víc to zřejmě nebylo, byl ve středu 
27. května 1942 zhruba o půl jedenácté s tím pohledem kon-
frontován rotmistr československé armády Jozef Gabčík. 
K tomu, proč elitní střelec z časů speciálního výcviku v Anglii 
nedokázal z očí do očí skolit bestii na první pohled podobnou 
člověku, se ještě vrátíme. Zatím se spokojme konstatováním, 
že čím víc času od té doby uplynulo, tím víc je na ono selhání 
(zbraně nebo člověka, který měl vykonat ortel?) názorů. Neje-
den se snaží objevit odpověď i ve sféře, do které zacílil jeden 
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z  nadhozených otazníků: „Do jakých propastí vede kontakt 
s takovýma očima?“

Dederichs se soustředil převážně na Heydrichovu osobnost; 
atentátem, jeho strůjci a vykonavateli se zabýval jen okrajově. 
Přesto nelze přejít bez povšimnutí, jak uzavřel svůj popis akce: 
„Dodnes zůstává hádankou, proč česká exilová vláda v Anglii 
pro atentát s krycím jménem ,Anthropoid‘ nevybrala lepší vo-
jáky, než byli Kubiš a Gabčík.“

Ta věta krutě křivdí netoliko těm, kteří byli pověřeni vý-
běrem, výcvikem i morální, psychologickou a co do situace 
v okupované zemi informativní přípravou vhodných mužů pro 
takovou operaci, ale v neposlední řadě i oběma vojákům, kteří 
na sebe dobrovolně vzali mimořádně obtížné poslání s prak-
ticky nulovou šancí na vlastní přežití. Abychom však pouze ne-
postavili tvrzení proti tvrzení, musíme si sami položit otázku:

Odpovídal výběr příštích parašutistů náročnosti jejich úkolů 
na půdě okupované vlasti a reálné situaci, která je doma čekala?

Kdo hledá odpověď, měl by si především vymezit základní 
limit možností výběru: dosažitelný počet vhodných kandi-
dátů. Na prahu léta roku 1940 se po katastrofickém pádu Fran-
cie podařilo úspěšně evakuovat do Velké Británie zhruba tři 
tisíce příslušníků československé pěší divize, většinou dobro-
volných exulantů, kteří opustili svou zem s cílem bojovat za její 
osvobození. Uprostřed všeobecného marasmu obstála divize 
ve Francii se ctí, ale ani tak nemohla nebýt zasažena plošnou 
demoralizací z hanebné porážky. V  průběhu dramatického 
ústupu do jihofrancouzských přístavů se v zemi rozhodli zůstat 
především slovenští dělníci a horníci, kteří tam byli mobilizo-
váni na základě státního občanství Československé republiky. 
Ta však již neexistovala; naproti tomu jejich rodná země měla 
teď svůj vlastní stát. Mnozí tito lidé, kteří se příslušníky čes-
koslovenského zahraničního vojska nestali z vlastního rozhod-
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nutí, měli ve Francii nebo ve své vlasti rodiny, které by mohli 
vystavit pronásledování. A všichni mohli ohrozit svůj případný 
budoucí návrat na Slovensko, které se proměnilo v poslušného 
vazala Hitlerovy říše.

Paradoxně však obavy z věcí budoucích nepochybně vedly 
i mnohé příslušníky divize, kteří ve zmateném víru francouz-
ského zhroucení ztratili víru ve smysl odboje, aby přesto odešli 
za Lamanšský průliv a setrvali v exilové armádě. „Francouzská 
vláda je povinna předat na požádání všechny Němce, které ně-
mecká strana vyjmenuje, ať již jsou ve Francii, francouzských 
koloniích, protektorátech či v oblastech pod francouzským 
mandátem,“ stálo v  článku 12 německofrancouzské smlouvy 
o  příměří. Někdejší občany Československé republiky, pří-
slušné do nacistického Protektorátu Čechy a Morava, považo-
vali nacisté za ne sice plnoprávné, ale co do povinností a trestní 
odpovědnosti jednoznačně zavázané příslušníky svého „raj-
chu“; pokud proti říši pozvedli zbraň, byli pro ni velezrádci. 
A  smrt nebo přinejmenším koncentrační tábor v ní hrozila 
i za mnohem méně závažná provinění, než byla velezrada!

Opustit zahraniční armádu v relativním anglickém ostrov-
ním bezpečí a tolerantním ovzduší tradiční demokracie, které 
si království zachovalo i ve stavu bezprostředního ohrožení, 
zdaleka tak riskantní nebylo. A tak další službu odmítlo na pět 
set příslušníků evakuovaných jednotek. Byli to zejména ko-
munisté a nedávní dobrovolníci z mezinárodních brigád špa-
nělské občanské války. Své rozhodnutí se snažili ospravedlnit 
povykem, že západní politický exil hájí pouze zájmy kapitalistů 
a vykořisťovatelů, jeho vojenské velení že je neschopné a zfa-
šizované, v jednotkách že jsou silně antisemitské tendence… 
Rudí agitátoři se snažili strhnout i vojáky jiného světonázoru. 
„Čím víc nás bude,“ ujišťovali, „tím méně s námi svedou. Na-
konec jim nezbude, než nás pustit do civilu a dát nám práci.“ 
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Někteří se uchýlili i k hanebnému argumentu „vyděláme si 
mnohem víc, než nám vyplácejí v žoldu!“. Pro jejich demo-
kraticky a vlastenecky smýšlející okolí nebylo tajemstvím, o co 
jim ve skutečnosti běží: rozbíječi poslušně plnili pokyny zahra-
ničního vedení komunistické strany, zaměřené na rozklad jed-
notek západního odboje. Bylo to v roce 1940; Sovětský svaz 
byl s nacistickým Německem spjat paktem o neútočení, který 
v praxi působil spíše jako spojenecká smlouva. (Třeba německý 
blitzkrieg by na západě sotva slavil takové triumfy bez plynu-
lých dodávek ropy z Baku.) Stalin označoval za hlavní válečné 
paliče Francouze a Brity a čeští komunisté v čele s Gottwal-
dem horlivě platili za bezpečí moskevského azylu rozvratnic-
kou činností proti londýnskému exilu a jeho vojenské složce.

Nejenom pro brigádu, která byla zformována na anglické 
půdě, ale zejména pro výsadky do okupované země, které byly 
nedlouho poté vybírány a připravovány pro speciální úkoly, 
mohli být právě interbrigadisté s cennými bojovými zkuše-
nostmi ze Španělska, nejednou i z diverzní činnosti, význam-
ným přínosem. Ve Francii byli mnozí „španěláci“ svými veliteli 
vysoko ceněni. Co to však bylo platné, když teď slepě plnili ne-
smyslné příkazy z Moskvy? (Ti, kdo jim je dávali, je později 
nedlouho po návratu do vlasti za bezvýhradnou oddanost od-
měnili po svém. Některé i šibenicemi. Ale to už je jiný příběh.)

Zbylo málo mužů

Do titulku se nevloudila chyba, je vědomou parafrází názvu 
práce vojenského historika Jiřího Šolce Bylo málo mužů, shr-
nující historii desantů z Velké Británie na půdu vlasti. Její autor 
byl pro takové zaměření své činnosti ve vojenském historickém 
ústavu jedinečně kvalifikován minulostí příslušníka výsadko-
vého vojska. V době sovětské okupace musel pro své zásadové 
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postoje ústav opustit. I  když po dvě desetiletí pracoval jako 
stavební dělník, houževnatě pokračoval ve svém bádání. Jeho 
posedlost velkým tématem lze právem srovnávat s přístupem 
publicisty a spisovatele Jaroslava Andrejse, k němuž se brzy do-
staneme. Když totalitní vládci i Jiřímu Šolcovi znemožnili pří-
stup k archivním pramenům, také on jen ještě více opřel svou 
činnost o informace získané od někdejších aktivních účastníků 
popisovaných dějů. Zrodilo se tak dílo nejen mimořádně obdi-
vuhodné, ale i mimořádně cenné. Ve druhé polovině osmdesá-
tých let minulého století bylo šířeno samizdatem. To ještě autor 
ani čtenáři netušili, že se už velice brzy objeví na knihkupec-
kých pultech. Stalo se tak roku 1990, pár měsíců po listopado-
vém převratu. Autor pak na stejné téma vydal imponující řadu 
dalších knih. Z nich se té, o níž je tu řeč, rozsahem, šíří záběru 
i významem blíží dílo Přijdeme za svítání.

Při volbě názvu Bylo málo mužů se autor inspiroval pamět-
ním spisem Sdružení výkonných parašutistů druhé světové 
války z roku 1945. „Bylo mnoho úkolů, které bylo třeba vyko-
nat v týlu nepřítele na třetí frontě – na domácí frontě,“ praví se 
v něm. „Bylo málo mužů, kteří byli odhodláni tyto úkoly plnit, 
a tak výběr nebyl veliký. Byla zde jen silná důvěra a naděje, že 
ten veliký úkol splní ten pravý muž…“

Ano, bylo málo mužů! Už proto, že z těch, kteří měli před-
poklady obstát v náročném výcviku a potom i při plnění ob-
tížných a riskantních úkolů speciálních operací, jich po dalším 
nutném prosévání pro konečný výběr zbyl jen velmi ome-
zený počet. I když převážnou většinu těch, kteří zvolili ústup 
do Anglie, motivovalo odhodlání pokračovat v boji, bylo nevy-
hnutelné vyloučit z možného výběru další stovky případných 
kandidátů.

Na prvním místě to byli příslušníci letectva: stíhači, posádky 
bombardérů, ale i letištní personál – mechanici a zbrojíři. Ta-
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kových bylo z naší země ve Velké Británii dost a byli to muži 
stateční, dobře vycvičení a neochvějně vlastenečtí. Na  rozdíl 
od vojáků pozemních jednotek tam však sloužili v odlišném po-
stavení: byli vázáni přímou příslušností ke Královským vzduš-
ným silám a bezvýhradně tedy podléhali jejich velení. Pro RAF 
měli – ať už při obraně ostrova nebo pro odvetné údery – cenu 
zlata a nebyli by za žádnou cenu uvolněni; s  ohledem na je-
jich vysokou kvalifikaci by to byl zjevný nesmysl, se kterým by 
ostatně sami nesouhlasili. Vždyť právě jim se dostalo privile-
gia bezprostředně po přistání u anglických břehů pokračovat 
v boji! Z toho důvodu například i Jozef Gabčík – dříve než byl 
vybrán pro parašutistický výcvik – žádal o převelení k letectvu, 
kde se chtěl uplatnit jako palubní střelec.

Byl tu i značný počet vojáků židovského původu. Někteří už 
měli příležitost prokázat svou statečnost. Nepochybně by i při 
posuzování dalších předpokladů pro výsadkové operace prošli 
sítem výběru; cennou přednost by v jejich případě znamenala 
výborná znalost němčiny, kterou byli zpravidla vybaveni. Vy-
slat je do misí v nacistickém týlu by však z pochopitelných dů-
vodů znamenalo nepřijatelné riziko nejen pro ně samé, ale i pro 
ostatní členy výsadkových rojů a spolupracovníky z řad domá-
cího odboje. V konečném důsledku tedy i pro zdar celé operace.

Proti nacistům účinně bojovaly také mnohé ženy, na našem 
londýnském exilovém ministerstvu národní obrany však pano-
val kategorický názor, že na frontu a tím spíše do speciálních 
misí nepatří. V tehdejším Sovětském svazu šly se Svobodovými 
jednotkami mnohé do boje jako zdravotnice, spojařky, ale i os-
třelovačky a osvědčily se stejně jako muži. Pamětníci příchodu 
Rudé armády v roce 1945 si jistě vzpomenou, kolik v ní bylo 
žen i v důstojnických hodnostech a jaký respekt si v nejzapekli-
tějších situacích na křižovatkách přesunů celých divizí doká-
zaly zjednat energické regulovčice. Kolik ruských, ukrajinských 
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nebo běloruských dívek seskočilo do německého týlu na padá-
cích a statečně si vedlo v partyzánských oddílech! Kolik dívek 
bojovalo a padlo ve Varšavském povstání! Ženy se zúčast-
nily výsadkových speciálních operací třeba i ve francouzském 
hnutí odporu. Tisíce dalších sloužily také v britské královské 
armádě, námořnictvu a letectvu, ale výhradně na pevné zemi 
a v zápolí, v rozličných technických, administrativních a po-
mocných službách. Naše velení v Anglii tento názor a postoj 
hostitelů sdílelo a bylo v tom neoblomné – i když v případě jed-
notek na východě, s ohledem na ruskou situaci a riziko mož-
ného nedorozumění se Sověty nakonec na svém stanovisku 
důsledně netrvalo. Současný pohled na uplatnění žen v bojo-
vých situacích dává ostatně někdejšímu plukovníkovi Ludvíku 
Svobodovi zapravdu proti jeho londýnským nadřízeným. Ko-
neckonců, v jednom s nimi Svoboda vlastně byl zajedno: také 
on se v té věci podřídil stanovisku hostitelské země. I kdyby 
však byla Zvláštní skupina D zpravodajského oddělení londýn-
ského exilového ministerstva prosazovala a nakonec prosadila 
zařazení žen do výcviku pro speciální operace – byli by muži 
přijali jejich začlenění do výsadkových rojů? Názor, který je 
dnes všeobecně přijímán v mnoha armádách v čele s americ-
kou, musel nejprve ve specifických podmínkách každého pro-
středí postupně dozrát.

Některá odbojová hnutí okupovaných zemí koordinovala 
součinnost zahraniční akce s domácí frontou vysíláním emi-
sarů pro politické řízení. Třeba v Polsku působili delegáti lon-
dýnské vlády na úrovni hlavního velitelství Zemské armády 
i jejích územních okruhů a obvodů; podobná praxe se osvěd-
čila také ve Francii. I pro konkrétní zpravodajské nebo diverzní 
akce mohl londýnský exil některých okupovaných evropských 
zemí vybírat z řad nevojenské, občanské emigrace. V českém 
případě takový postup prakticky vyloučily už zmíněné ome-
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zené počty vhodných kandidátů. Jiří Šolc to vyjádřil lapidárně: 
podle něho kdo z civilních emigrantů po této stránce „za něco 
stál, byl vojákem, službu v armádě neodmítal, naopak, sám se 
do jejích řad hlásil. Kdo tak neučinil, byl buď přestárlý, zdra-
votně nezpůsobilý, málo statečný, nebo mu bránily politické 
důvody.“ Že takové hodnocení působí příliš příkře? Potom se 
nabízí přímé svědectví muže nad jiné povolaného, šéfa našich 
londýnských zpravodajců plukovníka Františka Moravce, vtě-
lené do memoárové knihy Špión, jemuž nevěřili:

„Československá emigrace v Anglii za druhé světové války 
se dělila do tří skupin: politické, obchodní a vojenské. Čle-
nové prvních dvou skupin šli z domova do emigrace proto, aby 
mohli v cizině pokračovat ve své předválečné činnosti. Poli-
tici považovali za svou povinnost provádět v cizině politickou 
činnost. Dělali to zbytečně velkoryse, a ne vždycky ku prospě-
chu věci. K velkému počtu politiků je dále nutno připočíst ještě 
větší počet lidí zaměstnaných ve všech těch početných a zby-
tečných ministerstvech, která se utvořila po uznání prozatímní 
československé vlády v Londýně.“

Politici se nezapřou; to platí také o jejich kancelářských 
souputnících. Ani nad dalšími Moravcovými řádky, jakkoli 
vyslovují velice tvrdý soud, není důvod pochybovat o jejich 
oprávněnosti: „Druhou skupinu, obchodní, rovněž početnou, 
tvořily osoby, které se dívaly na svůj život v cizině jako na pří-
ležitost obohatit se způsoby, které byly často velmi pochyb-
ného charakteru z hlediska morálního, totiž hlavně černým 
obchodem. Žádná z těchto dvou skupin nepřicházela v úvahu 
při výběru osob vhodných pro naše operace, protože tito lidé 
většinou neodešli do ciziny, aby bojovali nebo se jinak anga-
žovali, což by vyžadovalo osobní nebezpečí a riziko. Několik 
mých pokusů získat z těchto skupin personál pro naše účely na-
prosto ztroskotalo.“
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Jeden z oněch pokusů hledal vhodného organizátora a ko-
ordinátora domácího odboje z řad politiků. Jako přijatelný 
adept se jevil energický a temperamentní mladý poslanec, 
na jehož jméně i politické příležitosti už dávno nezáleží. S ná-
vrhem nadšeně souhlasil. Roku 1944 se uvažovalo o jeho vy-
slání na  Slovensko, které se pozvolna dostávalo do blízkého 
frontového zápolí. S  ohledem na předpokládané poslání měl 
projít pouze nejnutnějším parašutistickým výcvikem. Major 
Paleček ho nevybíral – při jeho psychologické erudici by ho 
nepochybně hned zkraje odradil kandidátův přemrštěný po-
cit vlastní důležitosti a nápadná povídavost – a notně se zděsil, 
když se mu cestou do výcvikového střediska poslanec jen tak 
mimochodem svěřil s obavami, že se mu při skoku padákem 
může ozvat staré fotbalové zranění kolene. Ještě než mohlo 
na letišti Ringway u Manchesteru dojít k prvnímu cvičenému 
seskoku, kandidát výsadkové mise se zranil už během přípravy 
na pevné zemi a musel být z dalšího programu vyřazen. Ještě, 
že tak, chtělo by se říci – protože ten pán se o přísně tajném 
programu ve Státní radě (exilové náhražce parlamentu, leč po-
chopitelně bez mandátu vzešlého z voleb) rozpovídal tak, až se 
zpravodajcům protáčely panenky! Tím skončil jediný londýn-
ský pokus vyslat k domácímu odboji politického emisara. Mos-
kevskému komunistickému exilu se to povedlo; jiná věc ovšem 
je, nakolik přitom sledoval skutečné potřeby odboje – a kde už 
začínala příprava k uchvácení moci po osvobození.

„A tak to byla jen třetí skupina, skupina vojenská, která 
představovala rezervu pro možný výběr,“ uzavřel František 
Moravec neradostnou úvahu. Podtrženo a sečteno zbyl pro vý-
běr parašutistů ke zpravodajským i diverzním úkolům nepříliš 
široký okruh kandidátů. To na rozdíl třeba od mnohonásobně 
početnějších polských jednotek ve Velké Británii, jež měly 
v  tomto směru i další nemálo důležité přednosti. Především 
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prošla značná část jejich příslušníků bojovým nasazením při 
obraně Polska. Po jeho pádu unikly do zahraničí celé jednotky 
i s veliteli, kteří díky tomu dobře znali své podřízené a věděli, 
koho do speciálního výcviku doporučit a koho ne. Počty vo-
jáků a složité organizační členění polského armádního sboru 
ve Velké Británii usnadňovaly i konspiraci, naléhavě důleži-
tou při výběru i přípravě mužů pro speciální operace; převe-
lení k útvarům v jiných posádkách nebylo ničím neobvyklým. 
V  tom směru bylo postavení našich nesrovnatelně složitější. 
Kdykoli do dvou a půl tisícové brigády a zejména k jejímu prv-
nímu praporu, ze kterého se rekrutovala většina parašutistů, 
zavítal zpravodajský důstojník z londýnského velení, pohovo-
řil s veliteli praporů a jejich štáby, s velitelem některé roty a pak 
se dvěma třemi vybranými poddůstojníky, nebylo těžké se do-
vtípit, o co se jedná. Ještě horší bylo, že po společné anabázi 
přes Polsko, francouzskou cizineckou legii a Francii, nebo jižní 
cestou přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko, 
Sýrii a Egypt ke stejnému cíli jednotliví kandidáti často vzá-
jemně o sobě, svých rodinách, rodištích a místech předváleč-
ného působení ještě před výběrem do speciálních výcvikových 
středisek věděli první poslední. Bohužel to pak někdy doma 
mělo i tragické následky. Ale dalo se jim za takových okolností 
zabránit?

Největší kámen úrazu spolehlivého výběru: jednotlivci, 
kteří unikli z protektorátu, aby vstoupili do nových „legií“, byli 
z hlediska armádní personalistiky vlastně nepopsanými listy! 
„Co se týkalo osobního pozadí vojáků, měli jsme k dispozici 
jen jejich osobní výpovědi,“ potvrdil František Moravec. „Ne-
byly žádné policejní nebo jiné archivy, kde by se tyto výpovědi 
mohly ověřit. V řídkých případech jsme tyto výpovědi mohli 
porovnat s výpověďmi jiných osob, které prověřovanou osobu 
znaly v Československu. Ale to byly výjimky… Za těchto okol-
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ností ohodnocení spolehlivosti muže, jenž měl být vybrán pro 
naše operace, se muselo opírat jen o jeho výpověď, doporučení 
jeho velitele a pozorování jeho chování během přípravného vý-
cviku.“ Jiné možnosti posouzení se opravdu nenabízely. Nadto 
ani bojovník či třeba i velitel, který se osvědčil na frontě, ne-
musel být nutně tím pravým mužem pro zpravodajskou nebo 
diverzní činnost. A jinému řešení stálo v cestě už zmíněné 
omezení pouze na vojáky.

Brzy po válce vešlo ve všeobecnou známost, že legendární 
britští „commandos“, kteří zasadili Němcům i Japoncům tolik 
nečekaných tvrdých úderů, hledali posily nejen v řadách profe-
sionálních vojáků, ale velice často také mezi „mladými džentl-
meny, kteří se v míru nudili“, jak zněla oblíbená floskule oněch 
časů. A tak komanda pro speciální operace doplňovali také 
úspěšní amatérští boxeři, džudisté, horolezci, veslaři, vodáci, 
jachtaři, letečtí plachtaři, motoristé, ragbisté, lovci šelem, ces-
tovatelé i táborníci v divoké přírodě – zkrátka, jak by se dnes 
řeklo, milovníci extrémních sportů a  adrenalinových zábav. 
Kromě toho, že už si přinášeli s sebou požadovaný „fight spi-
rit“ čili bojového ducha, „team spirit“, houževnatost, vytrva-
lost, psychickou odolnost i fyzickou kondici, uplatnili mnohdy 
v úderných akcích též odborné znalosti a dovednosti ze svého 
hobby. V Sovětském svazu dovedli takovou metodu výběru 
k ještě větší dokonalosti: ve sportovních centrech armády a li-
dového komisariátu vnitra (NKVD) byli už před válkou vedle 
odborného sportovního tréninku soustavně cvičeni a školeni 
příští členové „specnazu“ – jednotek zvláštního určení! O ně-
čem takovém mohli ti, kdo v Anglii vybírali, cvičili a vysílali 
parašutisty do speciálních misí v naší zemi, leda snít.

Jeden prubířský kámen se ale přece jen nabízel, a pořádně 
tvrdý: většinu těch, mezi kterými se hledali vhodní adepti ris-
kantních, s velikou pravděpodobností sebevražedných akcí, 
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tvořili vysoce motivovaní dobrovolníci v tom nejčistším slova 
smyslu!

O vojácích druhého zahraničního odboje už se napsalo – 
a bohdá ještě napíše! – mnohé. Leč nikdy toho nebude dost, má-
me-li jim alespoň takovou formou vrátit malý dílek toho, za co 
jim dlužíme. A  zcela jistě by se přitom mělo daleko víc zdů-
razňovat, čím se lišili od drtivé většiny jiných hrdinů největší 
a nejstrašnější války dějin. Tito muži, nápadně často sokolové 
(či z Moravy orlové) nebo skauti, vyrostli a dospěli v Masary-
kově republice a její smysl a poslání přijali za své vyznání víry. 
V zářijové krizi roku 1938 se stejně jako statisíce jiných chopili 
zbraní s nádhernou samozřejmostí, která už jednou provždy za-
řadí průběh mobilizace mezi nejsvětlejší stránky českých dějin. 
Když pak museli bez boje opustit pohraniční opevnění, když 
byli pár měsíců poté nuceni odevzdat zbraně nacistickým vetřel-
cům, stejně jako jejich druhové bezmocně svírali pěsti a polykali 
slzy ponížení a vzteku. Jenomže zatímco jiní svěsili hlavy, ať už 
nadlouho nebo jednou provždy, oni je hned zase vzdorně zvedli. 
Opouštěli domov s hlubokou vírou ve správnost svého rozhod-
nutí, a přitom bez sebemenší jistoty, že se kdy vrátí. Prodírali se 
přes několikeré hranice, ochotni dojít třeba na konec světa, jen 
když tam dostanou zbraň, aby si mohli srovnat svůj účet s oku-
panty. Mezi takovými se v Anglii vybíralo pro výsadky do vlasti.

„Ideálními uchazeči o parašutistický výcvik byli vojáci čes-
koslovenské armády, svobodní, bez závazků, a jak bylo ně-
kolikrát zdůrazněno, s prokazatelnou osobní statečností, bez 
fyziognomických anomálií, ve věku do třiceti let, zdraví, tě-
lesně zdatní, inteligentní, s vyrovnanou povahou a bez škodli-
vých návyků,“ shrnul požadavky Jiří Šolc v knize Zpívali jsme 
Tipperary.

Vojáci z nacisty okupovaných zemí, vycvičení ve Velké Bri-
tánii, plnili po návratu z nebe domů zvláštní úkoly ve Francii, 
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Belgii a Nizozemsku stejně jako v Polsku, Československu, Ju-
goslávii či Řecku. Řekněme si rovnou a bez nadsázky: ti, kteří 
seskočili v Čechách a na Moravě, to měli ze všech nejtěžší. Proč 
právě oni? Jaroslav Andrejs to v knize Smrt boha smrti lapidárně 
vyjádřil jedinou větičkou o „malém ostrůvku země, obklo-
peném a prosáklém německým mořem“. Ostrůvku, dodejme, 
ze  kterého nemohlo být po splnění úkolu či po ztroskotání 
mise ani pomyšlení na návrat na základnu nebo třeba na ústup 
k  partyzánům v rozlehlých lesních či horských masivech. To 
úskalí před vybranými muži nikdo netajil; bylo prvním, na co 
byli upozorněni. Přesto, když byli příslušníci brigády, kteří do-
stáli výše vypočítaným požadavkům, dotázáni, zda jsou připra-
veni plnit bojové úkoly na půdě okupované vlasti, odpověděla 
naprostá většina bez dlouhého přemýšlení ano.

Zkušené oko majora Palečka

V pátek 3. března 1939 v poledních hodinách se ve střešo-
vické konspirativní vile zpravodajské služby generálního štábu 
uskutečnila zhruba půlhodinová schůzka s jejím nejcenněj-
ším agentem, krytým šifrou A54. Po celou dobu už několika-
leté součinnosti nebylo pochyb o tom, že tajemný Němec je 
příslušníkem armádní zpravodajské služby Abwehr, a ne leda-
jakým! Jeho jméno však zůstávalo tajemstvím, i samotný náčel-
ník zpravodajců plukovník František Moravec se je dozvěděl 
až po válce; Paul Thümmel si už na počátku spolupráce vymí-
nil, že naši zpravodajci nebudou po jeho totožnosti pátrat, pro-
tože by to mohlo vést k jeho odhalení, a oni slib dodrželi. A54 
jim už v minulosti poskytl cenné informace. Na schůzku, k níž 
teď došlo z jeho iniciativy, však přivezl hotovou zpravodajskou 
bombu: ve středu 15. března časně ráno vtrhne německá ar-
máda na půdu mnichovským diktátem zmrzačených českých 
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