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1. Cíl práce 

 

 V práci budeme rekonstruovat ţivotní příběh a konfidentské aktivity Josefa Veselého 

(*23. května 1917 - +?) v kontextu období první a druhé republiky, protektorátního období, 

poválečného vývoje, poúnorového vývoje aţ k počátkům normalizace. Osoba Josefa Veselého 

je pro nás zajímavá, protoţe její případ byl otevřen ve dvou odlišných dobách. V roce 1946, 

kdy bylo vyšetřování zastaveno pro nedostatek důkazů, a v roce 1964, kdy bylo dotaţeno do 

konce. 

Na konkrétním případě tohoto konfidenta lze dobře analyzovat, jakým způsobem se 

člověk mohl stát v pohnutých protektorátních dobách konfidentem, jaká byla náplň 

konfidentské činnosti a jakým způsobem své konfidentství tento člověk po válce zastíral. 

Druhý problémem, který v práci hodláme sledovat, je zpracování případu Josefa Veselého 

československou veřejností. 

 V závěru se pokusíme zodpovědět otázku, zda představuje Josef Veselý standardní 

nebo atypický případ českého konfidentství. 

 

1.1. Vzorek 

  

 V práci rekonstruujeme ţivotní příběh Josefa Veselého, který byl od podzimu 1940 

konfidentem gestapa. Po válce Veselý zastával jako komunistický funkcionář posty na 

ministerstvech vnitra a národní obrany a ve vedení československého filmu. V roce 1964,  

kdy mu byla skrze výpověď Jaroslava Nachtmanna dokázána konfidentská činnost, byl uznán 

vinným. Na základě tohoto rozsudku byl posléze vězněn. 

 Jako vzorek jsme si zvolili vybrané sloţky fondu 325 Stíhání nacistických zločinců z 

Archivu bezpečnostních sloţek a vybrané ročníky některých deníků periodického tisku.  

 Z fondu 325 Stíhání nacistických zločinců jsme zvolili tyto dokumenty: ze složky 

325-95-5: Protokol o výslechu obviněného – podezřelého. 9.12.1963; ze sloţky 325-95-7: 

Protokol o výslechu svědka Josefa Krouţka. 12.12.1963; ze složky 325-105-12: Protokol z 

výslechu Georga Pittermanna, 24.5. 1946.; ze složky 325-107-2: Přihláška za člena 

Komunistické strany Československa, 6.9. 1945 Josef Veselý; Poznatky k případu por.ţen. 
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Josefa Veselého o Hedě Wolfové (výslechový protokol – červen 1946); Potvrzení veřejného 

ţalobce mimořádného lidového soudu v Praze, 2. srpna 1946; Záznam ze dne 13. května 1947 

o volavčí síti Nachtmana a Leimera a o nevině Veselého nejspíše od vyšetřovací komise 

sekretariátu ÚV KSČ; Dopis ústřednímu výboru KSČ, kádrovému oddělení, L. Kopřivovi od 

J. Hoška 28.3.1949; Major Josef Veselý. 29.3.1950 – Zpráva vypracovaná  kádrovým 

oddělením MV; Dotazník pro zaměstnance ústředních úřadů - 1.6. 1950 Josefem Veselým 

pro Ministerstvo národní bezpečnosti; Ministerstvo národní bezpečnosti odbor kádrový a 

školství: Posudek na Josefa Veselého od Václava Havránka, 3.9. 1951; Zápis výpovědi Karla 

Švába k osobě Jarmily Tausigové z 3.12. 1951; Zápis výpovědi Karla Švába o Josefu Veselém 

z 18.2. 1952; Dotazník Josefa Veselého – počátek 60. let; Kádrový dotazník Josefa Veselého, 

pravděpodobně z roku 1962; Ţivotopis psán Josefem Veselým pro kádrové účely, 16. 7. 1962; 

Výstřiţek z Rudého práva, 16.3.1963 Josef Veselý: Lepší cestu filmovému umění; ze složky 

325-107-3: Překlad Josefa Pomahače: Rozsudek nad Karlem Celerinem z 11.11. 1940, I. 

trestní komory zemského německého soudu v Praze; Ţádost o vytěţení Jaroslava Nachtmana, 

II. správa MV, 10. odbor sovětským bezpečnostním orgánům, 28.3. 1962; Zpráva 

z vyhodnocení písemných materiálů k osobě Josefa Veselého vypracována Správou 

vyšetřování MV, 29.6. 1963; Záznam rozhovoru s Raprrichem. 4.správa MV, 4.odbor, 3. 

Oddělení 14.12. 1963 – vyšetřování případu Josefa Veselého; Antonín Kučera – z rozhovoru s 

jeho matkou Marií Kučerovou vedený  k vyšetřování Josefa Veselého, bez data – nejspíše po 

otevření případu, začátkem 60. let; Opis vlastnoruční zprávy Josefa Veselého. Moje ilegální 

činnost, bez data – nejspíše 1945/1946; Záznam o projednávání přijetí syna Josefa Veselého 

do KSČ s ţádostí o prověření soudního spisu Josefa Veselého 3.4. 1975; ze složky 325-107-4: 

Zpráva o vyhodnocení písemného materiálu konfidentské činnosti z doby okupace Josefa 

Veselého vypracována Správou vyšetřování MV, bez data – dle obsahu počátek 60. let, před 

výslechy Nachtmanna; Ţivotopis – Josef Veselý – napsal 20. 10. 1958. – nejspíše pro filmové 

laboratoře Barrandov; Souhrnný posudek na s. Josefa Veselého. - 20.10.1958 vypracováno 

kádrovým oddělením Filmových studií Barrandov; Výpisy z protokolů obviněného Jaroslava 

Nachtmanna k osobě Josefa Veselého, 17.6. 1963; Výpisy z protokolů obviněného Jaroslava 

Nachtmanna k osobě Josefa Veselého, 22.6. 1963; Výpisy z protokolů obviněného Jaroslava 

Nachtmanna k osobě Josefa Veselého, 23.6. 1963; Náčelník 4. sboru III. Správy MV 

Formánek Správě pasů a víz MV 2. oddělení, 6.11. 1963; Plán realizace Josefa Veselého. - 
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29. 11. 1963 - Správa vyšetřování MV; Příloha k plánu realizace Josefa Veselého. - 29. 11. 

1963 - Správa vyšetřování MV; Dopis Josefa Veselého Josefu Pavlovi z Mírova, 28.4. 1964; 

Záznam II. Správa HS StB 8. odbor, 2. odd., 30. 12. 1967; Odsouzený Josef Veselý – zpráva 

od Hlavní správy StB, II. Správa, 8. odbor, 5.1. 1968; Stíţnost MV Sbor SNV, 15.5. 1968; ze 

složky 325-107-5: Protokol o výslechu obviněného – podezřelého. 21.12.1963; Protokol o 

výslechu obviněného – podezřelého. 22.12.1963; Protokol o výslechu obviněného – 

podezřelého. 8.1.1964; Protokol o výslechu obviněného – podezřelého. 16.1.1964; Rozsudek 

jménem republiky, 1.10. 1964 Vlad. Podčepický; ze složky 325-107-6: Veselý Jaroslav 

2.10.1950 – opis vlastního ţivotopisu ze 4. 9. 1950 Státní umělecký soubor Praha; Záznam – 

20.11. 1963 III. Správa MV – bydliště v době okupace.  

 Vycházeli jsme rovněţ z Prozatímního inventárního soupisu k archivnímu fondu 325. 

Stíhání nacistických zločinců, který je v současnosti jediným existujícím popisem fondu. 

 Z dobového tisku jsme zkoumali dva ročníky: 1946 a 1964. V roce 1946 jsme se 

zaměřili na pět deníků: Svobodné noviny, Svobodné slovo, Rudé právo, Lidová demokracie a 

Národní osvobození. V roce 1964 jsme pak procházeli Svobodné slovo, Rudé právo a Lidovou 

demokracii. 

 

1.1.1. Charakteristika fondu  

 

 Hlavním informačním zdrojem práce budou archivní materiály Státní bezpečnosti 

(StB), které se nachází v Archivu bezpečnostních sloţek v dosud jen rámcově zmapovaném 

fondu 325
1
 Stíhání nacistických zločinců, v oddělení Studijního ústavu ministerstva vnitra. 

 Podnětem pro vznik fondu 325 Stíhání nacistických zločinců bylo blíţící se promlčení 

válečných zločinů bonnským tribunálem, k němuţ mělo dojít 8. května 1965
2
 v Německé 

spolkové republice (NSR). Komise pro stíhání nacistických válečných zločinců, která v našich 

zemích oficiálně vznikla proto, aby se urychlilo vyšetřování dosud nevyjasněných případů, 

sama jednotlivé kauzy nevyšetřovala. Tento úkol připadl Správě vyšetřování StB, která měla 

shromáţdit dostatek důkazů, aby mohli být jednotliví viníci usvědčeni.
3
 Tento proces byl úzce 

spjat s tehdejší československou politikou vůči NSR. Záporná kampaň, kterou proti NSR  

                                                 
1
  Jedná se o sloţky 325-105-12; 325-107-2; 325-107-3; 325-107-3; 325-107-4; 325-107-5; 325-107-6. 

2
  KLAPAL, Č. (1980): Nepromlčitelné zločiny. Praha: Naše vojsko. 

3
  KLAPAL, Č. (1980): Nepromlčitelné zločiny. Praha: Naše vojsko. 
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Komunistická strana Československa (KSČ) rozpoutala, začala jiţ v roce 1954. Jejím cílem 

bylo ovlivnit smýšlení československých občanů tak, aby si stát mohl budovat svou identitu 

skrze vyhranění se vůči „kapitalistickému“ táboru. Tehdejší záminkou bylo 

znovuvyzbrojování NSR a její vstup do NATO. Kampaň těţila ze strachu o státní suverenitu a 

z vlasteneckých vášní a stavěla vládu do role jejich garanta. Bohuţel jí uvěřila většina 

obyvatelstva.
4
 Aféra promlčení válečných zločinů se tedy stala další součástí vládní 

propagandy a byla, jak je patrné i z úvodu Klapalovy knihy Nepromlčitelné zločiny, značně 

zpolitizována.
5
      

 Fond začal být utvářen v roce 1962
6
 a pomalu se rozrůstal aţ do 80. let. Obsahuje 

„…různé fotokopie dokumentů z archivu FMV
7
 (Sněmovní), ústředního a oblastních státních 

archivů, dále spisy vzniklé operativní a vyšetřovací činností na tomto úseku – záznamy o 

pohovorech, prošetřování různých událostí z doby okupace, fotografická dokumentace, 

ustanovování a výslechy svědků apod.“
 8

 Ve fondu se nachází převáţně spisy zabývající se 

činností gestapa a SD,
9
 Abweru,

10
 KT,

11
 Schupa,

12
 I. a II. stanným právem,

13
 Lidicemi, 

odbojovými skupinami a konfidenty (v souvislosti s činností gestapa). Samotný fond však 

bohuţel nebyl aţ do 80. let budován systematicky, tudíţ nemá ţádné logické členění a jeho 

jediný popis zatím existuje jen v neúplném Prozatímním inventárním soupisu k archivnímu 

fondu 325, který byl vytvořen v roce 2008. Obsahuje 188 kartonů, z nichţ kaţdý pojme 5 – 7 

svazků. Rozsah jednoho svazku se pohybuje v přibliţném rozsahu od 30 do 100 listů. 

Signaturní značky jednotlivých svazků jsou tvořeny číslem fondu, následuje číslo kartonu a 

poté pořadní číslo svazku, které se vytváří znovu pro kaţdý nový karton, např.: 325 – 95 – 7.  

  Do Sametové revoluce fond spadal pod Správu vyšetřování StB, poté byl převeden 

pod Archiv Ministerstva vnitra ČSR, po jeho zrušení pod Ministerstvo vnitra, a po zřízení 

Ústavu pro studium totalitních reţimů a Archivu bezpečnostních sloţek byl v roce 2007 

                                                 
4
  KAPLAN, K. (1992): Československo v letech 1953-1966. 3. část, Společenská krize a kořeny reformy. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 30. 
5
  KLAPAL, Č. (1980): Nepromlčitelné zločiny. Praha: Naše vojsko. 

6
  Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu 325. Stíhání nacistických zločinců. 

7
  Federální ministerstvo vnitra. 

8
  Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu 325. Stíhání nacistických zločinců. 

9
  Sicherheitsdienst (Bezpečnostní sluţba).  

10
  Vojenská rozvědka a kontrarozvědka. 

11
  Koncentrační tábor. 

12
  Schutzpolizei (Ochranná policie). 

13
  Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu 325. Stíhání nacistických zločinců. 
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převeden pod zmíněný archiv. Zde má být zpracován tak, aby mohl být podle návrhu 

koncepce
14

 Archivu bezpečnostních sloţek zmapovaný předán, spolu s ostatními fondy, v 

roce 2030 Národnímu archivu.  

 Ke zkoumání případu Josefa Veselého byly zpracovány vybrané části sloţek: 325-95-

5; 325-95-7; 325-105-12; 325-107-2; 325-107-3; 325-107-3; 325-107-4; 325-107-5; 325-107-

6. Evidence o tom, kdy byly sloţky do fondu umístěny, neexistuje. Nicméně lze usuzovat, ţe 

byly sesbírány během vyšetřování probíhajícího od roku 1957. Jediný přímý doklad o tom, ţe 

Veselý v roce 1946 stanul před Mimořádným lidovým soudem, tvoří potvrzenka o zastavení 

vyšetřování pro nedostatek důkazů, která byla očividně vloţena později. Od doby, kdy byl 

fond zaloţen, však do něj materiály byly průběţně dodávány. V námi zkoumané části je 

nejnovější dokument z roku 1975.
15

 Během výkonu trestu i po jeho ukončení se do Veselého 

sloţek přikládají protokoly, hlášení StB, či Správy nápravní výchovy (SNV), které souvisejí s 

případem. Protokoly se vţdy nějakým způsobem vztahují k Veselého minulosti. Mnohé 

dokumenty ve sloţkách nemají datum, ani ţádné bliţší označení. Jelikoţ je však doba jejich 

vzniku důleţitá, pokusili jsme se tyto údaje alespoň odvodit. 

 Sloţka 325-105-12 se váţe přímo k Veselému, jsou zde však i výpovědi dalších osob 

podezřelých z konfidentství, svědectví bratra Jaroslava Veselého i příslušníka kladenského 

gestapa George Pittermanna. Její rozsah je 27 listů. Sloţka 325-107-2 obsahuje spisy týkající 

se Veselého činnosti za okupace, předchozího vyšetřování, dále pak se obšírněji věnuje 

vyšetřování jiného konfidenta gestapa, Jaroslava Moutelíka, který byl Veselého známým. Ve 

sloţce se nachází 128 listů. Sloţka 325-107-3 dále rozšiřuje poznatky o Veselého okupační 

činnosti obohacené výpověďmi svědků, či osob, které s Veselým nějakým způsobem přišly do 

styku. Listů a přílohových materiálů je zde zhruba 140. Ve sloţce 325-107-4 nalezneme 

vyhodnocení materiálů k Veselého konfidentské činnosti, výslechové protokoly Jaroslava 

Nachtmanna, další svědectví různých lidí, posudky a Veselého vlastní ţivotopisy; celkem je 

zde 131 listů. Obsahem sloţky 325-107-5 jsou výslechy Josefa Veselého z roku 1963 a 1964 a 

jeho konfrontace s bratrem Jaroslavem během vyšetřování v dubnu 1964. Rozsudek procesu, 

který byl veden s Josefem Veselým, Jaroslavem Nachtmannem a Miroslavem Hanušem-

                                                 
14

  VANÍČKOVÁ, V. (2010): Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpečnostních sloţek s výhledem na 

pětileté období po stránce projektové, personální i ekonomické. Praha. 
15

  Archiv bezpečnostních sloţek. Fond 325 Stíhání nacistických zločinců: 325-107-3: Záznam o 

projednávání přijetí syna Josefa Veselého do KSČ s ţádostí o prověření soudního spisu Josefa Veselého 3.4. 

1975. 
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Hnátem.
16

 Zamítnutí odvolání Josefa Veselého a Hedviky Volfové.
17

Spis má 115 listů. Ve 

sloţce 325-107-6 jsou uloţeny materiály k vyšetřování bratra Josefa Veselého Jaroslava, který 

byl rovněţ podezřelý z konfidentství. Tato spekulace nebyla potvrzena. Převáţná většina 

materiálů je z let 1952 a 1957, je zde i několik zápisů z roku 1964, kdy byl souzen bratr Josef 

Veselý. Listů se zde nachází 39.  Sloţky 325-95-5 a 325-95-7 byly pouţity jen k vytěţení 

dvou konkrétních dokumentů: Prvním z nich je výslechový protokol Josefa Veselého z 9. 

prosince 1963 a nachází se ve sloţce 325-95-5. Dokument má 14 listů. Výslechový protokol 

Josefa Krouţka z 12. prosince 1963 se nachází ve sloţce 325-95-7. 

 

1.1.2. Charakteristika dobového periodického tisku  

 

Dobový tisk nám odkrývá obraz událostí tak, jak jej vytvářelo médium, které mělo 

tehdy největší společenský vliv. Vzhledem k tomu, ţe noviny byly hlavním informačním 

zdrojem veřejnosti, jejich zpravodajství a postoje ovlivňovaly veřejné mínění. Zajímat nás 

tedy bude, jak bylo konfidentství v poválečném období vnímáno a byl-li tiskem nějak 

reflektován přímo případ Josefa Veselého.  

Ve vybraných denících se budeme úţeji zaobírat ročníky 1946 a 1964. V těchto letech 

byl otevírán případ Josefa Veselého. Trestní stíhání Josefa Veselého podezřelého z 

konfidentství gestapu bylo zastaveno 2. srpna 1946 pro nedostatek důkazů.
18 

Celkem dvacet 

čtyři Mimořádných lidových soudů a Národní soud zřízené Benešovými dekrety působily v 

českých zemích od 19. června 1945 do 4. května 1947. Z 132 549 trestních oznámení bylo 

vyšetřování pro nedostatek důkazů zrušeno v 40 534 případech,
19

 jedno z nich bylo podáno i 

na Josefa Veselého. Pozornost české veřejnosti navíc pravděpodobně více upoutal rozsudek 

nad členy Protektorátní vlády, který Národní soud vynesl 31. července 1946. Druhou zásadní 

otázkou, kterou obyvatelstvo proţívalo, byl poválečný nedostatek potravin a lístkový systém, 

                                                 
16

  Trestní řízení s Jaroslavem Nachtmannem, zástupcem komisaře gestapa Willyho Leimera, který vedl 

protiparašutistické oddělení praţského gestapa. Československu byl Nachtmann vydán Sovětským svazem, kde 

byl vězněn, roku 1963. Na základě jeho výpovědi byl Josef Veselý i druhý konfident Miroslav Hanuš-Hnát 

usvědčen a odsouzen k vysokým trestům. Archiv bezpečnostních sloţek. Fond 325 Stíhání nacistických 

zločinců: 325-107-5: Rozsudek jménem republiky, 1.10. 1964 Vlad. Podčepický. 
17

  Další konfidentka Hedvika Výmolová - Wolfová. Ibidem. 
18

  Archiv bezpečnostních sloţek. Fond 325 Stíhání nacistických zločinců: 325-107-2: Povrzení veřejného 

ţalobce mimořádného lidového soudu v Praze, 2. srpna 1946. 
19

  PASÁK, T. (1999): Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945. Praha: Práh, s. 378, 380. 
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o kterém denní tisk rovněţ informoval.
20

 Krátce předtím, v květnu 1946, proběhly první 

poválečné parlamentní volby, které vyhrála KSČ.
21

 Situace roku 1964, kdy byl nad Josefem 

Veselým 1. října vynesen konečný rozsudek, který jej shledal vinným, byla poněkud jiná. 

Josef Veselý byl ředitelem barrandovských filmových studií, souzen byl navíc v procesu s 

velitelem protiparašutistického oddělení praţského gestapa Jaroslavem Nachtmannem. Otázka 

dopadení válečných zločinců byla znovu otevřena v souvislosti se zaloţením Komise pro 

stíhání nacistických zločinců a s rozpoutáním politické kampaně proti promlčení válečných 

zločinů bonnským tribunálem.
22

 V první polovině šedesátých let vláda umoţnila, dle 

sovětského vzoru, částečnou rehabilitaci postiţených represemi padesátých let.
23

 Monstr 

procesy byly minulostí, přesto si soudní řízení s Veselým, Nachtmannem a Hanušem-Hnátem 

pozornost tisku zaslouţilo. 

V roce 1946 jsme jako reprezentativní vzorky zvolili stranické deníky Národní fronty 

(národní socialisté, sociální demokraté, lidovci a komunisté).
24

 Konkrétně se jedná o Rudé 

právo, Svobodné slovo, Svobodné noviny, Národní osvobození a Lidovou demokracii. Po 

válce převzalo dozor nad tiskem Ministerstvo informací a kulturně osvětové práce, v jehoţ 

čele stál Václav Kopecký, dlouholetý redaktor Rudého práva. Tiskoviny mohly od května 

1945 vydávat pouze strany Národní fronty, státní úřady a jiné schválené organizace.
25

 Hlavní 

správa tiskového dohledu byla zřízena 22. dubna 1953. V praxi se jednalo o předběţnou 

cenzuru. V kaţdé tiskárně se nacházel alespoň jeden cenzor, který cenzurním razítkem 

schvaloval obsah tiskovin. Tento systém trval aţ do roku 1966, kdy byl vydán Zákon o 

periodickém  tisku a ostatních sdělovacích prostředcích. Pouze Rudé právo mělo nestandartní 

postavení a speciální důvěru.
26

 V roce 1964 jsme pak sledovali deník vládní strany KSČ a 

jeho legální alternativy, které se však neodchylovaly od hlavní ideologické linie. Zmíněnými 

                                                 
20

  KÝR, A. (2006): Zacházení se členy protektorátních vlád v pankrácké věznici. In: Historická 

penologie. Časopis pro historickou penologii. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS 

ČR, s. 4 – 5. 
21

  KAPLAN, K. (1991): Československo v letech 1945-1948. 1. Část. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství.  
22

  Viz Charakteristika fondu. 
23

  CUHRA, J.; ELLINGER J.; GJURIČOVÁ A.; SMETANA V. (2006): České země v evropských 

dějinách. Díl čtvrtý od roku 1918. Praha – Litomyšl: Paseka, s. 228. 
24

  KAPLAN, K. (1991): Československo v letech 1945-1948. 1. Část. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství. 
25

  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, s. 

115. 
26

  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, s. 

139 – 140. 
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deníky jsou Rudé Právo, Svobodné slovo a Lidová demokracie. Jednotlivá periodika budeme 

řadit chronologicky podle data jejich prvního vydání.   

 

 Lidové noviny byly zaloţeny roku 1893 na Moravě původně jako deník Stránského 

lidové (pokrokové) strany, posléze však jako deník nadstranický a nezávislý.
27

 Hlavní redakce 

novin se nacházela v Brně. Vlastník a zakladatel deníku byl Adolf Stránský, v době první 

republiky převzal noviny syn Jaroslav Stránský, kterému se podařilo vedle deníku vybudovat i 

vydavatelství. Šéfredaktorem ve dvacátých letech byl Arnošt Heinrich.
28

 Za první republiky 

byla téţ zaloţena redakce praţská, která začala určovat profilaci novin. Po Heinrichovi 

zastával místo šéfredaktora 1930 – 1933 Karel Zdeněk Klíma, po něm Eduard Bass.
29

 Lidové 

noviny nastavily v českém prostředí vysokou laťku. Jednalo se o deník s orientací na 

inteligenci, který byl znám aktuálním zpravodajstvím, objektivními komentáři a sympatiemi 

vůči politice Hradu. Mezi špičku patřil i v oblasti kultury. Uveřejňoval básně, rozhlásky, 

sloupky. Výtvarně byl zpracován Eduardem Milém. Mezi jeho významnými přispěvateli 

jmenujeme alespoň Karla a Josefa Čapka, Rudolfa Těsnohlídka a Ferdinanda Peroutku. Deník 

měl dokonce i zahraniční zpravodaje v Paříţi, Londýně a Vídni.
30

 Pro všechny velké deníky 

bylo obvyklé, ţe vycházely raníky a večerníky. Průměrný náklad raníku v roce 1928 byl 65 

000 výtisků.
31

 V první polovině 30. let se náklad raníku sníţil na 45 000 výtisků.
32

 V období 

druhé republiky byly Lidové noviny loajální, nicméně snaţily se udrţet si mírně věcně 

kritické postoje.
33

 Za protektorátu Lidové noviny fungovaly dále, byly však arizovány, 

protoţe rodiny Stránských byli ţidé. I kdyţ deník stále vycházel, byl plně pod kontrolou 

nacistů a slouţil jako prostředek propagandy.
34

 Patřily mezi dvanáct deníků, které přeţily 

válku, musely být však záhy přejmenovány na Svobodné noviny, aby se zbavily protektorátní 

                                                 
27

  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, s. 23, 

36. 
28

  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, s. 41. 
29

  KÁRNÍK, Z. (2003): České země v éře první republiky (1918 – 1938). Díl první: Vznik, budování a 

zlatá léta republiky (1918 – 1929). Praha: Libri, s. 332. 
30

  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, s. 41 

- 42. 
31

  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, s. 72. 
32

  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál,  s. 

39. 
33

  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, s. 80. 
34

  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál,  s. 

95. 
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minulosti.
35

 Poválečné náklady Svobodných novin nedostaly deník mezi nejčtenější periodika, 

z čehoţ lze usuzovat o poklesu jejich popularity. Deník vedl na svých stránkách boj proti 

komunistické propagandě a týdeníku Tvorba. Šéfredaktorem Svobodných novin se stal 

Ferdinand Peroutka a vydávány byly Sdruţením kulturních organizací.
36

  Ferdinand Peroutka 

byl vyloučen ze Svazu československých novinářů spolu s ostatními nekomunistickými 

novináři v únoru 1948.
37

 Lidové noviny zanikly v roce 1952, kdy byly transformovány na 

Literární noviny.
38

 V roce 1946 se řadil mezi objektivní periodika pro inteligenci, místo 

obrázkům dával přednost komentářům a rozborům domácí i zahraniční politické situace. Ke 

kolaborantství i konfidentství se vyjadřují také (soud s K. H. Frankem, protektorátní vládou, 

či Norimberské procesy), nicméně Josefa Veselého nezmiňují. Nemají problém kolaborantství 

zmíněn v kaţdém čísle. 

 

České slovo byl deník Československé strany národně socialistické. Zaloţen byl roku 

1907. V čele stál v době první republiky Jaroslav Šalda, kterému se podařilo vytvořit z 

tiskařského druţstva strany tiskový koncern Melantrich. Pro deník byla typická 

mnohostrannost rubrik a zároveň nízký náklad.
39

 Z významných novinářů a 

prvorepublikových šéfredaktorů jmenujme alespoň Karla Zdeňka Klímu, Ivana Herbena, 

kulturu vedl Josef Hora a výtvarně zpracoval Josef Lada. Večerní české slovo začalo pod 

šéfredaktorem Františkem Fršbou vycházet roku 1923. Jednalo se o večerník s nejvyššími 

náklady a bulvárním přídechem.
40

 V roce 1928 byl náklad Českého slova 90 000 výtisků.
41

 V 

polovině 30. let se náklady na České slovo pohybovaly okolo 25 000; na večerník Českého 

slova se jejich výše přehoupla přes půl milionu.
42

 Plošné omezování českého tisku v srpnu a 

září 1944 České slovo přečkalo za cenu toho, ţe se z něj stal týdeník.
43

 Těsně po válce v roce 

1945 muselo být stejně jako ostatní tiskoviny, které vycházely za okupace, přejmenováno. 

                                                 
35

  Ibidem, s. 116. 
36

  Ibidem, s. 124. 
37

  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, s. 

169. 
38

  Ibidem, s. 148. 
39

  Ibidem, s. 47 – 48. 
40

  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, s. 47 

– 48. 
41

  Ibidem, s. 72. 
42

  Ibidem, s. 39. 
43

  Ibidem, s. 100. 
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Stalo se z něj Svobodné slovo. Jeho šéfredaktorem byl Ivan Herben. Zůstalo dále ústředním 

deníkem národních socialistů, 25. února 1948 byl Ivan Herben spolu s dalšími 

nekomunistickými redaktory vyloučen ze Svazu československých novinářů,
44

 jeho 

nástupcem se stal Ladislav Technik.
45

 V roce 1953 byl náklad Svobodného slova 153 000 

výtisků.
46

 Národní socialisté v emigraci od roku 1955 také vydávali svou exilovou verzi novin 

pod názvem České slovo.
47

 V roce 1958 se náklady deníku zvýšily na 173 700 výtisků.
48

 V 

roce 1946 se téma kolaborace a konfidentství vyskytuje v deníku hojně. Krom domácího a 

zahraničního zpravodajství věnuje jednu stránku kultuře. Jsou pro tvrdé tresty, nicméně jazyk 

deníku je méně agresivní a více objektivní neţ jazyk Rudého práva. Výrazně zviditelňují 

stranickou orientaci deníku a ostře kritizují politiku KSČ a Rudé právo, se kterým vedou na 

svých stránkách boj. V roce 1964 byl deník stínem vládních novin Rudé právo. Jeho 

zpravodajství podléhající cenzuře bylo víceméně totoţné sledující především úspěchy 

československých dojiček a světové socialistické revoluce. O případu Josefa Veselého mlčí.  

 

 Ústřední tiskový orgán Rudé právo fungoval od roku 1920. Večerník Rudého práva 

vycházel v letech 1920 – 1928, poté do roku 1934 pod názvem Rudý večerník.
49

 Jednalo se o 

stranický deník KSČ, jeho články podporovaly politiku strany a redaktoři zaujímali její 

stanoviska. Vydavatelem byla rovněţ KSČ. Tisk probíhal do roku 1927 v tiskárně Grafia, 

poté v nově postaveném komunistickém Lidovém domě v Karlíně. Po obsahové stránce 

převaţovala ideologie a stranická propaganda. Ve 20. letech byl šéfredaktorem Rudého práva 

Bohumír Šmeral, aţ do bolševizace v roce 1929 do deníku psali mnozí čeští literáti. Po jejich 

odchodu bylo patrné intelektuální oslabení tisku.
50

 Náklady Rudého práva se v polovině 30. 

let pohybovaly okolo 25 000 výtisků.
51

 V období protektorátu vycházelo Rudé právo v 

ilegalitě, jeho činnost však byla mařena zásahy gestapa, které dosáhly takové míry, ţe byl na 

                                                 
44

  Ibidem, s. 169. 
45

  Ibidem, s. 146. 
46

  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, s. 

128. 
47

  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, s. 

165. 
48

  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, s. 

176. 
49

  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, s. 51 
50

  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, s. 51 
51

  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, s. 39. 
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čas nahrazen časopisem komunistické mládeţe Předvoj. Znovu začalo vycházet na podzim 

1944.
52

 V letech 1946 – 1949
53

 byl šéfredaktorem Rudého práva Vilém Nový. V poválečném 

období do roku 1948 vedlo Rudé právo skrze noviny boj se Svobodnými novinami, Obzory,
54

 

ale i Svobodným slovem. Po únoru 1948 se stalo Rudé právo deníkem, jehoţ výklad 

domácích událostí byl závazný a jediný pravdivý.
55

 Nejvýše postaveným novinářem byl 

šéfredaktor Rudého práva, který zároveň zasedal v ÚV KSČ (Ústřední výbor Komunistické 

strany Československa).
56

 V roce 1953 byl jeho náklad 1 000 216 výtisků.
57

 Průměrný náklad 

v roce 1958 byl 825 300 výtisků.
58

 Od tohoto roku stál v jeho čele Oldřich Švestka aţ do roku 

1968.
59

 V roce 1946 se Rudé právo naladilo na vlnu vlastenectví. Stavělo se za české zájmy, 

bylo však velmi radikální. Jeho titulky působí dojmem agresivního bulvárního tisku. 

Kolaboraci a konfidentství se věnovalo prakticky v kaţdém čísle. Nešlo-li o něm uvést 

informaci na titulní straně, uvedlo alespoň nějakou poznámku. Pojem „zrádce“ vyuţívalo k 

označení kolaborantů, jelikoţ se však zaměřovalo především na kolaboranty 

nekomunistických skupin, neslo označení i druhý význam. O Josefu Veselém se nezmiňuje. V 

roce 1964 bylo deníkem vládnoucí strany. Jiţ se nesnaţilo a nepotřebovalo upoutat veřejnost 

vlastenectvím. Negativně hovořilo především o západním bloku, ke kolaborantství se nijak 

nevyjadřovalo. Proces Josefa Veselého zmíněn není. 

 

Lidové listy byly ústředním periodikem Československé strany lidové, nenabyly však 

nikdy takového významu jako deníky ostatních stran.
60

 Od roku 1922 je tiskla 

Československá akciová tiskárna, vydavatelem byla politická strana. Stanoviska deníku 

                                                 
52

  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, s. 

103. 
53

  KAPLAN, K. (2008): Kronika komunistického Československa- Kořeny reformy 1956 – 1968. 

Společnost a moc. Brno: Barrister & Principal, s. 812. 
54

  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, s. 

124. 
55

  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, s. 

145. 
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  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, s. 

169. 
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  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, s. 

128. 
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  KONČELÍK J.; VEČEŘA P.; ORSÁG P. (2010):  Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, s. 

176. 
59

  KAPLAN, K. (2008): Kronika komunistického Československa- Kořeny reformy 1956 – 1968. 

Společnost a moc. Brno: Barrister & Principal, s. 822. 
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vycházela z jeho konzervativní a katolické orientace. Názorově osciloval mezi prohradním a 

protihradním postojem.
61

 V meziválečném období byly Lidové listy ovlivněny svými 

šéfredaktory: Františkem Světlíkem se středově levicovou orientací, Josefem Doleţalem, 

který silně podporoval Masaryka, konzervativním Bohumilem Staškem a Janem Scheinostem 

sympatizujícím s fašismem. V novinách působil i velký propagátor katolického směru Alfréd 

Fuchs.
62

 Náklad Lidových listů se v polovině 30. let pohybuje okolo 10 000.
63

 Deník vycházel 

i za protektorátu, musel být tudíţ po válce přejmenován na Lidovou demokracii.
64

 

Šéfredaktorem byl od roku 1945 František Moravec. Noviny, jako jediné periodikum 

Československé strany lidové, přeţily i únor 1948, jejich šéfredaktorem se stal Rostislav 

Patera, po kterém redakci převzal František Touška.
65

 Náklady v roce 1953 vzrostly na 96 500 

výtisků.
66

 V roce 1946 Lidová demokracie zastávala vlastenecké pozice stejně jako ostatní 

deníky. Také informuje o kolaborantech a konfidentech, zdrţuje se však emocionálně 

zabarvených slov, snaţí se nehodnotit. V roce 1964 byl deník strukturou i obsahem podobný 

Svobodnému slovu, informace o případu neobsahuje.   

 

Národní osvobození byl nezávislý deník, který se v roce 1924 rekrutoval z novin, které 

vycházely ještě za první světové války, Československá samostatnost.
67

 Vedoucí osobností 

sed stal legionář Lev Sychrava. Deník, který vycházel v nakladatelství Pokrok, podporovala 

Československá obec legionářská. Národní osvobození si vyslouţilo uznání díky svému 

věcnému, serióznímu a objektivnímu zpravodajství. Externě do deníku přispívala řada 

českých literátů.
68

 Politicky stály noviny zcela na straně Hradu.
69

 Není tedy divu, ţe byly v 

lednu 1939 zastaveny.
70

 Po válce byly noviny, pod vedením Lva Sychravy, opět obnoveny.
71
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Brzy po únoru 1948 přestaly vycházet. V roce 1946 deník rovněţ informoval o kolaborantech 

a konfidentech, o případu Josefa Veselého se však nedozvídáme ani zde.  

 

1.1.3. Charakteristika dob, které formovaly osobu Josefa Veselého 

 

Ţivot Josefa Veselého nelze vytrhnout z kontextu dob, na pozadí kterých se odehrával. 

Je totiţ zřejmé, ţe i jeho činy byly v různých údobích vnímány odlišně. 

 První republika je vymezena léty 1918 – 1938. České země v Rakousku-Uhersku 

zastávaly 60 – 70% průmyslové výroby.
72

 Měly tedy příznivé podmínky pro nastartování 

vlastního hospodářství. Československo však ještě muselo dokázat, ţe se vypořádá s 

národnostními rozpory uvnitř státu.
73

 Krize zasáhla zemi nejhůře v letech 1932 – 1933. 

Nejtíţivěji to pocítila odvětví lehkého spotřebního průmyslu. Pro pohraničí s převahou 

německého obyvatelstva to ale znamenalo katastrofu.
74

 Hrozba nacistického Německa však 

stále rostla. Napjaté poměry v pohraničí vyvrcholily 29. září 1938 podepsáním mnichovské 

dohody, která pohraničí s převahou německého obyvatelstva přiřkla třetí říši.
75

 Louny se po 

tomto výrazném okleštění území, staly takřka hraničním městem.  

Období druhé republiky 1. října 1938 – 14. března 1939 vystihuje pocit 

„mnichovského komplexu“, který proţívalo několik generací. Spočívá v pocitu beznaděje a 

toho, ţe byl národ zrazen. 
76

 Prezidentem se stal, po Benešovi, který musel emigrovat, Emil 

Hácha.
77

 V tu chvíli jiţ bylo ale jasné, ţe situaci nemá on, ani nikdo jiný z českých politiků, 

pod kontrolou. 

 Protektorát Čechy a Morava trval od 15. března 1939 do 8. května 1945. Okupace 

způsobila v české společnosti další šok. Mezi nejznámější okupační změny patřila změna 
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jízdy v autě z leva do prava, která se udála prakticky přes noc.
78

 Národní odpor vrcholil 

demonstrací 28. října, při které byl zastřelen student Jan Opletal. Jeho pohřeb 15. listopadu 

1939 se stal opět celonárodní manifestací. Nacisté 17. listopadu 1939 popravili devět studentů 

a zavřeli vysoké školy.
79

 Domácí odboj začalo gestapo na konci roku 1939 a v průběhu roku 

1940 efektivně a systematicky likvidovat.
80

 27. září 1941 se Heydrich stal říšským 

protektorem s neomezenou pravomocí. Odboj byl váţně ochromen a začala série poprav.
81

  

Atentát na říšského protektora spáchala skupina Antropoid 27. května 1942. Úspěch znamenal 

pro český národ tvrdou pomstu ze strany nacistů. 5. května 1945 vypuklo Praţské povstání, do 

jehoţ čela se postavila Česká národní rada (ČNR) v čele s Albertem Praţákem, vojenské 

velení převzal Karel Kutlšvart.
82

 8. května vstoupila do Prahy Rudá armáda.  

V poválečném období 1945 – 1948 se politické zřízení změnilo na lidově 

demokratické. Povolené strany
83

 vystupovaly pod jednotnou kandidátkou Národní fronty. Na 

základě principu kolektivní viny došlo k odsunu německých obyvatel pohraničí a části 

Maďarů.
84

 Rovněţ bylo důleţité vymezit pojmy vlastizrady a kolaborace, které posuzovaly 

mimořádné lidové soudy a Národní soud. Svou činnost zahájily na základě dekretů z 19. 

června 1945 „o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných 

lidových soudech (retribuční dekret) … dále pak téhoţ dne dekret prezidenta republiky o 

Národním soudu.“
85

 Lidé si přáli sociální jistoty a nedůvěřovali předválečnému reţimu, 

v němţ spatřovali příčiny války. Sovětský svaz, řadící se mezi vítězné mocnosti, pomáhal ve 

všech zemích k moci komunistickým stranám.
86
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Období od únorového převratu 1948 – 1953 se vyznačuje utuţením vlády 

komunistické strany. K posuzování správného kádrového profilu byly jiţ v únoru 1948 

zřízeny Akční výbory Národní fronty, které mohly svévolně působit jako revoluční soudy a 

rozhodovat o osudech lidí se špatným třídním původem.
87

 StB, která byla v rukou komunistů 

jiţ od roku 1945, rychle převzala nad situací kontrolu a za pomoci sovětských poradců začala 

připravovat tzv. monstrprocesy, které měly podpořit oprávněnost represí a zastrašit případný 

odpor.
88

  Průvodními jevy nového reţimu byly násilná kolektivizace, perzekuce inteligence a 

církve a zavedení nových pracovních táborů.
89

 Po smrti J. V. Stalina a K. Gottwalda v březnu 

1953 v Československu k okamţité viditelné oblevě nedošlo. N. Chruščov, který nastoupil na 

Stalinovo místo, na XX. sjezdu KSSS
90

 1956 poprvé veřejně kritizoval Stalinův reţim.
91

  

V Československu probíhala mezi léty 1953 – 1957 společenská krize, která vypukla v 

důsledku měnové reformy 1953, kdy se vzbouřili dělníci.
92

  Od roku 1954 začal klesat počet 

politických procesů. Od roku 1955 se začalo jednat o revizi těchto procesů, šlo však vlastně 

jen o upevnění jiţ provedených rozsudků a revize rozsudků proběhla jen u 2,5% 

postiţených.
93

 Druhá vlna krize proběhla uvnitř strany na základě Chruščovova referátu z 

února 1956.
94

  V roce 1960 byla změněna československá ústava, do které byl přidán článek o 

vedoucí úloze komunistické strany, a název země byl pozměněn na ČSSR.
95

 Šedesátá léta 

jsou charakteristická uvolněním v oblasti kultury. Střety mezi mocí a mládeţí, která ji 

kritizovala, byly výraznější a častější.
96
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V roce 1967 odstoupil Antonín Novotný a do funkce prvního tajemníka strany byl 

zvolen Slovák Alexandr Dubček.
97

 Akční program KSČ z dubna 1968 vyhlásil nové změny 

systému, které byly spojeny s termínem „socialismus s lidskou tváří“.
98

 21. srpna 1968 

vstoupila na území Československa vojska Varšavské smlouvy a začala okupace.  Stranická 

delegace byla v Moskvě nucena 26. srpna 1968 podepsat tzv. Moskevské protokoly 

schvalující invazi. Nástup normalizace je spojen s velkou stranickou čistkou a novým 

vedením. Od dubna 1969 stál v jejím čele Gustav Husák.
99

  Národ vyjadřoval vedení podporu, 

lidé stávkovali. V lednu se na protest proti okupaci upálil student Jan Palach. Vedení se však 

podvolilo diktátu. Narůstala proto generační beznaděj způsobená tím, ţe společnost nevěřila 

moţnost úspěšné vzpoury proti stávajícím poměrům.
100

 Reformy byly definitivně uzavřeny a 

odsouzeny v textu Poučení z krizového vývoje, který strana vydala v prosinci 1970.
101

Do této 

doby se vrátil Josef Veselý v roce 1969 z vězení.  

 

1.2. Analýza aplikovaných metod   

 

1.2.1. Kritéria výběru 

 

 Rozhodli jsme se, ţe bychom rádi vycházeli z fondů Archivu bezpečnostních sloţek, 

protoţe řada z nich dříve veřejnosti nebyla přístupná a je teda zajímavá širokým polem své 

neprobádanosti. Fond 325 Stíhání nacistických zločinců jsme jiţ volili podle zájmu pisatelky. 

Z itineráře fondu jsme vytyčili několik témat, která se z fondu dají vytěţit. Z nich jsme se 

zaměřili na téma konfidentství. Kritérii výběru Josefa Veselého byl rozsah jeho spisu, který 

sliboval dostatek informací k sledované osobě a zkoumání jeho případu v poválečném období.   

Nutným předpokladem zpracování Josefa Veselého je správná interpretace 

pramenných materiálů. Hlavním pramenem jsou vyšetřovací spisy případu od roku 1945, 
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které StB začala shromaţďovat na jednom místě v rámci Akce KAREL. Aktivně začaly být 

rozváděny a doplňovány od roku 1957, kdy byla Akce KAREL zahájena. Jednalo se o 

materiály, které měly Josefa Veselého usvědčit ze spolupráce s gestapem v průběhu druhé 

světové války. Zmíněný obraz Veselého ţivota odehrávajícího se na pozadí určitých 

společenských změn tedy vytváříme na podkladě těchto pramenů. Dále pak také na základě 

specifických charakterů aktérů případu i jeho vyšetřovatelů, které se do těchto pramenů 

promítají. S ohledem na to, ţe se vyšetřování zaměřovalo na protektorátní činnost Josefa 

Veselého, jsou naše informace o dětství, mládí, ale i o poválečném období, kusé.  

Dalším pramenem je dobový periodický tisk. Vybrali jsme pět deníků: Svobodné 

noviny, Svobodné slovo, Rudé právo, Lidová demokracie a Národní osvobození. Předmětem 

zájmu je v tomto případě otázka, jak dobový tisk reflektoval dobu, kdy byl otevírán případ 

Josefa Veselého. Zabýváme se ročníky 1946 a 1964. Rozdílnost obou let nám pomůţe 

pochopit změnu dobové atmosféry, zároveň zjišťujeme, jak jednotlivé noviny prezentovaly 

otázky kolaborace a konfidentství. Je třeba mít na paměti, ţe oba ročníky jsou poplatné 

tehdejší politické situaci a s tímto vědomím je také zkoumat. 

Třetím písemným pramenem je odborná literatura. Pouţité tituly jsme volili tak, aby 

co nejobsáhleji odpovídaly a zahrnovaly otázky výzkumu. Také jsme se zaměřili na literaturu 

pojednávající o tématu konfidentství a kolaborace, abychom zjistili, co uţ bylo na tomto poli 

české historie objeveno. Problémem je, ţe není v moţnostech této práce obsáhnout všechnu 

literaturu, museli jsme tedy vybrat několik významnějších titulů i za cenu toho, ţe některé 

jistě zůstaly opominuty. 

  

1.2.2. Archivně – historická metoda102 

 

Archivně-historická metoda v našem případě obnáší to, ţe ţivotopis Josefa Veselého 

nahlíţíme skrze určitý typ pramenů, ze kterých jeho ţivot posléze rekonstruujeme. Jedná se 

o vyšetřovací spisy StB k jeho trestné činnosti v době okupace, dále vycházíme z dobového 

tisku a literatury.  

Vyšetřovací spisy StB, které se nacházejí ve Fondu 325: Stíhání nacistických zločinců, 

vznikaly od prvního vyšetřování Veselého spolupráce s gestapem v roce 1945. Soustředěny 
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začaly být od roku 1957, kdy byla zahájená tzv. Akce KAREL. Jednalo se rozkrytí zbytku 

konfidentských sítí gestapa na našem území. Roku 1962 vznikla vládní Komise pro stíhání 

nacistických zločinců a s ní i Fond 325, který měla StB dále na starosti.   

Abychom dostali co nejreálnější verzi Veselého biografie, musíme také, krom doby 

vzniku pramenů, kriticky zhodnotit jejich obsah. Jedná se o různorodé spisy, mezi nimiţ se 

nachází kádrové dotazníky, výslechové protokoly Veselého, Jaroslava Nachtmanna a 

dalších, dopisy, stíţnosti, posudky, rozsudky, vlastní ţivotopisy Veselého, fotografie aj.  

Výpovědní hodnota jednotlivých spisů a dokumentů se liší. Bylo tedy třeba, abychom 

jednotlivé dokumenty porovnávali mezi sebou a nejlépe ještě hodnověrnost jejich 

faktografických údajů porovnali s odbornou literaturou. Problémem je, ţe některé údaje jsou 

přítomny pouze v jednom dokumentu. Zvláště kvůli takovýmto případům jsme se snaţili 

popsat kaţdý dokument natolik, aby bylo čtenáři jasné kdo, za jakým účelem a kdy daný 

dokument vytvořil. I s takovýmto opatřením však můţe dojít ke značnému zkreslení, coţ je 

rizikem této práce. Tyto materiály jsou objektivně vzato tendenční, neboť se jedná o spisy 

StB. Jejich výpovědní hodnota však je z hlediska ţivotopisného sníţena také tím, ţe 

ţivotopisy jsou psány ne za účelem vzpomínání, či určitého bilancování, nýbrţ za účelem 

jasně stanoveným dotazníkem, či šetřením. Velmi často jde o osvětlení okupační činnosti 

Veselého, někdy však se také jedná o kádrový profil, který dává obsahu ţivotopisu 

ideologické zabarvení a záměrně zkresluje určité okolnosti. Je zřejmé, ţe uváděná tvrzení 

mohou být značně ovlivněna charakterem dokumentů. Ţivotopis psaný pro kádrové 

oddělení výrazně akcentuje těţkou sociální situaci Veselého rodiny,
103

 v důsledku smrti jeho 

otce, dělníka u českých drah.
104

 O relativnosti takového tvrzení nás však můţe přesvědčit 

shrnutí vyšetřovatelů v jiném dokumentu, kteří Veselého otce označují jako niţšího 

úředníka.
105

 Tyto ilustrativní příklady pouze dokládají fakt, ţe dokumenty jsou poplatné 

době a místu svého vzniku. Jejich charakter je samozřejmě poznamenán i časovou 
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prodlevou mezi popisovanými událostmi a jejich následným zaznamenáním z paměti 

svědků, či Josefa Veselého a jimi samotnými. 

Další problematickou skupinou jsou svědecké výpovědi, které jsou zajisté zkresleny 

časovým odstupem i formulacemi otázek kladenými vyšetřovateli. Slovní hodnocení agentů, 

či vyšetřovatelů jsou jistě pokřivena vyšetřováním a jeho momentálními výsledky. Hrozí 

zde samozřejmě také nebezpečí, ţe pisatel spisu nějakou náleţitost špatně zapsal nebo 

pochopil. Z výpovědí bratra Josefa Veselého, Jaroslava, také neplynou záruky, ţe nám 

poskytnou správný obraz Veselého osobnosti, nicméně srovnáme-li základní ţivotopisné 

údaje, které o sobě oba uvádí, můţeme tyto údaje začít povaţovat za pravdivé.  

 

1.2.3. Biografická metoda
106

 

  

 K rekonstrukci ţivotních osudů Josefa Veselého jsme pouţili biografickou metodu. 

Josefa Veselého zkoumáme skrze materiály z Fondu 325, ze kterých se snaţíme vytěţit 

veškeré dostupné informace. Zaměříme se na to, jakými zvraty procházel Josef Veselý na 

pozadí společensko-politických změn od raného mládí po propuštění z vězení (1917 - 1969). 

Zajímá nás, jakou roli v tomto vývoji sehrála jeho rodina, škola, jeho sociální postavení a také 

město Louny, kde vyrůstal. Názory a postoje Josefa Veselého se v kontextu událostí 

posouvaly a měnily. Naším cílem je vyloţit ţivotní příběh Josefa Veselého s jeho měnícím se 

pohledem na svět, v souvislostech s prostředím, které ho formovalo a v kontextu společensko-

politických změn, které se v průběhu jeho ţivoty udály. Naše biografie by rovněţ měla 

přiblíţit, jak se mohl člověk stát konfidentem gestapa a co konfidentství pro člověka znamená. 

 Nebezpečí biografie spočívá, dle našeho názoru, v tom, ţe výzkumník můţe vůči 

zkoumané osobě emocionálně zabarvený postoj, který můţe nevědomky vést ke zkreslení 

jeho závěrů.  

 

1.2.4. Komparativní metoda  

 

 V práci ještě uplatníme metodu komparativní,
107

 protoţe budeme srovnávat Veselého 

případ s případem konfidenta Jaroslava Ţíchy, který pracoval ve stejné konfidentské síti jako 
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Veselý; jeho východiska a postoje však byly rozdílné. Cílem bude srovnání několik okamţiků 

v jejich ţivotopisech, které při výzkumu problému konfidentství povaţujeme za klíčové. Mezi 

tyto okamţiky řadíme: rodinné zázemí, způsob, jakým přistoupili na spolupráci s gestapem, 

co je k tomu motivovalo, jejich konfidentský „přínos“. Kritéria jejich výběru vycházejí z toho, 

ţe na základě srovnání podobností a odlišností těchto okamţiků u obou konfidentů můţeme 

zjistit, zda nemají podobný, či stejný vývojový scénář.  

 Snaţili jsme se vybrat konfidenta, který by byl podobný Veselému co do významu a 

rozsahu činnosti. Jeden z problémů komparace Ţíchy a Veselého spočívá v tom, ţe o Veselém 

máme daleko více informací a náš pohled na něj tedy není dán pouze jeho konfidentskými 

aktivitami, jako je tomu u Jaroslava Ţíchy. Můţe tedy dojít k určitému zkreslení ve prospěch 

Josefa Veselého.  
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2. Konfidentství v protektorátu ve světle vybraných titulů z české odborné 

literatury 

 

2.1. Přiblížení období protektorátu 

 

 Protektorát Čechy a Morava byl německým velením naplánován několik měsíců 

předem, jeho záminkou se mělo stát vytvoření samostatného Slovenského štátu, ke kterému 

došlo 14. března 1939. Emil Hácha a ministr zahraničí Chvalkovský odjeli téhoţ dne večer do 

Berlína na jednání, které vyústilo vynuceným souhlasem s německou okupací.
108

 15. března 

1939 vzniká Protektorát Čechy a Morava. Říšským protektorem Čech a Moravy Hitler 

ustanovil Konstatntina von Neuratha.
109

 I toto období však mělo svůj vývoj. Jako období 

upevňování nového reţimu bychom mohli vnímat 15. březen 1939 - 1. září 1939, kdy vypukla 

druhá světová válka.
110

 Okupace způsobila v české společnosti další šok. Mezi nejznámější 

okupační změny patřila změna jízdy v autě z leva do prava, která se udála prakticky přes 

noc.
111

 Začala persekuce Ţidů.  

 České obyvatelstvo se v počátcích okupace semknulo. Důraz byl kladen na 

vlastenectví; kaţdé historické výročí spojené s českým národem, se stávalo celonárodní 

manifestací proti okupaci.
112

 Strany se sjednotily do Národního souručenství, které zpočátku 

plnilo poţadovanou funkci, časem se  stalo kolaborantskou organizací. Je třeba zmínit i české 

fašisty, kteří se pod vedením Radoly Gajdy
113

 rozhodli vytvořit organizaci Vlajka s podobným 

programem NSDAP.
114

 Vlajka byla zpočátku spolu s ostatními stranami v Národním 

souručenství.
115

 V září 1939 vypukla válka.  V tu dobu uţ se doma i v exilu vytvořila centra 
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odboje. Česká resistence se zpočátku soustředila především na bojkot. Při výročí mnichovské 

dohody, 30. září 1939, bojkotovali Praţané úspěšně tramvajovou dopravu. Národní odpor 

vrcholil demonstrací 28. října, při níţ byl zastřelen student Jan Opletal. Jeho pohřeb 15. 

listopadu 1939 se stal opět celonárodní manifestací. Nacisté v reakci na tyto události 17. 

listopadu 1939 popravili devět studentů a zavřeli vysoké školy.
116

  

 Politické ústředí (PÚ) bylo sloţeno z bývalých Benešových spolupracovníků, kteří s 

ním v první světové válce působili v organizaci Maffia. Obrana národa (ON) se sdruţila okolo 

bývalých československých důstojníků, z nichţ můţeme jmenovat generály Ingra, Bílého a 

Neumana. Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ) svou činnost v roce 1939 ještě příliš 

nerozvíjel. 
117

 Národní hnutí pracující mládeţe (NHPM) bylo laděno sociálnědemokraticky a 

vyzývalo především k sabotáţím, jeho činnost gestapo rozkrylo počátkem roku 1940.
118

 KSČ, 

která byla v ilegalitě jiţ před okupací, se zpočátku do konfliktu nevměšovala s odůvodněním, 

ţe se jedná o válku imperialistickou.
119

 Od sklonku roku 1939 do začátku roku 1940 začala 

šířit ilegální letáky a tiskoviny zaměřené však především na ideologickou propagandu.
120

 

Gestapo začalo na konci roku 1939 a v průběhu roku 1940 odboj efektivně a systematicky 

likvidovat. ON bylo pozatýkáno a nakonec přistoupilo k vytvoření menších nezávislých 

buněk, jakými byli například Tři králové (Morávek, Mašín, Balabán). PVVZ zůstal činný jen 

v Čechách a pozatýkán byl 1941. Ústřední výbor odboje domácího (ÚVOD) fungoval od roku 

1940 jako základna organizací ON, PÚ a PVVZ.
121

 Ještě na počátku roku 1940 vybízelo 

umírněnější křídlo odboje k tomu, aby nacisté nebyli ztotoţňováni s německým národem. S 

rostoucím terorem, násilnou germanizací a útlakem českého obyvatelstva se však ještě před 

nástupem Reinharda Heydricha však tato stanoviska vymizela.
122
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 Heydrich, zakladatel SD, nastoupil 27. září 1941 na místo Konstantina von Neuratha a 

stal se říšským protektorem s neomezenou pravomocí. Hitler jej do Prahy poslal proto, ţe se 

nacistickým úřadům zdálo, ţe se situace vymyká kontrole. Odboj byl váţně ochromen, začala 

série poprav. Začal vůči českému obyvatelstvu uplatňovat novou politiku, která je měla 

zastrašit a zároveň v nich zlomit odpor.
123

  Atentát na říšského protektora spáchala skupina 

Antropoid, parašutisté Kubiš a Gabčík, 27. května 1942. Úspěch pro český národ znamenal 

tvrdou pomstu ze strany nacistů. Hromadné zatýkání a popravy všech, kteří byli podezřelí z 

jakéhokoli spojení s odbojem, vypálení obcí Lidic a Leţáků.  

 Domácí odboj byl represemi zcela ochromen. Beneš však docílil toho, ţe byla 

mnichovská dohoda britskou vládou prohlášena za neplatnou.
124

 V letech 1942 – 1944 se 

český odboj přestal výrazněji projevovat. Gestapo mělo jiţ silnou konfidentskou základnu, s 

jejíţ pomocí vytvářelo tzv. „volavčí sítě“, tedy falešné odbojové organizace, které měly za 

úkol vylákat z úkrytu odbojáře skutečné. 
125

  Na našem území operovaly sovětské partyzánské 

skupiny a britští parašutisté, proti nimţ usilovně bojovalo protiparašutistické oddělení 

praţského gestapa,
126

 v jehoţ sluţbách byl i Josef Veselý.  

 V roce 1945 jiţ bylo jasné, ţe se blíţí konec; 5. května 1945 vypuklo Praţské 

povstání, do jehoţ čela se postavila Česká národní rada (ČNR) v čele s Albertem Praţákem, 

vojenské velení převzal Karel Kutlšvart.
127

 Vinou špatné komunikace  se mu však nedostalo 

očekávané letecké podpory a zbraní.
128

 Povstání nečekaně zachránila 2. divize Ruské 

osvobozenecké armády (ROA) generála Vlasova, která v kritickou chvíli přispěchala na 

pomoc. Povstání vypuklo ve chvíli, kdy se ustupující oddíly německých vojsk snaţily dostat 

skrze Prahu na západ, aby padly do amerického zajetí. Vlasovci zabránili tomu, aby tato 

vojska Prahu obsadila, zároveň však uvěznili ty jednotky, které z Prahy ještě neodešly a které 
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se o to hůře mstily na místním obyvatelstvu. Jejich účast nebyla z mezinárodního hlediska 

ţádoucí, a tak 7. května Prahu opouští.
129

 8. května vstoupila do Prahy Rudá armáda.  

 V době protektorátu lze mezi českým obyvatelstvem pozorovat dva výrazné 

fenomény: vlastenectví a kolaborantství. Oba vycházejí z potřeby vyrovnání se s nastalou 

situací. Odpor proti novému reţimu byl tvrdě potlačován, a tak často ke kolaborantství, či 

přímo ke konfidentství docházelo pod nátlakem a ze strachu.  

 

2.2. Konfidentství ve světle vybraných titulů z české odborné literatury 

  

 Téma konfidentství česká společnost otevřela záhy po druhé světové válce, nejednalo 

se nicméně o historický výzkum, jako spíše o společenskou diskuzi o tom, kdo byl 

kolaborantem z vlastní vůle a kdo z donucení. Okolnosti posuzovaly Mimořádné lidové soudy 

a soud národní na základě Benešových retribučních dekretů.
130

 Na tomto místě je nejspíše 

třeba vymezit rozdíl mezi kolaborací a konfidentstvím. Kolaborace je „nečestná spolupráce 

(obvykle dobrovolná) s vládnoucím nepřítelem, u nás např. s nacistickými okupanty“.
131

 

Konfident znamená „důvěrník, tajný pomocník policie, udavač“.
132

 Ač je nuance ve významu 

zřejmá, vzhledem k jejich blízkosti je o tématech často pojednáváno dohromady. Konfidenti 

nebyli většinou veřejně známí, dopadnout je tedy bylo obtíţnější. Z kolaborace byli nařčeni 

především známé osobnosti, protektorátní vláda a domácí politici.
133

  

 Problém kolaborace otevřeli čeští historici na konci 60. let; události 21. srpna 1968 

rovněţ přispěly k oţivení tohoto tématu. Z českých historiků publikovali své stati na téma 

kolaborace J. Tesař, E. Mandler a T. Pasák v odborných časopisech. Látku shrnul J. Pffaner v 

časopise Svědectví, roč. 9., č. 41 pod názvem: Kolaboranti mezi námi tradice nebo komplex. 

134 
Konec šedesátých let umoţnil působení Československého výboru pro dějiny 

protifašistického odboje, který se objektivněji zabýval obdobím 1938 – 1945 aţ do počátku 

normalizace.
135 

 Následující výčet titulů je řazen chronologicky, podle roku vydání. 
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 Detlef Brandes, který byl v roce 1968 v Československu na stipendiu, výrazně přispěl 

k rozšíření poznání v oblasti kolaborace a konfidentství. Své poznatky získal z 

československých archivů, z pozůstalostí, sbírky dobových ilegálních tiskovin, 

nepublikovaných pamětí,
136

 dále čerpal z kopií dokumentů, které mu poskytli někteří členové 

výboru protifašistického odboje.
137

 Po svém návratu do NSR prostudoval rovněţ domácí 

archivy v Koblenci, Mnichově, Bonnu a Freiburgu
138

, a tak jiţ v roce 1969 vyšla první část 

jeho díla; druhá část vyšla o šest let později, protoţe krom zavřených archivů Brandes téţ 

neměl k dispozici ţádnou českou odbornou literaturu.
139

 Jeho dílo vydané 1969 a 1975 nese 

název: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939 – 

1945. V České republice vyšla v roce 1999 v nakladatelství Prostor. Jedná se o obsáhlou 

monografii, v níţ Brandes na základě fakt vykreslil plastický obraz protektorátu. Jako první 

německý historik rovněţ vyuţívá vedle německých také české prameny i literaturu.
140

 Autor 

se zaměřuje na odbojové a kolaborující skupiny, u kterých se snaţí objektivně posoudit, jak 

moc byly tyto skupiny ve vleku událostí a jak moc se do nich vstupovaly z vlastní vůle.  

  Zločinná role gestapa: nacistická bezpečnostní policie v čes. zemích 1938-1945  

vydalo v roce 1986 Naše vojsko. Autor, Oldřich Sládek, se zaměřuje na působení gestapa na 

území protektorátu. Věnuje se tomu, jak gestapo získávalo své konfidenty,
141

 dále se o 

jednotlivých konfidentech zmiňuje v rámci popisů zásahů gestapa proti odbojářům. Sládek 

vyuţívá jako prameny české archivy, českou a německou odbornou literaturu, tištěné 

dokumenty české, německé a ilegální Rudé právo (1939 – 1945).
142

 

  První kniha věnovaná pouze tématu konfidentství aţ v roce 1991. Dušan Tomášek 

pracoval na díle Konfidenti, které vydalo nakladatelství Orbis, v letech 1972 – 1990.
143

 V díle 

bohuţel nejsou uvedeny prameny. Kniha popisuje narativní formou několik konkrétních 
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případů z protektorátu, v nichţ sehráli významnou roli konfidenti a agenti gestapa. Pro naši 

práci je významné, ţe je zde věnována kapitola Nestoru Holejkovi,
144

 který patřil do skupiny 

konfidentů praţského gestapa a který se podílel na několika akcích s Josefem Veselým. 

  V roce 1993 vyšla v nakladatelství Exact Service ve vztahu k naší práci klíčová 

publikace Jiřího Šolce Ďáblova past. (Hlášení o výsledcích akce KAREL). Jedná se o 

zpracování případu Jaroslava Nachtmanna, jehoţ podstatná část souvisí s osudem Josefa 

Veselého. V rámci knihy jsou popsáni jednotliví konfidenti, kterým Nachtmann velel, i 

následné vyšetřování StB, které bylo vedeno pod krycím názvem Akce KAREL.
145

 Přestoţe 

tato kniha tvoří cenný pramen, tato práce není rozhodně její kompilací. Přímo Veselému, 

který je předmětem našeho zájmu, Šolc totiţ nevěnuje skoro ţádnou pozornost. Autor vyuţil 

české archivní materiály, včetně fondu 235: Stíhání nacistických zločinců, uvádí i několik 

titulů české odborné literatury, práci však staví především na archivních záznamech.
146  

 Kniha Nešli stejnou cestou. Osudy parašutistů a konfidentů gestapa vyšla v roce 1994 

v nakladatelství Lípa Vizovice. Bývalý parašutista Čestmír Šikola a historik Jaroslav Pospíšil 

společně otevírají problém konfidentů v kontrastu s parašutisty z Velké Británie. Zaměřují se 

na skupiny operující na Moravě. Část knihy zabývající se osudy parašutistů je psaná formou 

memoárů Šikoly, pramenem je tedy jeho paměť. V protikladu k tomuto Pospíšil popisuje  

osudy konfidentů zlínského gestapa. Čerpá z českých archivů, z české odborné literatury, 

mimo jiné i z knih Zločinná role gestapa a Konfidenti, a několika osobních výpovědí.
147

 

Autoři tak proti sobě staví dvě protichůdné skupiny, partyzány a konfidenty, dochází ke 

konfrontaci, která nutně vyvolává otázky také v morální rovině.  

 Publikaci Jiřího Pernese Aţ na dno zrady: Emanuel Moravec vydalo Themis v roce 

1997. Sleduje ţivotní příběh člověka, který se stal symbolem kolaborantství jiţ za dob 

protektorátu.
148

 Autor vyuţívá české archivy, dobový tisk a odbornou českou literaturu.
149

 

 Tomáš Pasák ve svém monografickém díle Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 

1939-1945, které bylo vydáno z pozůstalosti v roce 1999 v nakladatelství Práh, věnuje 
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kolaboraci velkou pozornost. Nezabývá se konfidenty, ale protektorátní vládou, výraznými 

kolaboranty politické scény a také otázkou kolaborace v českých fašistických stranách. 

Vyuţívá materiály z československých archivů, odbornou literaturu českou, britskou, 

německou, francouzskou, dobový fašistický tisk.
150

  

 Lukáš Kašpar napsal knihu Český hraný film a filmaři za protektorátu: propaganda, 

kolaborace, rezistence, která v roce 2007 vyšla v nakladatelství Libri. Jeho příspěvek k 

tématu českého filmu v době protektorátu pohlíţí na toto období z perspektivy 

propagandistické, rezistentní a kolaborantské. V kaţdé z těchto perspektiv se od obecného 

vymezení pojmu dostává k jednotlivým hercům a filmařům. V kolaborantské perspektivě 

věnuje krátkou podkapitolu konfidentům a fašistům.
151

 Autor čerpal z těchto pramenů: české, 

rakouské a německé archivy, tištěné české a rakouské prameny, český a německý dobový tisk 

týkající se filmu, česká, německá, rakouská, americká, britská a polská odborná literatura.
152

 

 Publikaci Kolaboranti: 1939-1945 napsal Michael Borovička a vydána byla v 

nakladatelství Paseka v roce 2007. Zaměřuje na sedm významných osob druhé světové 

války.
153

 Na základě jejich biografie a okolností, které je ke kolaboraci vedly, autor morálně 

hodnotí jejich činy. Autor čerpá z české, norské, britské, americké, slovenské, polské a 

německé odborné literatury.
154

  

 V Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích se 5. května 2006 konala vědecká 

konference. Jejím výstupem je sborník příspěvků Kolaborace. Kolaborace? Kolaborace!. 

Sestavil jej Jiří Petráš a Jihočeské muzeum jej ještě téhoţ roku vydalo. Kaţdý příspěvek se 

týká tématu kolaborace: od psychologické úvahy přes studie regionálního charakteru, 

kolaboraci různých institucí, souhrn odrazu kolaborantství v české próze 60. let aţ k 

Emanuelu Moravcovi. Prameny se samozřejmě u kaţdého příspěvku liší, ale můţe 

konstatovat, ţe se převáţně jedná o českou odbornou literaturu. 
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 Publikace Okupace, kolaborace, retribuce obsahuje odborné příspěvky, které jsou 

rozděleny do těchto tří oddílů. Jako hlavní autoři jsou uvedení Ivo Pejčoch a Jiří Plachý a 

knihu vydalo ministerstvo obrany v roce 2010. Příspěvky v sekci Kolaborace a její podoby se 

zabývají českým fašismem, germanizací na Těšínsku, moravskými nacistickými stranami, 

Emanuelem Moravcem a ţidovskými konfidenty praţského gestapa. Okruhy pramenů jsou 

české a německé slovenské tištěné prameny a edice dokumentů, české, polské a německé 

studie a články a konečně české, slovenské, polské, německé, britské a americké monografie a 

další.
155

  

 Konfidentství jakoţto samostatnému fenoménu bylo doposavad v české odborné 

literatuře věnováno jen málo prostoru. Častěji se autoři zabývají celou kolaborací. Pokud píší 

o konfidentství, většinou se věnují popisu jednotlivých případů a i zde kladou větší důraz na 

oběti neţ na konfidenty samé. Stěţejními díly jsou knihy Konfidenti a Ďáblova past, které 

jediné pojednávají o tématu celé. Všichni autoři vidí v konfidentství nejhorší moţný způsob 

lidského úpadku. Přesto například Sládek připouští, ţe gestapo své konfidenty často získávalo 

pod nátlakem.
156

 Tomášek tuto myšlenku shrnuje: „Konfidenti nezrazují jen svůj národ, své 

politické či jiné souvěrce a přesvědčení, své spolupracovníky, příbuzné, přátele a kamarády. 

Oni zrazují zároveň i sami sebe.“
157
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3. Rekonstrukce životního příběhu konfidenta gestapa a poválečného 

komunisty Josefa Veselého (1917 - ?) 

 

3.1. Dětství a mládí 

  

 Josef Veselý se narodil 23. května 1917 v Kopistech v okresu Most čtyři měsíce po 

smrti svého otce. Kopisty (Kopitz) je název zaniklé vísky ze severu přiléhající k městu Most v 

Ústeckém kraji. Rozkládala se podél Bílého potoka. V roce 1911 získaly Kopisty status 

města. Obec byla zbořena v letech 1974 - 1979 z důvodu těţby hnědého uhlí v dole Leţáky.
158 

V roce 1921 však měla po tehdejším sčítání 8074 obyvatel.
159

 Ovdovělá matka měla ještě 

staršího syna Jaroslava narozeného v Mostě 6. listopadu 1911.
160

 

 Jeho otec Josef Veselý (1884 – 1917) pracoval jako smluvní dělník u českých drah.
 161 

Vdova Albína, rozená Prášková (1882 – 1956),
 162

 pocházela z Ţerotína. Po smrti Josefa se 

z Kopist přestěhovala za bratrem a sestrou do Panenského Týnce. „Matka zůstala se dvěma 

dětmi odkázána na malou pensi a musela hodně pracovat, aby nás vychovala. Předčasná 

tragická smrt mého otce tím vlastně určila můj ţivot,“
163

 komentuje Veselý ve svém 

ţivotopise z roku 1958. Matka si v Panenském Týnci přivydělávala prací na „panském“,
164

 

protoţe vdovský důchod jí pro ni a pro její syny nestačil.  

 Kdyţ bylo Josefovi, dle ţivotopisu Jaroslava Veselého z roku 1950, zhruba pět let, 

provdala se Albína podruhé, tentokráte za ţelezničního podúředníka Jan Freitha (1874 – 

1942), narozen 8. června 1974 v Plzni.
165

 Původně byl vyučený zámečníkem a byl členem 

národně socialistické strany v době, kdy jej znal Jaroslav Veselý, za první republiky. Jestli byl 
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ve straně činný i před válkou, není zřejmé.
166

 Rodina se za ním přestěhovala do Loun, 

respektive do Zeměch, Jimlína u Loun.  

V Lounech se tedy nejspíše ocitli v roce 1922. Jiţ od sklonku 19. století se město 

Louny
167

 začalo výrazněji průmyslově rozvíjet. Hlavními centry tohoto rozvoje se staly 

ţeleznice a cukrovar.
 168

 Se stoupající prosperitou rostla i významnost města. Ţelezniční trh 

vytvářel nové pracovní příleţitosti, kterých se chopili otec Josef Veselý i Jan Freith. Součástí 

rozmachu ţeleznice byl i příliv nových obyvatel, kteří se stěhovali za prací.
169

 Zakládaly se 

nové kolonie ţelezničářů a město se rozrůstalo. Majitelé druhého nejvíce prosperujícího 

odvětví, cukrovarnického, investovali do městských staveb a institucí. Pro dotvoření obrazu 

situace v Lounech dokládáme soupis všech podniků, které v nich ve 20. letech působily: „2 

knihtiskárny, továrna nábytku, porcelánu, kamen, elektrotechnická továrna, 3 továrny 

hospodářských strojů, továrna obuvi, kovového zboţí, strojírenské dílny státních drah, 

koţeluţna, akciový cukrovar a rafinerie, pěstování chmele, pivovar (v Černčicích), 3 mlýny, 4 

cihelny, 2 cementárny, 3 hospodářská druţstva, 5 stavebních druţstev, 2 elektrárny, vodárna, 

jatky, 2 pobočky bank, 3 záloţny, spořitelna, veřejná nemocnice, vyšší reálka, kupecká 

pokračovací škola, hospodářská škola, kasárna, státní hřebčín.
170

 

 Přestoţe Louny se nacházely v oblasti pohraničí, kde většinou převaţovalo německy 

mluvící obyvatelstvo, bylo jejich etnické sloţení roku 1921 následující: počet obyvatel Loun 

byl 11 556, z toho 65 Němců.
171

 Převaha českého obyvatelstva můţe souviset i se 

zprůmyslněním města, které mělo za následek příchod českých dělníků z vnitrozemí. Je však 

pravdou, ţe počet Němců se v tomto sčítání často záměrně podhodnocoval. Ţidovská 

komunita v Lounech existovala také, jiţ od 14. století. Měli zde modlitebnu i synagogu. Ve 

sčítání 1921 není zvlášť uveden počet Ţidů, nicméně v roce 1930 mělo město 11 896 
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obyvatel, z toho 11644 Čechů, 174 Němců a 10 obyvatel se přihlásilo k národnosti 

ţidovské.
172

  

„Dokud byly v společné domácnosti starší dcery našeho nevlastního otce, bylo 

všechno dobré. Jakmile však provdáním odešly z domova, nastal obrat. Otec se přestal o nás 

starat a stal se z něho notorický alkoholík. Na výţivu celé rodiny dával asi 100 Kčs měsíčně. 

Proto matka musela chodit prát po domech…“
173

   Kdyţ bylo Josefu Veselému zhruba deset 

let, finanční podporu jim zcela přestal poskytovat. O osud rodiny se dále staral starší bratr 

Jaroslav, který absolvoval čtyři třídy měšťanské školy, posléze pak učitelský ústav. Jeho 

měsíční příjem se pohyboval kolem 600 Kčs, přičemţ asi 200 Kčs posílal domů matce na 

ţivobytí a na vzdělání Josefa.
174

  

 Josef Veselý absolvoval pět tříd obecné školy. Následně pokračoval na státní reálku 

v Lounech, kde vychodil všech sedm tříd a studium zakončil úspěšnou maturitou v roce 

1936.
175

 To vše zásluhou bratra Jaroslava. „…a já, abych dodělal střední školu, jsem dával 

hodiny čtyřem studentům a 4x týdně chodil zadarmo na oběd v rámci nějaké dobročinné 

akce,“
176

 popisuje v ţivotopise Veselý svá studijní léta. 

  V roce 1929 nastoupil Josef na lounskou reálku. Škola v té době zastávala výraznou 

úlohu v lounských kulturních a společenských aktivitách a byla významnou vzdělávací 

institucí regionu. Fungovala zde aţ do roku 1948 tzv. Valterova
177

 nadace ve prospěch 

chudých studentů, která hradila především obědy a fungovala do roku 1948. Na tuto 

organizaci nejspíše Veselý odkazuje ve svém ţivotopise (viz výše). Pro všechny tyto spolky 

ovšem platilo, ţe podporovali chudé a pilné studenty. Lze proto usuzovat na Veselého dobrý 

prospěch.  

 V letech 1928 – 1929 byla dokončena výstavba hvězdárny. V roce 1931 zde bylo 

zaloţeno rodičovské sdruţení, které velmi výrazně finančně podporovalo další vývoj školy. 

                                                 
172

  Ibidem. 
173

  Archiv bezpečnostních sloţek. Fond 325 Stíhání nacistických zločinců: sg.325-107-4: Ţivotopis – Josef 

Veselý – napsal 20. 10. 1958. – nejspíše pro filmové laboratoře Barrandov. 
174

  Ibidem. 
175

  Archiv bezpečnostních sloţek. Fond 325 Stíhání nacistických zločinců: sg.325-107-2: Major Josef 

Veselý. 29.3.1950 – Zpráva vypracovaná  kádrovým oddělením MV. 
176

  Archiv bezpečnostních sloţek. Fond 325 Stíhání nacistických zločinců: sg.325-107-4: Ţivotopis – Josef 

Veselý – napsal 20. 10. 1958. – nejspíše pro filmové laboratoře Barrandov. 
177

  Matěj Valter, majitel místního cukrovaru, nechal školu elektrifikovat roku 1913, kdy mimo jiné zaloţil 

také nadaci. Almanach ke stému výročí Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech: 1896-1996. (1996) Louny: 

Gymnázium Václava Hlavatého, s. 9.  



 

36 

 

Zpočátku zde existovaly obavy, ţe se rodiče budou vměšovat do školních záleţitostí; ukázaly 

se však jako plané. Albína Veselá by měla jen stěţí prostředky na to, aby mohla na školu 

přispívat, a tak se v tomto sdruţení nejspíš angaţovala. Vzhledem k tomu, ţe starší bratr 

Jaroslav převzal po otci a selhání otčíma vůdčí roli v rodině, je moţné, ţe se o studijní 

výsledky Josefa zajímal on. Jelikoţ pocházel z chudých poměrů a rodinná situace byla 

neutěšená, nemohl se při svém vzdělávání opírat o rodinné zázemí. Nejspíše to vedlo k jeho 

samostatnosti a nutnosti dříve dospět. Je moţné, ţe cítil i určitý dluh vůči matce a bratrovi, 

kteří mu dávali finanční podporu. S kým se stýkal mezi spoluţáky, vysvětluje Veselý o více 

neţ dvacet let později ve svém ţivotopise z roku 1958, který psal nejspíše do práce: „Toto 

krušné mládí mne vychovávalo k nenávisti k bohatým a přivádělo do jedné řady s kamarády 

dělníky a nezaměstnanými. S nimi jsem jako student diskutoval, dělěl [dělal – pozn. MN] 

sport, bavil se apod.“
178

 Výňatek je velmi poplatný době svého vzniku,
 179

 nicméně jeho 

základ je nejspíše pravdivý. V době studia Josefa Veselého došlo také k změně zaměření 

školy. Poté, co se neosvědčil koncept reformního reálného gymnázia, se z ní 1. září 1934 stalo 

reálné osmileté gymnázium. Poslední maturity absolventů reálky se konaly v roce 1938 a 

Josef Veselý tedy patřil mezi poslední ročníky, které tento typ školy absolvovaly.
180 

Škola 

můţe být povaţována za pokrokovou, studenty formovala nejspíše k vlastenectví, názorové 

otevřenosti a modernímu uvaţování. 

 Po ukončení studia nebylo na vysokou školu ani pomyšlení. Vzhledem k finanční 

situaci se dobrovolně přihlásil na vojnu, kde si vzal výše zmiňovanou půjčku, aby se jeho 

matka mohla nechat rozvést s Janem Freithem „…poněvadţ byl notorickým alkoholikem a 

hrubiánem. Od té doby jsme matku vydrţovali společně s bratrem aţ dodnes.“
181

 Od 1. října 
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1936 do 30. září 1937 slouţil u 2. dělostřeleckého pluku v Plzni, kde si podal přihlášku
182

 na 

Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. „Do vojenské akademie jsem se dostal tím, ţe do 

posledního ročníku [jedná se o rok 1937 a mimořádné navýšení přijímaných je důsledkem 

mezinárodní situace - MN]akademie přijímali přes tisíc akademiků, takţe jsem se tam dostal i 

bez protekce. Ale stejně jsem byl dán do VA k ţenistům přesto, ţe jsem byl dělostřelec.“
183

 Na 

této škole mohl Veselý pobývat, protoţe spadala pod armádu a byla tedy zdarma s ohledem na 

to, ţe její absolventi si v armádě do nich investované vzdělání odslouţí. Vstupní poţadavky 

ústavu obsahovaly ukončené středoškolské vzdělání a prezenční vojenskou sluţbu. Samotné 

studium trvalo dva roky přímo v Hranicích a další rok strávili studenti v aplikační škole u 

pluku. Z materiálů není jasné, zda Veselý jiţ ve vojenské sluţbě získal nějakou důstojnickou 

hodnost. Za normálních okolností by musel skládat přijímací zkoušku a jeho přijetí by bylo 

velmi nejisté. Protoţe události roku 1938 vedly k uzavření akademie, školu řádně dokončili 

pouze uchazeči z roku 1936. Josef Veselý absolvoval jeden ročník vojenské akademie.
184

 

„Po absolvování VA v srpnu 1938 byla mobilisace a následovalo odstoupení Sudet 

v říjnu, zabrání republiky v březnu 1939 Hitlerem a rozpuštění armády.“
185

Josef Veselý byl 

v rámci mobilizace vyslán jako velitel ţenijní roty v Terezíně, kde slouţil od 15. srpna 1938 

do 15. března 1939.
186

 Tam jej také zastihla zpráva o rozpuštění československé armády. Tak 

stanul na prahu druhé světové války: bez politické orientace a zbaven svého povolání. Byl 
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demobilizován v hodnosti poručík.
187

 Do 31. prosince 1939 „pracoval v soukromí“.
188

 „Po 

likvidaci v červnu 1939 jsem odešel k matce do Jimlína u Loun a čekal do konce roku na další 

zařazení.“
189

 Co přesně tento půlrok dělal je nejasné. Domníváme se však, ţe se jednalo o 

různé pomocné práce, kterými zajišťoval sobě i matce obţivu. V době demobilizace bylo 

Josefovi 22 let, nicméně je nemoţné tento věk srovnávat s jeho dnešními vrstevníky. Ztráta 

povolání, na nějţ se několik let připravoval a které by za jiného vývoje situace zajistilo jemu i 

matce dobré materiální zabezpečení, musela být tíţivá a musela negativně ovlivnit jeho 

psychiku. Demoralizující a depresivní vliv okupace se projevoval v celé společnosti, o to 

horší byl dopad na vojáky, kteří byli připraveni původně bránit svou vlast.
190

 

Jak konkrétně se Josef Veselý s touto situací vyrovnával, nám není známo. Do roku 

1939 byl však členem Sokola v obci Zeměchy u Loun, Olympie Zeměchy S.K. a S.K. 

Černčice. Dále byl od mládí členem tělovýchovného spolku ČKV Louny a AC Sparta.
191

  

Celoţivotním koníčkem Josefa Veselého byla totiţ závodní cyklistika. 

 

 Sociální zázemí v dětství a mládí Josefa Veselého nebylo z nejlepších. Rodina 

Veselých byla rozvrácena dvakrát. Poprvé nešťastnou smrtí otce, podruhé selháním otčíma, 

který se měl stát rodině oporou. Místo toho, aby syn přebral od svého otce vzory chování, 

zkušenosti a ţivnost, viděli bratři pouze otčíma, k němuţ, coţ je zjevné z výpovědí obou,
192

 

cítili odpor. Matka se trvale snaţila co nejvíce zlepšit společenské postavení svých synů skrze 

vzdělání, aby měli co nejširší moţnosti uplatnění. Jaroslav vystudoval učitelský ústav a po 

selhání otčíma přirozeně převzal jeho úlohu a snaţil se zastupovat otce, jakoţto hlavu rodiny a 

ţivitele. Zároveň se snaţil podporovat a ovlivňovat Josefa natolik, aby mohl získat 

středoškolské vzdělání. Jaroslavovi bylo v době Josefova nástupu na střední školu 18 let. 

Nemohl mít tedy dostatečné zkušenosti a pevnost na to, aby úlohu, která na něj přešla, plně 
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obsáhl. Velká zodpovědnost na něj zároveň musela vytvářet psychický tlak. Finanční tíseň, 

kterou nejspíš celá rodina trvale pociťovala, ovlivnila budoucí ţivotní osudy obou bratrů.  

  

3.2.  Období přerušeného profesního vývoje 

 

Město Louny, kde Josefa Veselého zastihla po demobilizaci válka, bylo sílícím 

napětím zasaţeno jiţ od roku 1938. Tehdy ještě Veselý setrvával u ţenijní roty v Terezíně. 

Češi v Lounech na podporu mobilizace konali národní manifestace. Volby do zastupitelstva 

vyhráli národní socialisté, druzí byli komunisté. Do čela města byl tak jiţ pošesté zvolen 

národní socialista Josef Fousek. Postoupením pohraničí s převahou německého obyvatelstva 

třetí říši se staly Louny takřka hraničním městem. Výrazně je zasáhla vlna českých 

uprchlíků.
193

 

Demobilizovaný Veselý se vrátil v červnu 1939 k matce do Jimlína u Loun, kde čekal 

do konce roku na další pracovní zařazení.
194

 Vyuţil přitom moţnosti, kterou nabízela jeho 

důstojnická hodnost, a nechal se demobilizovat na vlastní ţádost. Albína se také rozvedla roku 

1940 s Freithem
195 

Kvůli němu si Josef Veselý na vojně půjčil peníze, aby matku podpořil.
196

  

Louny se v protektorátní době nazývaly německy Laun a byla zde trvale přítomna 

posádka wehrmachtu. Začala důsledná germanizace, a poté, co byla ve městě v létě 1939 

zaloţena místní organizace NSDAP, rovněţ vypukla persekuce početné ţidovské menšiny. 

V květnu 1940 odešel starosta Fousek vinou nacistického tlaku na dlouhodobou zdravotní 

dovolenou a pozice zastupitelstva se zhoršila. Jedním z důsledků tohoto zhoršení byla 

postupná snaha odstranit všechny dosavadní funkcionáře.
197

  

Josef Veselý mezitím začal od 1. ledna 1940 pracovat jako referent matričního 

oddělení na okresním úřadě v Lounech.
198

 Tento post jej však, jak konstatuje ve svém 
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ţivotopise z roku 1950, příliš nezaujal: „Od 1. 1. 1940 jsem byl povolán do sluţeb na okresní 

úřad v Lounech a potom jsem vyuţil moţnosti jako býv. důstojník odejít ze státních sluţeb a 

přešel jsem k divadlu V. Buriana…Mému rozhodnutí pomáhala jistě i okolnost, ţe jsem dostal 

odstupné od státu.“
199

 O osm let později uvádí: „Na okresním úřadě v Lounech jsem slouţil 

jako matriční referent aţ do odchodu do Prahy do divadla V. Buriana. Do Prahy jsem odešel 

proto, poněvadţ se mi jako aktivnímu sportovci naskytla moţnost výhodnějšího zaměstnání a 

proto, ţe jsem mohl odejít ze sluţeb okr. úřadu, který byl vlastně sluţkou Oberlandratu.“
200 

 

Takto své působení v Lounech Josef Veselý hodnotí v dotazníku 1950 a ţivotopise 1958.. 

Existují však skutečnosti, které ve své výpovědi záměrně nezmiňuje.  

Druhá verze jeho zaměstnání na okresním úřadě je poněkud barvitější a tvoří klíč 

k celému případu. Na základě prošetřování činnosti Josefa Veselého na matričním oddělení v 

souvislosti s vyšetřováním jeho konfidentství z počátku 60. let, odhalili vyšetřovatelé dvě 

dosud neznámé epizody: jeho zapojení do „šmeliny“ potravinových lístků a první zatčení 

gestapem.  

První z epizod lze rekonstruovat na případě výpovědi Václava Rappricha ze Zeměch, 

který byl dopravním referentem na místních jatkách v Lounech.
201 

Týká se „šmeliny“ 

s potravinovými lístky, která se v Lounech za války velmi rozmohla. Veselý na Rapprichovi, 

který v té době zastával post zásobovacího referenta na obecním úřadě v Jimlíně, poţadoval 

údajně protisluţbu za pomoc na cyklistických závodech. Sdělil mu, ţe potřebuje vyšší počet 

potravinových lístků pro ruské parašutisty, či zajatce. Rapprich mu začal z „národnostního 

cítění“
202

 lístky opatřovat. V roce 1941 nebo 1942
203

 se v Jimlíně oběsil řezník Jaroslav 

Broţek, pro něhoţ Rapprich předtím odepisoval dobytek na fiktivní jména a do fiktivních 
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vesnic, řezník ho tak následně mohl odkoupit a prodat místním. Byl to bohatý člověk, stýkal 

se s příslušníky gestapa, kterým pravděpodobně také dodával maso, tudíţ podvody nevyšly 

najevo. Znal i Josefa Veselého, který pro něj pomáhal zajišťovat zájezdy praţských 

hokejových klubů do Jimlína. Okolnosti oběšení řezníka byly zamlţené. Kdyţ „šmelina“ 

vyšla najevo, zmizel a našli ho aţ za čtyři dny mrtvého. Během vyšetřování gestapo zatklo i 

Rappricha, který šmelinu umoţnil. Po třech týdnech byl propuštěn a dál vykonával svou 

funkci. Veselému, o němţ se u výslechu vůbec nezmínil, pak do konce okupace dodával 

potravinové lístky, ale v menším mnoţství a nepravidelně.
204

  

Šmelina v protektorátu byla v daném roce značně rozšířeným jevem. Pohlíţíme-li na 

hospodářskou situaci v roce 1940, nelze proto vycházet pouze z oficiálních čísel. Černý trh 

narůstal adekvátně zhoršeným zásobovacím podmínkám a zvyšování cen.
205

  

Řezníkovu sebevraţdu Veselý vyuţil ve svém popisu odbojové činnosti,
206

 který 

vypracoval k šetření svého případu, jako impulz, který jej motivoval k zapojení do odboje. Je 

zajímavé, ţe uvádí jako rok sebevraţdy aţ jaro 1944, od kdy byla prošetřována jeho činnost. 

O raném období okupace se zmiňuje pouze v souvislosti se svým zaměstnáním.
207

 „V květnu 

1944 spáchal sebevraţdu oběšením p. Jaroslav Broţek…Mluvil jsem o tom s mým bratrem 

Jaroslavem…Ten mi řekl: Škoda, ţe jsem o tom nevěděl, jsem ve spojení s organizací, která 

má moţnost poslat naše lidi za hranice, nebo je schovati...Ještě mi dodal, ţe kdybych věděl o 

někom, ţe ho pronásleduje gestapo, abych mu to neprodleně oznámil…To jsem se poprvé 

dozvěděl, ţe pracuje v nějaké podzemní činnosti.“
208

 Důvod, proč změnil Josef Veselý rok 

úmrtí řezníka, je pravděpodobně odpoutání pozornosti od let 1940 – 1942, jak ukazuje i další 

událost z Loun.  

 Druhá skutečnost, kterou vyšetřovatelé odhalili, úzce souvisí s kauzou falšovaných 

potravinových lístků. Karel Celerin, nadřízený Josefa Veselého na matričním oddělení, byl 

11. listopadu 1940 odsouzen za „falšování listin, porušení důvěry a provinění proti nařízení o 
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pouţívání motorových vozidel v protektorátě Čechy a Morava k úhrnnému trestu jednoho 

roku vězení.“ Je pozoruhodné sledovat obsah ţaloby a přísnost trestu (srov. Veselý): „V létě 

1940 pouţíval obţalovaný motorku propůjčenou mu Oberlandrátem pro sluţební jízdy, 

několikrát k cestám do Teplic ke své paní. Podle jeho vlastních údajů vykonal obţalovaný 7-8 

takovýchto soukromých jízd a přitom ujel kolem celkem 250 km pro coţ spotřeboval asi 8 – 10 

litrů benzinu. Aby měl pro tyto jízdy nějaký průkaz, vystavil si 26.3. na listě s hlavičkou 

NSDAP místní skupina Louny potvrzení s obsahem, ţe svoji motorku pouţívá ke sluţebním 

jízdám pro Oberlandrát a stranu…Na zadní stranu nechal si od svého kolegy Veselého 

opětovně podpisem potvrzovat, ţe jeho jízdy byly sluţební. 
209

 V souvislosti se zatčením Karla 

Celerina, byl gestapem vyslýchán také Josef Veselý. Podepisoval totiţ Celerinovi jeho 

zfalšované dokumenty.
210

 Tuto epizodu Veselý ve svých ţivotopisech ani jednou nikde 

nezmínil. O svém působení v Lounech většinou psal pouze stručně, v několika větách. Své 

výpovědi věnoval hlavně své pozdější činnosti v Praze.  Význam a podrobný popis této 

historie přinesl první záznam při vyšetřování v roce 1963: „…byl jsem získán gestapem ke 

spolupráci někdy koncem druhé poloviny r. 1940…v této době byl gestapem vyšetřován můj 

bývalý vedoucí matričního oddělení Okresního úřadu v Lounech, Celerin, říšský Němec a 

v souvislosti s jeho osobou také já…ţe [mě] vyslýchali ve věci Celerina, dokázali mi mou 

účast na zakrývání podvodů, které Celerin prováděl a aby ode mne získali doznání, strašili mě 

velkým trestem, nadávali mi do lajdáků a sabotérů atd…jeden z nich přikázal, abych se 

z kanceláře nevzdaloval, vyčkal rozhodnutí…na jejich návrat [jsem] čekal několik hodin, 

které jsem proţil v úzkostech, co se se mnou stane…Po těchto hodinách čekání se…vrátili 

zpět…Ještě ostřeji mi vytýkali mou nedbalost, spoluúčast na Celerinových podvodech a 

vyhroţovali mi, ţe mě zavřou…skutečně jsem vystrašen byl, jeden z nich začal mluvit o tom, ţe 

by mě z této nepříjemné situace dostali, ovšem musel bych se jim zavázat, ţe s nimi budu 

spolupracovat. Přiznám se, ţe jsem v tomto návrhu viděl jedině moţné řešení pro mne a tudíţ 

jsem jim spolupráci slíbil.“
211

 Kladenské gestapo z něj touto cestou tedy učinilo konfidenta. 
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Nemalé výhody jeho získání pro ně spočívaly v tom, ţe jako bývalý důstojník byl v odboji 

důvěryhodný a měl zajímavé kontakty na Lounsku, které mu zde časem umoţnily vytvořit 

volavčí síť gestapa. Podle své výpovědi se Veselý, dokud pracoval v Lounech, stýkal s jemu 

přiděleným styčným důstojníkem gestapa. Prameny však o ţádné aktivitě Veselého v tomto 

období nehovoří.
212

  

V roce 1942 se Veselý přestěhoval do Prahy,
213

 kde byl přijat na pozici účetního do 

divadla Vlasty Buriana, ve kterém setrval aţ do Praţského povstání. V době okupace bylo 

divadlo Vlasty Buriana označováno také jako Burianovo divadlo. Bylo hojně navštěvováno 

domácím publikem, které v něm hledalo únik před realitou protektorátu. Pestrost programu 

zajišťovaly také časté sportovní soutěţe a exhibice, které se konaly v prostorách divadla. Je 

moţné, ţe přijetí Josefa Veselého k divadlu ovlivnila i tato okolnost.
214 

Podle Veselého soudu 

si jej Burian vybral proto, ţe byl aktivní cyklistický závodník.
215

 Ţádné náznaky toho, ţe by 

se Veselý jako konfident uplatnil přímo v divadle, nejsou známy. Později jeho práce účetního 

nebyla shledána podezřelou, ani kdyţ byl jeho případ vyšetřován.  

Do Prahy přišel 10. února 1942, tedy několik měsíců před vypuknutím Heydrichiády a 

utuţením nacistického teroru. Z dokumentů ani jiných pramenů nevyplývá, ţe by pro 

Veselého toto údobí mělo klíčový význam. Pravidelně navštěvoval svou matku v Jimlíně, 

kam jezdil rovněţ i za svou dívkou Libuší Cimmermannovou,
216

 která však byla těţce 

nemocná. Co se s dívkou stalo po válce, není zřejmé. Je moţné, ţe její známost s Josefem 

Veselým skončila, či dívka zemřela.  
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  Svůj odchod do Prahy musel Veselý pochopitelně hlásit u kladenského gestapa, byl 

proto přeloţen k příslušnému útvaru v novém bydlišti. Aţ do roku 1944 však byl nejspíše 

pouze pasivním spolupracovníkem. Na jaře 1944 byl Veselý přeloţen z protišpionáţního 

oddělení k Jaroslavu Nachtmannovi, který byl zástupcem komisaře praţského gestapa.
217

 Na 

jejich první setkání vzpomíná v roce 1963 následovně: „K mému seznámení 

s Nachtmanem…došlo na jaře 1944…Dozvěděl jsem se, ţe Nachtman od tohoto okamţiku je 

mým řídícím orgánem a to bylo prozatím všechno…později [jsem mu] na jeho ţádost říkal 

Jarka. Pokud jde o Nachtmana, byl menší neţ já, o málo starší mne asi tak kolem 30 let, 

sportovní typ. Měl světle hnědé vlasy a byl vţdy elegantně oblečen. Mluvil plynně česky a na 

levé ruce nosil prsten, který byl nápadný svou velikostí. Dnes jiţ nevím, jak bych měl 

charakterisovat jeho nos, ovšem poznal jsem podle nosu, aniţ by mi to musel říkat, ţe se 

věnuje boxu, neboť jeho nos nesl nějaké typické stopy, které lze vidět u celé řady 

rohovníků.“
218

 Nachtmann měl na starosti konfidentskou síť spadající pod protiparašutistické 

oddělení praţského komisaře gestapa Willyho Leimera.
219

  

 

Útvar se v době příchodu Josefa Veselého zabýval likvidací odbojové skupiny KOS 

(Kázeň – Odvaha - Statečnost),
 
a Veselý byl proto pověřen vytvoření volavčí organizace,

220
 

která by gestapu zprostředkovala cestu k pravým odbojářům.
221

 Krycí jméno si zvolil Vlasta 

podle divadla, v němţ pracoval.
222

 Nachtmann Josefu Veselému objasnil nejen jeho úkoly, 

nýbrţ i cíl „zv. ústředí“
223

 a přilehlých volavčích sítí. Do jeho úkolů spadalo  navazování 

kontaktů s parašutisty, jejich sledování, zásobování, shánění zbraní, získávání odbojářů a 

jejich schovávání před gestapem. Popis fungování velké fiktivní odbojové organizace „zv. 

ústředí“, která je napojena na zahraniční odboj a instrukce, jak tuto organizaci prezentovat 
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obdrţel Veselý od Nachtmanna. Výpověď od výslechu z roku 1963 tuto organizaci líčí stále 

jako organizaci odbojovou, nicméně popis zcela odpovídá Nachtmannovým instrukcím: „Jiţ 

předem jsme s bratrem měli umluveno, ţe do [odbojové] organizace vstoupím, neboť jsem měl 

všechny moţnosti pilně spolupráci jak časem, tak zaměstnáním…Jardovi jsem nabídl cigarety 

a ten po mém ujištění, ţe nás nemůţe nikdo poslouchat, vysvětloval. Organisace je celostátně 

napojena přímo na cizinu…v…čele…stojí…Edvard Beneš…Směr politický jde zásadně na 

východ…V čele hnutí u nás pak „ústřední národních výborů“, které přijímá rozkazy přímo ze 

zahraničí. Hnutí je organizováno tak, ţe spojení nahoru i dolu jest spojkami a se členy se 

seznamujeme jenom představením třetí osoby jiţ zapojené.“
224

  Pokud jde o zmíněného Jardu, 

je moţné, ţe se jedná o Jaroslava Nachtmanna, v některých dokumentech označovaným 

krycím jménem Jarka, v jiných Jarda. Druhou moţností je, ţe Jarda je velmi známý konfident 

praţského gestapa, Jaroslav Ţícha, se kterým Josef Veselý během svého působení na 

protiparašutistickém oddělení nejvíce spolupracoval a který mu Nachtmannovy instrukce 

později upřesňoval.  

Hlavním úkolem, 

který Veselý od Nachtmanna 

dostal, bylo vytvoření tzv. 

volavčí organizace na 

Lounsku. Volavčí síť gestapa 

byla podvrţená odbojářská 

organizace. V jejím základu 

stáli konfidenti gestapa, kteří 

představovali vedoucí 

pracovníky daného odboje. 

Cílem celé akce bylo nalákat 

do sítě skutečné odbojáře 

nebo jen lidi, kteří by se rádi zapojili do odboje proti okupantům. Tato provokace měla dvojí 

vyuţití: buď bylo moţné odbojáře a nic netušící pracovníky vyuţívat k odhalování dalších 

organizací a partyzánských skupin, nebo je po odhalení zatklo gestapo. Autorem nápadu s 
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ţádal, aby mi byl v této činnosti nápomocen.“ (Archiv 

bezpečnostních sloţek. Fond 325 Stíhání nacistických 

zločinců: sg. 325-107-5: Protokol o výslechu obviněného – 

podezřelého. 21.12.1963) Jaroslav Veselý vnímal celou věc 

jinak: „…nikdy ani ve snu mě nenapadlo, ţe by byl bratr ve 

styku s gestapem. Je moţné, ţe i o Hahnovi jsem bratrovi 

řekl…. Nikdy jsem to však…neřekl v tom smyslu, aby se to 

dalo zneuţít proti tomu člověku.“ (Archiv bezpečnostních 

sloţek. Fond 325 Stíhání nacistických zločinců: sg. 325-

107-5: Protokol o konfrontaci Josefa a Jaroslava Veselého 

10. 4. 1964.) 
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praţským „vz. ústředím“ byl Jaroslav Nachtmann
225

 a k jeho realizaci začal vyuţívat celou 

svou konfidentskou skupinu. V té době, druhé polovině roku 1944, Josef Veselý zjistil, ţe 

spolupracovník bratra Jaroslava v Dubči, učitel Josef Hahn, je napojen na skutečný odboj (viz 

Veselého popis Broţkovy smrti). Na základě této informace dal Nachtmann příkaz 

k zakládání dalších volavčích sítí na Příbramsku. Na konci války bylo mnoho jejich členů, 

vězněno i usmrceno.
226

 Na sledování učitele Hahna byl nasazen konfident Jaroslav Ţícha;
 227

  

dostal se k němu přes dalšího z členů konfidentské sítě praţského gestapa, Antonína Mergla.  

Následující text přibliţuje aktivity, kterými se Josef Veselý zabýval ve sluţbách 

gestapa. Část z nich se časově překrývá, nicméně povaţujeme za přehlednější předloţit jejich 

popis vcelku. 

 

S vytvořením volavčí sítě pomáhali zpočátku Veselému konfidenti Ţícha a Fink, kteří 

měli v tomto směru daleko větší zkušenosti.
228

 Ve výslechovém protokolu z roku 1963 

vzpomíná Josef Veselý na okolnosti vytvoření volavčí organizace na Lounsku: „Jiţ při první 

příleţitosti jsem se obrátil na bývalého kolegu v Okresním úřadě v Lounech, Jaroslava 

Moutelíka…vyprávěl [jsem mu] báchorku o mém zapojení do odboje i mé funkci v tomto 

odboji, to znamená, ţe jsem se mu vydával za spojku praţského ilegálního ústředí.“
229

 

Nachtmann ve svých výpovědích potvrdil, ţe se Veselému podařilo organizaci vytvořit. 

Zapojil do ní své známé z dob, kdy ještě slouţil v československé armádě: „...Veselý v 

několika málo týdnech skutečně jakousi ilegální skupinu na Lounsku zorganizoval a poslal mi 

o tom hlášení... Jaké konkrétní výsledky byly ve prospěch gestapa z této činnosti Veselého, na 

to si momentálně nevzpomínám. Mám tím na mysli, zde přes tuto jím řízenou ilegální 

organizaci se získaly nějaké poznatky o shozených parašutistech či nikoli.“ 
230

 Je však 
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pravdou, ţe organizace nějakou činnost vyvíjela, protoţe kvůli ní na počátku roku 1945 byla 

rozkryta kladenským gestapem. K této otázce se však dostaneme později. 

 

Josef Veselý plnil i jiné konfidentské úkoly přímo v Praze. Na sklonku roku 1944 byl 

pověřen tím, aby na dva dny ubytoval odbojáře Antonína Tůmu, kterého z jeho úkrytu 

vylákalo gestapo.
231

 Veselý na něj vzpomíná ve svém popisu odbojové činnosti: „Jmenoval se 

Antonín Tůma…Skrývat se musel proto, poněvadţ také organizoval v jedné obci u Berouna 

podzemní hnutí a jeden z vedoucích hnutí prý dostal strach a všechno prozradil…Celých 14 

měsíců se skrýval v lese v nějakém starém lomu…Jelikoţ stále po něm slídili, přinesl…bratr 

jídlo za 14 dnů aţ za 3 neděle…Prodělal ţloutenku…zhubl asi o 25 kg…Ptal se mne je-li to 

skutečně dobrá organizace, poněvadţ by prý teď nerad padl do rukou gestapa, kdyţ se tak 

dlouho skrýval a tolik zkusil. Co jsem věděl o hnutí, tak jsem ho informoval s ujištěním, ţe 

nemusí mít ţádné obavy.“
232

 V té době ještě líčí přechovávání Antonína Tůmy jako svou 

hrdinskou zásluhu. Schovával ho v šatnách divadla Vlasty Buriana. Poté Josef Veselý předal 

Antonína Tůmu konfidentu Jaroslavu Ţíchovi, který jej dočasně ubytoval u matky konfidenta 

Miroslava Hanuše-Hnáta. Podle původního plánu Josefa Veselého měl být Antonín Tůma 

vyuţit do volavčí sítě na Lounsku. Kdyţ však konfidenti zjistili, ţe jim jejich oběť přestává 

důvěřovat, předali raději Tůmu gestapu. V důsledku zatčení později zemřel.
233

  

 

Výsadek řízený z Anglie s krycím názvem Glucinium byl na území protektorátu 

shozen v červnu 1944. Operace ztroskotala, protoţe se nešťastnou shodou okolností výsadek 

napojil na Nachtmannovu volavčí síť. Čtyřčlenná skupina se postupně rozpadla, aţ zůstal 

jejím jediným nezatčeným členem velitel výsadku Vítězslav Lepařík. Odbojová skupina, s níţ 

se dostal do kontaktu, byla však infiltrována konfidenty Adolfem Horákem a Nestorem 

Holejkem.
234  

Bývalého parašutistu Horáka znal Lepařík jiţ z dřívějších dob,
235

 a tak se nechal 
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spolu s dalšími partyzány nalákat do Prahy pod záminkou toho, ţe zde údajně mají plnit 

odbojový úkol. Mezi nimi byl i Jaroslav Tannert.  

Impulz však pocházel od protiparašutistického oddělení Leimera. Hned po příjezdu si 

konfidenti Veselý a Ţícha partyzány rozdělili, coţ jim odůvodnili tím, ţe tak jednají v zájmu 

utajení celé akce. Veselý k tomu ve výslechovém protokolu říká: „Podle informací od Ţíchy 

šlo o partyzána, který se ukrýval před gestapem a bylo třeba ho gestapu nahrát, to znamená 

umoţnit gestapu jeho zatčení, ovšem tak, aby nebyl vyzrazen onen spolupracovník gestapa, 

který Tannerta přivezl do Prahy a aby se Tannert nemohl bránit.“ 
236

 

17. října 1944 byl Tannert ve tři hodiny odpoledne předán na náměstí Jiřího Krále 

Veselému. Tannert strávil u Veselého v bytě jednu noc, poté, jej následujícího dne předal 

Jardovi (konfident Ţícha). Ten Tannerta rovnou odvedl gestapu. 
237

 Konfidenti k zatčení 

partyzánů pouţili, podle Šolce, známý trik:
238

 „Na Václavském náměstí nad hotelem Šroubek 

zahýbají do pasáţe Luxor. Najednou k nim přiskakují tři muţi. Tannert se snaţí vytáhnout 

pistoli, ale jeden z muţů mu ji vykroutí z ruky. V Petschkově paláci přivádějí do místnosti, kde 

je Tannert vyslýchán, zmláceného Lepaříka.“
239

 Tannert byl posléze předán opavskému 

gestapu a válku nakonec přeţil. Vítězslav Lepařík byl zlomen vědomím, ţe důvěřoval Adolfu 

Horákovi, a přesvědčen k tomu, aby gestapu podepsal spolupráci, coţ skutečně udělal.
240

 

 

Okrajově se Josef Veselý zapletl také do operace, která měla za cíl likvidaci odbojové 

skupiny Barium.
241

 Byl totiţ Nachtmannem na sklonku roku 1944 pověřen, aby kontaktoval 

bývalého československého důstojníka Markalouse v Ţamberku a skrze něj se tak ke skupině 

dostal. Šolc k tomu poznamenává: „...Nachtman, který se od Ţíchy dozvěděl o stopách 

vedoucích na Ţamberecko. Chtěl tam vyslat J. Veselého. Ten se však vymluvil a doporučil J. 

Vanţuru a Josefa Krouţka-Lesáka
242

... Ani jeden z nich netušil, ţe jedou plnit úkol gestapa... 

6. a 7. prosince 1944 jednali J. Krouţek-Lesák a J. Vanţura-Pavel v Ţamberku o vzájemné 
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spolupráci...u škpt. Markalouse.“
243

 Toto doporučení byl nakonec jediný podíl Veselého na 

likvidaci této odbojové skupiny. Na Markalouse byl totiţ hned po prvním jednání s Vanţurou 

a Krouţkem nasazen nyní jiţ konfident Vítězslav Lepařík.
244

 Lepařík sice slíbil spolupráci 

Leimerovi, nicméně ze strachu a ne z přesvědčení. V polovině prosince se Lepařík začal na 

Ţambersku stýkat s velitelem Baria, kapitánem Šanderou (Velký Josef), a s radiotelegrafistou, 

Josefem Ţiţkou (Malý Josef), kteří se skrývali u rodiny Ţabkových ve vsi Polsko. Oběma 

vyzradil, ţe je vyslán gestapem a ţe byl donucen podepsat spolupráci. Leimerovi pak sdělil, 

ţe se mu úkryt odbojářů nepodařilo nalézt. S konfidentem Antonínem Vohradníkem, který byl 

rovněţ bývalý parašutista, začal mezitím Lepařík připravovat atentát na Leimera a 

Nachtmanna. Konfident Nestor Holejko jejich plány odhalil a v lednu 1945 vše oznámil 

Leimerovi. Oba byli zatčeni a Lepařík byl nucen vyzradit Šanderův úkryt. Oba odbojáři, 

Šandera i Ţiţka, spáchali sebevraţdu a Lepařík byl v dubnu 1945 zastřelen v Terezíně.
245

 

Zatčení Lepaříka a Vohradníka se týkalo i Josefa Veselého. Přestoţe on sám 

v souvislosti s nimi perzekuován vůbec nebyl, vyděsilo ho, ţe se účastnil některých jejich 

rozhovorů. : „…obsah mých rozhovorů s Lepaříkem a Vohradníkem…o tom, ţe očekávají 

poráţku nacistů, snaţí se odtrhnout od gestapa, uletět do zahraničí a nebo získat alibi 

zapojení do skutečného odboje. Proto, kdyţ jsem byl propuštěn z gestapa [únor 1945], 

okamţitě jsem odjel za bratrem, jemuţ jsem svěřil svůj strach před gestapem v souvislosti 

Vohradníkových a Lepaříkových plánů, které jak jsem poznal během výslechů, byly 

vyzrazeny.“
246

  

  

Velký podíl měl ale Josef Veselý, spolu s Jaroslavem Ţíchou, na zničení partyzánské 

skupiny Josefa Krouţka „Lesáka“. Josef Veselý měl získat důvěru Krouţka a jeho 

spolupracovníka Vanţury za účelem toho, aby mu sdělili, kde se nacházejí jejich bunkry. Jeho 

přímý nadřízený Jaroslav Nachtmann popisuje jeho úkol ve svém výslechovém protokolu 

takto: „Veselý spolu s Vohradníkem, Lepaříkem, Ţíchou, pronikl do jedné ilegální organizace 
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v Praze, která měla spojení s partyzánskou skupinou v jiţních Čechách. Pamatuji se, ţe 

zejména Veselý byl pouţit k ujasnění spojení této organisace na zmíněnou partyzánskou 

skupinu. Vzpomínám si, ţe Veselý dosáhl osobních spojení s vedoucím zmíněné partyzánské 

skupiny, který měl mít krycí jméno Lesák neb podobně... Zcela jasně si vzpomínám, ţe Veselý 

v očích tohoto velitele partyzánů – Lesáka – vystupoval jako člen vojenského štábu ústředního 

odbojového hnutí v Praze. Veselý, jak si dobře vzpomínám, se totiţ skutečným odbojovým 

pracovníkům, s nimiţ přicházel do styku, s oblibou představoval jako pobočník náčelníka 

vojenského štábu ústředního odbojového hnutí.“
247

 Poté, co se mu důvěru skutečně podařilo 

získat, poslal Veselý do bunkrů další konfidentku z volavčí sítě, Hedviku Výmolovou 

(Wolfovou).
248

 Informace, které od nich získala, Josef Veselý předal gestapu. 

Do Lesákových bunkrů Veselý poslal svého kamaráda z dětství, Antonína Kučeru, 

který uprchl z nucených prací v Německu, pracoval v továrně na výrobu radií v Berlíně. 

Krouţkovy partyzánské bunkry mu doporučil jako úkryt, kdyţ jej v Praze Kučera vyhledal a 

ţádal o pomoc. Veselému ale muselo mu být zřejmé, ţe zde Kučera bude objeven. Jelikoţ jej 

však nevydal gestapu, můţeme soudit, ţe se mu snaţil opravdu pomoci. Zároveň je moţné, ţe 

jednal s vědomím gestapa a ţe chtěl Kučeru vyuţít jako pozorovatele přímo v bunkru. Ve 

výslechovém protokolu z roku 1963, kde ještě mluví o své činnosti jako o odbojové, popisuje 

Kučerův příběh následovně: „Při mých občasných dojíţďkách v roce 1944 do Jimlína, jsem se 

v Jimlíně stýkal s mým bývalým spoluţákem Antonínem Kučerou. Kučera se v té době, bylo na 

podzim roku 1944, v podstatě u jeho rodičů v Jimlíně ukrýval před násilným nasazením na 

práci do Německa. Těsně před vánočními svátky1944 Kučera přijel za mnou do Prahy a říkal, 

ţe po něm jdou četníci a poţadoval na mně pomoc v tom smyslu, jestli nemám moţnost 

nějakého bezpečného úkrytu, ţe se jiţ na Lounsku nemůţe zdrţovat. Vyjednal jsem si tedy 

schůzku s Krouţkem, na které jsem ho poţádal, aby vzal Kučeru s sebou do bunkrů na 

Voticku. Krouţek s tím souhlasil a asi druhý den po této naší rozmluvě Kučeru s sebou do 

bunkru na Voticku odvedl. Pamatuji se, ţe jsem tehdy Kučeru doprovázel na nádraţí v Praze, 
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tam jsem ho seznámil s Krouţkem a pak uţ pokračovali se společné cestě do bunkru. Kučera 

také byl jedinou osobou, která se za mé pomoci dostala do bunkru na Voticku a tam se 

ukrývala. V údobí mezi vánočními svátky a Novým rokem došlo k mé schůzce s Krouţkem v 

Praze, na níţ jsem jím byl informován o tragické události, která se odehrála v bunkrech na 

Voticku.“
249 

Během razie do bunkrů byl Kučera na útěku zastřelen.
.250 

Bunkry nejspíše zničilo 

benešovské gestapo ve spolupráci s SS,
251

 kdyţ pátralo po uprchlých polských zajatcích, kteří 

se bunkrech ukrývali. Výpovědi ohledně tohoto případu se u Veselého shodují; pouze s tím 

rozdílem, ţe podle starších verzí předávali informace odbojovému vedení.  

Josef Krouţek likvidaci bunkrů přeţil a vrátil se do Prahy. Byl však i nadále pod 

kontrolou gestapa. Konfidenti jej vylákali na schůzku s Vítězslavem Lepaříkem a cestou byl 

15. ledna 1945
252

 zatčen. Spolu s ním byl zatčen i Josef Veselý, aby Krouţek nezjistil, ţe je 

také konfident. Veselý tuto událost v poválečných letech často vyuţíval jako hlavní důkaz své 

odbojové činnosti: „Těsně před hotelem Beránek skočil na mě někdo zezadu a neţ jsem si 

mohl uvědomit, co se děje, skočili na mne ještě tři a tloukli mne do obličeje…Kdyţ jsem měl 

obličej úplně rozbitý…dali mi na kaţdou ruku řetízky a tak zakroutili, ţe mi část levé ruky 

zůstala ochrnutá.“
253

 

Krouţek však i přesto na základě těchto okolností získal podezření, ţe Josef Veselý je 

také konfident. Pro ověření své domněnky vypověděl, ţe pistoli, kterou zastřelil na útěku 

z bunkrů dva příslušníky SS, získal od Veselého. „Přesto však jsem se důvodně domníval, ţe 

Josef Veselý byl rovněţ nastrčenou figurou gestapa. Z tohoto důvodu jsem také při jednom z 

výslechů uvedl, ţe jednu z pistolí, které jsem měl ve svém drţení, jsem získal od Josefa 

Veselého, v jehoţ společnosti jsem byl gestapem zatčen. Sledoval jsem tím to, aby v případě, 

ţe je Veselý konfident byl rovněţ trestán stejným způsobem, jako já, nebo v případě, nebo v 
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případě, ţe by nebyl Veselý potrestán, nemohl bych být trestán ani já.“
254

 Veselý byl 2. února 

1945
255

 propuštěn.
256

 Aby Nachtmann mohl nějak zdůvodnit podezřelé propuštění, vyuţil 

přímluvy inspektora Baudyse z Divadla Vlasty Buriana.
257

 Veselý sám své propuštění 

zdůvodňoval tím, ţe byl Nachtmannovi sympatický, protoţe se oba věnovali sportu a ţe si 

Nachtmann opatřoval alibi, neboť v době jeho zatčení byla jiţ poráţka Německa jasná.
258

 

Jaroslav Nachtmann vyloţil záleţitost ve výslechových protokolech takto: „Přestoţe Veselý 

měl podíl na zastřelení dvou příslušníků SS Lesákem tím, ţe Lesákovi dal…pistoli, byl z vazby 

gestapa… po krátké době propuštěn. Kdyby tomu tak bylo v jiných případech, s určitostí by 

k propuštění… nedošlo a byly by proti ní vyvozeny nejpřísnější důsledky. Protoţe se u 

Veselého prokázala jeho účinná předchozí konfidentská práce a vznesen poţadavek, ţe 

v současné době je jej zapotřebí pro zájmy gestapa k otázce ilegální organisace na Lounsku, 

bylo rozhodnuto z vazby jej propustit.“
259 

Josef Krouţek válku přeţil. Od osvobození se 

vytrvale snaţil Veselého usvědčit z konfidentství. 

  

Po propuštění se Veselý zaměřil na svou organizaci na Lounsku. Na přelomu února a 

března 1945
260

 však začalo kladenské gestapo
261

 volavčí síť budovanou Veselým rozkrývat 

v domnění, ţe se jedná o skutečný odboj. Dle výpovědi příslušníka kladenského gestapa, 

George Pittermanna, na organizaci narazili při vyšetřování poslechu ilegálních rozhlasových 

stanic v Lenešicích.
262

 Na základě jejich šetření byl zatčen Jaroslav Moutelík, Veselého 

kamarád z Lenešic, kterého vyuţil do své volavčí sítě, aniţ by mu řekl její pravé poslání. 

Spolu s ním byl však znovu zatčen i Josef Veselý. Veselý se bránil tím, ţe spolupracuje s 
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komisařem Leimerem. Proběhla proto roztrţka praţského a kladenského velitelství, která 

spočívala v tom, ţe na jedné straně nebylo kladenské gestapo informováno o činnosti 

praţského gestapa na jejich území a na straně druhé byl Leimer nespokojen s mařením 

činnosti jeho volavčí sítě. Josef Veselý byl záhy propuštěn. Moutelík později k zatčení 

vypovídal: „S Veselým se sešel [Moutelík] v kanceláři kladenského gestapa, kde se 

jmenovaným byl sepisován protokol. Veselý poté v přítomnosti členů gestapa prohlásil, ţe 

Moutelík je dobrý člověk a Moutelíkovi přímo řekl, aby se nebál, ţe bude propuštěn, coţ se 

také stalo. Při této příleţitosti Moutelík s Veselým a s přítomnými gestapáky popíjeli 

slivovici.“
263

 Moutelík byl propuštěn a při té příleţitosti se také zavázal ke spolupráci.
264

 To 

se však jiţ rychle blíţil konec války a konfidenti se museli rychle rozmýšlet, co dál. 

 

Jaroslav Ţícha, hlavní spolupracovník Veselého, který byl jedním z klíčových 

spolupracovníků praţského gestapa a figuroval v mnoha jeho akcích, zemřel v době 

Praţského povstání. Údajně se prý jednalo o sebevraţdu, případ však dosud nebyl plně 

objasněn.
265

 Konfident Nestor Holejko, který mimo jiné udal Vítězslava Lepaříka a Antonína 

Vohradníka, se rozhodl uprchnout na neutrální území Švýcarska. V dubnu 1945 mu byl 

gestapem vystaven falešný pas a nejspíš někdy v té době odjel. Podle výpovědi sousedky byl 

Holejko před Praţským povstáním zatčen gestapem a uţ se nevrátil.
266

 Willi Leimer se 

pokusil o útěk přes Dejvice 8. května 1945; byl zadrţen na Hanspaulce „s kapsami plnými 

peněz a šperků.“
267

 V Československu však souzen nebyl, popravili ho nejspíše v SSSR. 

Jaroslav Nachtmann unikl trestu tím, ţe sám sebe vydal sovětské rozvědce. V Sovětském 

svazu si odpykával trest do roku 1963, kdy byl předán československým úřadům a následně 

byl souzen v procesu s konfidenty Josefem Veselým, Hedvikou Wolfovou a Miroslavem 

Hanušem-Hnátem.
268

 

Josef Veselý se v období květnového povstání aktivně připojil k českým obráncům na 

Lounsku. To uţ měl poválečnou prezentaci sebe sama připravenou: „….bylo jasné, ţe nacisté 
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budou poraţeni. Jiţ tehdy se můj strach z gestapa měnil ve strach z důsledků mé činnosti pro 

gestapo, takţe čím blíţe bylo osvobození, tím větší strach jsem měl. Přál jsem si ţít, tolik ţít a 

proto jsem se začal zapírat jako konfident, sám před sebou, neboť jsem potřeboval odvahu, 

hodně odvahy, jak jsem se o tom později přesvědčil. To mělo za následek, ţe jsem začal 

přetvářet konfidentskou činnost v ilegální.“
269

 

 

Spletitý příběh dobrovolných i nedobrovolných spolupracovníků gestapa tak, jak je 

zde podán, rozhodně není úplný. Část svědků byla v době sestavování poslední oficiální verze 

mrtvá a vzpomínky účastníků jsou také mnohdy letitým odstupem nebo záměrnou idealizací, 

či odsudkem, zkreslené. Máme tím na mysli například sebevraţdu řezníka Broţka, která je 

situována do roku 1944 i do roku 1941, či 1942. V původní verzi Veselého výpovědi tak 

sebevraţda umístěná do roku 1944 přímo předchází a je jedním z impulzů pro Veselého vstup 

do odboje. Veselého výpovědi se liší podle toho, jestli mluví o své odbojové činnosti nebo se 

přiznává k činnosti konfidentské. Další úhel pohledu nabízí Jaroslav Nachtmann. Vzhledem k 

tomu, ţe některé klíčové osoby jako byli Jaroslav Ţícha, Vítěslav Lepařík, či Willi Leimer jiţ 

neţijí, nezbývá nám neţ příběh sestavit na základě dostupných výpovědí. 

  Z některých pasáţí vyplývá, ţe se Josef Veselý mohl snaţit obelhat sám sebe a 

přesvědčit se o tom, ţe byl skutečným odbojářem (viz Nachtmannův protokol k proniknutí do 

partyzánské skupiny Josefa Krouţka). Hlavním faktorem Veselého spolupráce byl ale, jak se 

zdá, strach. Nemuselo se však jednat jen o strach z vězení. I kdyţ to nikde neuvádí, je moţné, 

ţe sám sobě spolupráci zdůvodňoval tím, ţe se bál o zajištění matky, s níţ v Jimlíně ţil, či o 

bratra Jaroslava. Nacisté často spojovali perzekuci oběti s perzekucí její rodiny. Kdyţ se 

jednou ke spolupráci zavázal a brali bychom výše uvedené důvody za nosné, nebylo by 

pravděpodobné, ţe by se gestapu odváţil vzepřít. I kdyţ je moţné, ţe se o něco takového 

pokusil, je-li pravdou, ţe se účastnil rozhovorů bývalých odbojářů a konfidentů Lepaříka a 

Vohradníka. Jeho agilnost však spíše napovídá tomu, ţe ze své spolupráce profitoval. Ačkoli 

nikde není zmíněna finanční odměna, spolupráce s tajnou policií okupantů byla v jistém 

smyslu nesporně výhodná. 
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3.3. Životní osudy Josefa Veselého do roku 1948 

 

  Josef Veselý se 5. - 23. května 1945 na straně komunistického odboje aktivně účastnil 

osvobozování Loun, říká zpráva z kádrového oddělení ministerstva vnitra z roku 1950.
270

 Na 

začátku května 1945 město pomáhaly bránit skoro čtyři pluky 1. divize Ruské osvobozenecké 

armády generála Vlasova. Jejich příchod a ozbrojený odpor proti německým jednotkám dodal 

odvahu partyzánským a odbojovým skupinám, které se začaly aktivně zapojovat do 

osvobozování města. S příchodem Rudé armády vlasovci vyklidili pole a český odboj 

postupně získal nad městem kontrolu.
271

 Do tohoto boje dílčím způsobem přispěl i Josef 

Veselý, který jiţ v té době potřeboval důkazy o svých „odbojových“ aktivitách. V roce 1958 

na období vzpomíná takto: „... v dubnu [jsem] opět organizoval illeg. výbory v obcích v 

lounském okrese a v květnových dnech jsem se aktivně odboje zúčastnil. Celou moji práci na 

Lounsku se mi podařilo Gestapu zalhat, přestoţe se mně ji snaţili dokázat. Celá činnost byla 

prověřena ústř. sekretariátem a MNO. Moje mládí moje činnost za okupace mne přivedly 

ihned v květnu 1945 do řad KSČ, kde jsem si vědecky začal ověřovat moje citové a často i 

pudové nazírání z dřívějška.“ 
272  

  
Díky své účasti na osvobozování města získal Veselý potvrzení, které později 

předloţil přijímací komisi Ministerstva národní obrany (MNO), kam ještě v květnu přijat a 

během čtyř měsíců vedoucí oddělení Hlavní správy výchovy a osvěty (HSVO). Také byl 23. 

května 1945 přijat zpět do armády s hodností kapitána a 1. listopadu 1946 byl povýšen na 

štábního kapitána.
273

 Záhy rovněţ vstoupil do KSČ a 1. června 1945 se stal místopředsedou 

místní organizace.
274 

 V září 1945 podnikl společně s delegací z MNO studijní cestu do 

Sovětského svazu.
275 

 Není bez zajímavosti, ţe ač byl ve straně aktivní jiţ od konce války, 
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jeho přihláška do KSČ je datována 5. září 1945.
276

 Na doporučení branného oddělení KSČ
277

 

přešel 9. listopadu 1946 Veselý na místo náčelníka osvětového oddělení Zemského velitelství 

Sboru národní bezpečnosti (SNB). V roce 1947 absolvoval večerní universitu marxismu-

leninismu (VUML) v Doksech, podle vyjádření tehdejšího vedoucího bezpečnostního a 

branného oddělení ÚV KSČ Josefa Pavla,
278

 s výborným prospěchem.
279

 Po reorganizaci 

instituce v roce 1948 se stal náčelníkem osvětového oddělení při Hlavním velitelství SNB. 

Souběţně povýšil také hodností a 1. dubna 1947 byl ministrem vnitra Václavem Noskem 

jmenován majorem SNB.
280

  

 

  Co se týče soukromého ţivota, v době Praţského povstání se jiţ Josef Veselý trvale 

zdrţoval v Praze. Bydlel v ulici Na Zderaze 260/14, od 16. srpna 1945 byl potom hlášen v 

ulici Terronská 894/56. 
281 

 V Praze 6 jiţ zůstal, později bydlel s rodinou v Bubenečské, pak v 

Kafkově ulici. Rodinu zaloţil 12. října 1946, kdy si vzal Věru Chalupeckou, která byla o deset 

let mladší neţ on a také členka KSČ. Měli společně tři syny: Josefa, Jiřího a Jaroslava.
282 

  

  

  Jiţ v roce 1945 byl Josef Veselý prošetřován kvůli podezření, ţe byl za okupace v 

kontaktu s gestapem. Stalo se tak hned po osvobození a prověřovalo jej Obranné 

zpravodajství (OBZ), tehdy v čele s Bedřichem Reicinem,
283

 jeho provinění však nebyla 

dokázána. V roce 1946 byl souzen Mimořádným lidovým soudem v Praze, vyšetřování však 
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bylo 2. srpna 1946 zastaveno pro nedostatek důkazů.
284 

 Proto také mohl Josef Veselý 

nastoupit k SNB.  

  V roce 1945 obdrţel jeden z klíčových muţů StB Karel Šváb
285

 od ministerstva vnitra 

seznamy několika tisíců osob, které byly podezřelé ze spolupráce s gestapem. Tyto seznamy 

Karel Šváb předal, na návrh Jindřicha Veselého, Jarmile Tausigové z kádrového oddělení 

sekretariátu ÚV KSČ, aby vyselektovala aktivní funkcionáře KSČ. Kdyţ jí Šváb předal 

oznámení o třech vysoko postavených komunistech v SNB, Josefu Baudyšovi, Bohumilu 

Šedivém a Josefu Veselém, návrh na přezkoumání byl zamítnut s odůvodněním, ţe všechny 

tři případy byly jiţ prošetřeny.
286

 V roce 1946 obdrţel Karel Šváb další zprávy o tom, ţe je 

Veselý označován za konfidenta a spolu s tím i kopii jeho výpovědi z druhého zatčení v 

Kladně. Jeho podpis byl pod tvrzením, ţe je spolupracovníkem komisaře Leimera. Materiály 

proto opět předal kádrovému oddělení. V té době jej vedl Václav David a jeho zástupkyní 

byla Jarmila Tausigová. Veselého případ spolu s nimi prošetřoval Karel Hořčic – Worlas. 

Tato komise uznala Veselého znovu nevinným s odůvodněním, ţe věří jeho vysvětlení o tom, 

ţe si gestapáci sháněli alibi, protoţe se blíţil konec války a ţe k němu Nachtman získal osobní 

sympatie. Karel Šváb informoval o výsledku šetření své nadřízené Synkovou, Závodského, 

Pavla a Jindřicha Veselého a nijak se netajil tím, ţe o nevině stále není přesvědčen. Zvláště 

Pavel však za Josefem Veselým velmi stál, pokládal ho za jednoho z nejlepších důstojníků ve 

sboru. Jedním z jeho argumentů o Veselého spolehlivosti byl jeho skvělý prospěch na večerní 

universitě, kam ho KSČ poslala.
287 

Není doklad na to, ţe níţe uvedený text je přesná zpráva 

komise, avšak rok i argumenty odpovídají Švábově popisu a jiné šetření vedeno jiţ nebylo: „ 

Případ J. Veselého je jedním z důkazů činnosti „volavčí sítě“ gest. Leimera a jeho zástupce či 

důvěrníka Nachtmana...stali z donucení konfidenty gestapa (Vohradník, angl. Parašutisté 

Horák a Lepařík), dále pak samozřejmě konfidenti z povolání (Ţícha, Fink, Musil 
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atd.)...Činnost všech 3 skupin se proplétá tak, ţe není moţno přesně rozeznat činnost 

konfidentskou od „čisté“; obzvláště proto, ţe pro blíţící se konec války obojí druh konfidentů 

se pokoušel o alibi.…U všech případů obětí „volavčí sítě“ není nikdy beze zbytku prokázána 

nevina přeţivších osob. Zrovna tak je tomu i v případě Veselého. Celá jeho výpověď i po 

zkoumání výpovědí ostatních obětí se zdá pravdivá a logické je i vyvracení tvrzení 

gest.Pitrmana o zatčení Veselého v Kladně.“ 
288

 

 

3.4. Kariéra Josefa Veselého 1948 – 1963 

 

 Po únoru 1948 byl Josef Veselý dále setrvával ve funkci náčelníka osvětového 

oddělení Hlavního velitelství SNB. Roku 1949 pak byl jmenován politickým tajemníkem 

vedení útvarových organizací SNB.
289

 S tímto rozhodnutím však mnozí nesouhlasili. Jak 

ukazuje také dopis, který 28. března 1949 zaslal J. Hošek
290

 L. Kopřivovi
291

: „...I kdyţ 

eventuelně nemám pravdu a soudruhu Jos. Veselému ubliţuji nemohu připustit, aby bylo 

eventuelně byť i stínem ublíţeno straně. Připomínám, ţe o mj. Jos. Veselém kolují dosud 

nejrůznější pověsti tohoto druhu: ţe byl za okupace na Chrudimsku ve spojení s okupanty 

dokonce snad s Gestapem, ţe byl velmi dobře znám s velitelem Gestapa Nachtmanem, ţe byl 

sice za okupace dvakráte zatčen avšak v zápětí po dvakrát propuštěn a ţe se tak v jenom snad 

prvém případě mělo stát na přímý zákrok a rozkaz téhoţ Nachtmana, který snad telefonoval z 

Kladna kde tou dobou byl, aby byl Josef Veselý propuštěn. Nevím nakolik jsou vám tyto věci 

resp. obvinění známa, zda a s jakým výsledkem byla prošetřena, jisto však je to, ţe dosud jsou 

tu a ţe tudíţ vyvolávají pochopitelné obavy a pochybnosti, zda pověření jmenovaného tak 

velkou důvěrou je oprávněné a já dodávám – zodpověditelné?“ 
292 

Ani Karel Šváb Veselého 
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stále nepokládal za důvěryhodného. V roce 1949 chtěl jeho případ znovu otevřít, protoţe celá 

kauza byla aţ příliš nápadná. Za tím účelem si chtěl vzít zpátky materiály, které dříve poskytl 

kádrovému oddělení sekretariátu ÚV KSČ, ale sloţka Veselého byla prázdná a materiály 

zmizely. Avšak i  Šváb dal souhlas s jeho jmenování tajemníkem.
293  

 
Situace se nakonec stala neúnosnou, a tak byl Josef Veselý v březnu 1950 zproštěn z 

rozhodnutí Švába a Závodského
294

 funkce bez udání důvodu a dočasně byl vedoucím účetního 

oddělení.
295

  I po jeho odchodu vyjadřovali někteří nespokojenost s tím, ţe funkci zastával. 

Opět zaznělo, ţe jeho protektorátní minulost je velmi pochybná.
296

 

 Poté působil v letech 1951 – 1952 na ministerstvu informací a osvěty, kam byl přijat 

ministrem Kopeckým. Řídil zde kádrové oddělení. Po jeho zrušení přešel, na doporučení 

Kopeckého, k československému filmu, kde na ústředním ředitelství pracoval jako ředitel 

materiálových sloţek. Od 1. prosince 1953 do 1. června 1960 působil jako ředitel Filmových 

laboratoří.
297

  V červnu 1960 se stal ředitelem Filmového studia Barrandov a ve funkci 

setrval aţ do prosince 1963, kdy byl zatčen.  

 Krom práce se Josef Veselý také dále věnoval sportu. Roku 1949 se například 

zúčastnil cyklistického závodu ve Varšavě.
298

 Z pověření ÚV KSČ vykonával v letech 1958 – 

1962 funkci předsedy cyklistické sekce ÚV ČSTV.
299

 Za činnost v SNB v letech 1946 – 1948 

byl vyznamenán Řádem 25. února – I. třída - Stříbrná hvězda. Za své působení ve filmových 

laboratořích získal ocenění „Za zásluhy o výstavbu“ a roku 1958 byl pak pod jeho vedením 

vyznamenán celý podnik Filmové laboratoře Barrandov. 
300
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 Mohlo se tedy zdát, ţe minulost pomalu upadá v zapomnění. Karel Šváb, který by 

Veselého nejspíš nakonec usvědčil, byl popraven při čistce v StB roku 1951. Nicméně ke své 

smůle byl Veselý připleten k větší kauze, která vešla ve známost jako Akce KAREL. 

 Jaroslav Nachtmann a Willi Leimer byli 15. května 1945 zatčen sovětskou vojenskou 

kontrarozvědkou SMĚRŠ.
301

  Jako válečné zajatce je odvezli do Moskvy. Leimera nejspíše 

zastřelili, Nachtmann dostal patnáct let nucených prací. V gulagu se vrátil ke konfidentství a 

pravidelně informoval vedení tábora, takţe byl propuštěn jiţ v roce 1955. Téhoţ roku se 

oţenil za Marii Ivanovnu Litvinovovou a také měl být repatriován do Československa. Z 

transportu ale unikl a začal pracovat pro KGB.
302 

Po válce se o Nachtmanna StB zajímala jen 

okrajově, chtěla jej především vyuţít kompromitaci protivníků ve vnitrostranickém boji.
303

 

Zájem o jeho osobu narostl v roce 1957, kdy se ministrem vnitra stal Rudolf Barák. Nový cíl 

StB spočíval v odhalení zbylých kusů agentury německých bezpečnostních sloţek a vyuţít je 

podle potřeby StB.
304

 Tento cíl dostal název Akce KAREL
305 

a jedním z jeho bodů bylo i 

dostat Jaroslava Nachtmanna zpět do Československa. Za tím účelem si s ním, skrze jeho 

rodiče, začali Nachtmannovi známí z války dopisovat. Nyní z nich byli konfidenti StB. 

Nachtmann se chtěl vrátit, ale měl strach ze soudu.
306

  Kdyţ československá strana poslala 

poţadavek o jeho vyslechnutí ve věci Josefa Veselého a dalších konfidentů,
307

 raději zcela 

odmítl vypovídat. Zatčen byl v roce 1963 a předán StB. V letech 1963 – 1964 byl vyslýchán k 

mnoha případům. Jiţ při výsleších nabízel své konfidentské schopnosti, které byly vyuţity. 

Odsouzen byl v procesu s Josefem Veselým k 14 letům vězení, ale i s tím, co si jiţ odpykal v 

gulagu. Ve Valdicích i brzy potom na svobodě měl nové krycí jméno Míla a také Jarda.
308
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 Brzy po zatčení Nachtmanna byl osud Josefa Veselého zpečetěn. V sobotu 16. března 

1963 mu vyšel v Rudém právu článek s názvem: Lepší cestu filmovému umění.
309

 Dne 6. 

listopadu 1963 zaslala Správa MV ţádost na Správu pasů a víz o tom, ţe mají být neprodleně 

uvědoměni, kdyby chtěl Josef Veselý odcestovat a také o tom, ţe nikam vycestovat nesmí.
310

 

 Zatčení Josefa Veselého bylo pečlivě naplánováno a odehrálo se na začátku prosince 

1963. Den před zatčením začal být Veselý neustále sledován a to aţ do doby zatčení. To 

proběhlo v prostorách Správy pasů a víz, kam byl Josef Veselý oficiálně pozván. Po jeho 

převozu byla provedena domovní prohlídku doma i na pracovišti a samozřejmě byla na dobu 

jeho vyšetřování zajištěna vhodná agentura.
311  

 

3.5. Proces a vězení 

 

 Po zatčení byl Josef Veselý důkladně vyslýchán, konfrontován s některými oběťmi i s 

bratrem Jaroslavem, který byl rovněţ drţen ve vazbě. Jeho výpovědi procházely určitým 

vývojem. Aţ nakonec se nakonec přiznal. Nejspíš doufal, ţe mu lítost nad jeho činy sníţí 

trest.  

 Proces s Josefem Veselým, Miroslavem Hanušem-Hnátem a Jaroslavem 

Nachtmannem se konal u Obvodního soudu na Praze 2 v roce 1964. Vyslechnuto bylo 106 

svědků
312

 a rozsudek padl 10. října 1964. Všichni obvinění byli shledáni vinnými. Jaroslav 

Nachtmann dostal čtrnáct let, Josef Veselý osm let a Miroslav Hanuš-Hnát deset a čtvrt roku 

nepodmíněně.
313

 Bratr Jaroslav byl v roce 1964 v souvislosti s procesem rovněţ souzen a 

uznán vinným. Jelikoţ se ale neprohřešil vůči obyvatelstvu, pouze udáváním německé policii, 

jeho potrestání neobnášelo pobyt ve věznici. Byl však zbaven svých armádních hodností a 

                                                 
309

  Archiv bezpečnostních sloţek. Fond 325 Stíhání nacistických zločinců: sg. 325-107-2: Výtřiţek z 

Rudého práva, 16.3.1963 Josef Veselý: Lepší cestu filmovému umění. 

310
  Archiv bezpečnostních sloţek. Fond 325 Stíhání nacistických zločinců: sg. 325-107-4: Náčelník 4. 

sboru III. Správy MV Formánek Správě pasů a víz MV 2. oddělení, 6.11. 1963 
311

  Archiv bezpečnostních sloţek. Fond 325 Stíhání nacistických zločinců: sg. 325-107-4: Příloha k plánu 

realizace Josefa Veselého. - 29. 11. 1963 - Správa vyšetřování MV. 
312

  ŠOLC, J. (1993): Ďáblova past. (Hlášení o výsledcích akce KAREL). Praha: Exact Service, s. 187. 
313

  Archiv bezpečnostních sloţek. Fond 325 Stíhání nacistických zločinců: sg. 325-107-5: Rozsudek 

jménem republiky, 1.10. 1964 Vlad. Podčepický. 



 

62 

 

propuštěn z MNO.
314

 Bratři Veselí se proti rozsudku odvolali. Odvolací řízení proběhlo v roce 

1965 a jeho výsledkem bylo, ţe Jaroslav Veselý byl zproštěn viny v celém rozsahu, byla mu 

navrácena hodnost podplukovníka a byl přijat zpět na politickou správu MNO. Zároveň však 

odvolací senát konstatoval, ţe postup uplatněný vůči jeho osobě v roce 1964 byl v souladu se 

zákonem a Jaroslav tedy nemohl poţadovat náhradu škody. Josef Veselý tvrdil, ţe byl k 

doznání o své konfidentské činnosti donucen a ţe nemluvil pravdu. Odvolací senát však s jeho 

stíţnostmi nesouhlasil, a proto byl Josef uznán vinným v celém rozsahu a rozsudek z října 

1964 nabyl právní moci.
315

   

 Podle zpráv Správy nápravní výchovy (SNV) se Josef Veselý ve výkonu trestu v 

Leopoldově cíleně snaţil poškodit své zdraví. Také se mu to povedlo a lékař jej v říjnu 1967 

poslal na operaci kýly do vězeňské nemocnice v Praze na Pankráci, kde pobýval Veselý celý 

měsíc. Motivací mu, podle SNV, byl neomezený styk s rodinou a s bratrem Jaroslavem. Kdyţ 

se vrátil v listopadu 1967 zpět do Leopoldova, svěřil obsah svých rozhovorů s bratrem 

spoluvězni Danielovi, který byl však jako agent „Provoz“ konfidentem vězeňské správy. 

Jaroslav prý byl nespokojen s výsledky odvolací řízení. SNV se domnívalo, ţe Josef Veselý 

se bude skrze bratra snaţit dosáhnout změnu kategorie testu z III. na II. V III. kategorii 

nápravné výchovy totiţ bylo moţné prominout zbytek trestu aţ po uplynutí dvou třetin trestu. 

Ve II. kategorii bylo moţné v případě dobré chování podat ţádost o zkrácení trestu. 
316

 

 Poté byl Veselý přeloţen do Mírova, odkud napsal 28. dubna 1968 dopis svému 

dávnému dobrodinci, který nyní zastával funkci ministra vnitra, Josefu Pavlovi. Ţádal v něm 

o nové projednání svého případu: „Věřím, ţe nyní, po 4 a ½ roku, zvítězí pravda a 

spravedlnost a ţe mi také bude dána odpověď na to stále se opakující vnitřní – proč? - a ţe mi 

také bude vrácena lidská důstojnost.“
317

 Z Mírova měl být propuštěn 8. prosince 1971.
318

 

Dopis Josefa byl zamítnut a stejný výsledek měla i intervence Jaroslava, který se cítil vinen za 
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to, ţe je bratr ve vězení. Po zamítnutí své ţádosti proto napsal na ÚV KSČ druhý dopis, ve 

kterém si stěţuje, ţe v Československu není ţádná demokracie, protoţe ať se píše kamkoli, 

odpoví vţdy MV, tím pádem vlastně StB. Nemá tudíţ cenu nikam se odvolávat, jelikoţ je jí 

stejně všechno podřízeno. Odpověď na dopis nedostal, byl však prý předvolán na ÚV KSČ, 

silně pokárán a spraven o tom, ţe bude-li se něco podobného opakovat, vyvodí z toho patřičné 

důsledky.
319

 Jeho štěstím pravděpodobně bylo, ţe se psala první půlka roku 1968, kdy se 

poměry poněkud uvolnily. Josefu při návštěvě na Mírově údajně řekl, ţe na rok 1968 je 

plánována amnestie.
320

 

 Jak se Josefa Veselého amnestie dotkla, nám není známo. V protokolu o projednávání 

jeho syna Josefa do KSČ se uvádí, ţe byl otec 6. srpna 1969 podmínečně propuštěn na 

zkušební dobu pěti let. Po návratu z vězení bydlel Josef Veselý v ulici Kafkova 22, Praha 6. V 

protokolu se dále uvádí, ţe ještě nebyl rehabilitován. Je proto zvláštní, ţe jiţ v březnu 1975 

zastával Josef Veselý funkci ekonomického náměstka československého státního filmu.
321 

Jak 

se usvědčený nerehabilitovaný konfident mohl dostat do takto vysoké pozice, uţ archivy 

neuvádí. Bylo mu tehdy padesát sedm let. 
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4.  Josef Veselý – standardní nebo atypický případ českého konfidentství? 

 

 Otázka, kterou si zde klademe, nemá jednoduchou odpověď. Pokusíme se o ni skrze 

dvě podkapitoly. První z nich se zabývá okolnostmi, ze kterých byl otevírán případ Josefa 

Veselého. Jinými slovy tím, jestli byl průběh vyšetřování jeho spolupráce s gestapem běţný, 

či ojedinělý. Druhá podkapitola srovnává Josefa Veselého s Jaroslavem Ţíchou, se kterým 

prováděl většinu úkolů, kterými ho gestapo pověřilo. V této části se budeme snaţit zjistit, byl-

li sám Veselý typickým konfidentem, či nikoli. Níţe formulujeme naše názory vycházející z 

pramenů citovaných v předešlých kapitolách. 

 

4.1. Otevírání případu Josefa Veselého 

 

 Poprvé byl případ Josefa Veselého v roce otevřen OBZ. V roce 1945 byl jeho případ 

prošetřován OBZ, stíhání se však zastavilo pro nedostatek důkazů. Stejný průběh mělo i 

trestní řízení u Mimořádného lidového soudu v Praze 1946 a i při prošetřování případu na 

kádrovém oddělení sekretariátu ÚV KSČ dali za pravdu jeho tvrzení, o tom, ţe se sám stal 

obětí gestapa. Proti němu stál například Josef Krouţek, který se snaţil dokázat jeho 

spolupráci, výpověď gestapáka George Pitermanna, s jeho propuštěním nesouhlasil také Karel 

Šváb. Během jeho poválečné kariéry v SNB nad ním drţel ochranou ruku Josef Pavel a 

Václav Kopecký si ho vybral na ministerstvo informací. Je nepravděpodobné, ţe by tyto 

události neměly příčinnou souvislost.  

 Připomeneme-li si konflikt Švába a Tausigové ohledně prověření tří funkcionářů SNB, 

mezi kterými se nacházel i Veselý, uvědomíme si, o co šlo původně. Ze seznamů konfidentů 

měli být vyškrtnuti ti, kteří zastávali funkce v poválečné KSČ, aby strana nebyla 

zdiskreditovaná. Byla to sloţitá situace. V roce 1946 se strana snaţila skrze Rudé právo stále 

profilovat jako vlastenecká, která stála v čele odboje proti okupantům.  Jak jsme však ukázali, 

byl domácí odboj na konci války často infiltrován gestapem. Prošetřovat podrobně činnost 

komunistických odbojářů tedy nebylo v zájmu KSČ. Lidé, kteří byli kompromitovaní s 

nacistickým reţimem, mohli být navíc lehce vydíratelní. To znamená, ţe jim nezbývalo nic 

jiného, neţ plnit vůli vyděrače. Nemůţeme vyloučit, ţe se takový úmysl objevil v případě 

Veselého. Pokud ano, není zaznamenán. Je ovšem pravdou, ţe jeho případ není jednoduchý a 
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vyšetřovatelé tedy skutečně mohli dojít k závěru, ţe ho gestapo pouze bez jeho vědomí 

zneuţilo.    

 Naposledy byl Veselého případ otevřen na začátku 60. let, kdy byl do Prahy převezen 

ze Sovětského svazu rozhodující svědek Veselého případu Jaroslav Nachtmann. Veselý byl 

zatčen v prosinci 1963 a jiţ v říjnu 1964 byl, spolu s Nachtmannem a Hanušem-Hnátem, 

uznán vinným a odsouzen.  

 Nachtmannova výpověď byla sice důkazem Veselého viny. Na druhou stranu při 

tomto vyšetřování změnil svou výpověď vůbec poprvé i Veselý. Nejprve vypovídal jiţ dříve 

známou verzi. Posléze začal vypovídat o spolupráci. Je moţné, ţe jiţ zčásti věřil tomu, ţe 

oficiální verze příběhu byla vlastně pravdivá. Nejzajímavější pasáţí výslechu je jeho 

hodnocení toho, jak na konci války začal svou činnost upravovat: „Přál jsem si ţít, tolik ţít a 

proto jsem začal zapírat jako konfident, sám před sebou... To mělo za následek, ţe jsem začal 

přetvářet konfidentskou činnost v ilegální... v této době jsem dělal ze sebe nechápavého 

člověka... a kdyţ se začal potvrzovat názor, ţe v naší odbojové činnosti byli zapojeni 

konfidenti gestapa, mezi nimiţ jsem nějak konkrétně označován nebyl, přisvojil jsem si tento 

názor a počal tvrdit, ţe ani já jsem nevěděl o účasti gestapa na našem odbojovém hnutí. 

Popravdě říkám, ţe i v tomto údobí jsem měl strach, počítal jsem s tím, ţe musím být odhalen 

a po zásluze potrestán, avšak nestalo se tak a já jsem se začal uklidňovat a dokonce si 

dokazovat, ţe je všechno v pořádku, ţe se nic nestalo.“
322

 Tato Veselého výpověď, ač 

provedená u výslechu, silně vypovídá o jeho pocitech a o způsobech jeho zastírání vlastní 

minulosti, dokonce i před sebou samým.  

 Druhé zatčení Veselého však nebylo motivováno prošetřením jeho okupační činnosti. 

Jeho případ se otevřel v době, kdy se blíţilo promlčení válečných zločinů v NSR. Takovýto 

proces měl tedy podtrhovat, ţe k promlčení ještě dojít nemůţe. Veselý musel být svou 

nejasnou činností znám. Byl tedy ideální adept. Navíc je moţné, ţe jiţ mezi vedoucími 

funkcionáři nebyl nikdo, kdo by nad ním drţel ochrannou ruku.  

 Máme-li srovnat okolnosti otevření případu ve 40. a v 60. letech, měli bychom si 

především uvědomit, ţe v obou případech do jisté míry výsledek šetření nezávisel na 
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  Archiv bezpečnostních sloţek. Fond 325 Stíhání nacistických zločinců: sg. 325-107-5: Protokol o 

výslechu obviněného – podezřelého. 16.1.1964 
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Veselém. V prvním případě bylo v zájmu strany, aby Veselý vyšel od soudu jako odbojář a ne 

jako zrádce. V procesu s Nachtmannem bylo naopak třeba ukázat, ţe podezřelá činnost za 

okupace se prověřuje i skoro po dvaceti letech. Josef Krouţek byl například svědek Veselého 

činnosti, který byl podrobně vyslechnut aţ v roce 1963.  

 Případ konfidenta Veselého bychom mohli ohodnotit jako atypický. Konfidenti, kteří 

byli známí, byli z valné většiny odsouzeni hned po osvobození nebo během něj. Dalších 

podezřelých bylo mnoho. Šváb mluvil o tisících. Mnohé se jiţ nepodařilo vyšetřit. A v tom 

právě spočívá atypičnost Veselého případu. Byl znovu otevřen a dotaţen do konce.   

 

4.2. Srovnání s konfidentů Josefa Veselého a Jaroslava Žíchy 

 

 Rádi bychom na závěr provedli malé srovnání dvou konfidentů z Nachtmannovy 

skupiny Josefa Veselého a Jaroslava Ţíchy. Nejprve několik slov o Ţíchovi. Patřil k jedněm z 

nejschopnějších z Nachtmannova aparátu. Charakteristický pro něj byl velký počet falešných 

dokladů na různá jména jako Jaroslav Sova, či Josef Ţáček. Tak se stalo, ţe v archivních 

materiálech je často uváděn s chybným křestním jménem (Karel, Josef...).  Řadil se ke 

konfidentům „dělnického“ typu.
323

 Povoláním byl elektrotechnik a nevynikal zvláštní 

inteligencí.
324

 Měl vysokou inteligenci sociální, coţ mu umoţňovalo snadno získávat kontakty 

a důvěru, znal navíc dobře dělnické prostředí. Do roku 1939 byl Ţícha členem KSČ, poté 

přešel do fašistické organizace Vlajka.
325

 Na začátku války pracoval na sovětském generálním 

konzulátě v Praze. Významně napomohl k odhalení jeho zpravodajských struktur, které bylo 

vyuţito jako politické aféry v předvečer napadení Sovětského svazu.
326

  V době, kdy byl 

Nachtmannovým konfidentem, mu bylo jiţ čtyřicet let.
327

 Začal být vyuţíván k pronikání do 

odbojových skupin (V BOJ, KOS
328

 a další…), protoţe měl četné kontakty v mnoha 
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  KOS – Kázeň – Odvaha – Statečnost byla tragická odbojová skupina pod vedením kapitána Miroslava 

Šáry, kterou Leimerova a Nachtmannova skupina prostřednictví Ţíchy, Vohradníka, Finka, Holejka a dalších 

konfidentů zcela infiltrovala. Původně byla součástí ON, po heydrichiádě se zcela izolovala a do konce války 

nezjistila, ţe nepracuje pro odboj, ale pro gestapo. Šára byl dokonce varován německou zaměstnankyní. 

Důvěřoval však více Nachtmannovi, kterému se s informací svěřil a Němka byla popravena. ŠOLC, J. (1993): 
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praţských závodech. Na venkově pak infiltroval asi třicet menších organizací.
329

 Také on 

vyuţíval legendy o „ústředí“ odboje a na jejím základě vytvářel volavčí sítě. Ţícha se 16. 

května 1945 oběsil v praţském sklepě,
330

 okolnosti však nebyly nikdy plně objasněny.
331

 

 Šolc ve své knize Ďáblova past rozděluje konfidenty do dvou základních skupin: na 

konfidenty z povolání a konfidenty z donucení. Jaroslav Ţícha je typickým příkladem první 

skupiny. Hlavní motivací pro něj byly peníze a moc nad ostatními vyplývající z jeho 

postavení, které bylo v hlubokém kontrastu s jeho normálním postavením ve společnosti. 

Ţícha chtěl být konfidentem a dělal všechno proto, aby to tak zůstalo. Jaroslav Ţícha Josefu 

Veselému v mnoha úkolech, kterými ho Nachtmann pověřil, pomáhal. Ze začátku s ním byl 

vysílán, aby mu pomohl se zakládání volavčích sítí na Lounsku, protoţe měl bohaté 

zkušenosti. Josef Veselý byl navíc druhým typem konfidenta z donucení. Spolupráci podepsal 

ze strachu a nepochybně z počátku jednal také pouze ze strachu. Jeho hlavní motivací bylo 

vyhovět poţadavkům a zachránit se. Zajímavým aspektem je také vzdělání obou konfidentů. 

Tento prvek však můţe i nemusí platit. I někteří konfidenti z povolání měli vysokou 

inteligenci i vzdělání a vědomě si zvolili cestu spolupráce.
332  
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Vlastenci proti okupaci. Ústřední vedení odboje domácího 1940 – 1943. Praha: Karolinum, s. 189 – 190. 
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  Ibidem. 
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331

  TOMÁŠEK, D. (1991): Konfidenti. Praha: Orbis, s. 112. 
332

  Jmenujme Nestora Holejka, či Jaroslava Nachtmanna, který bývá často označován také jako konfident. 
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5. Přílohy 

 

5.1. Seznam zkratek 

 

 AC Sparta – Athletic club Sparta 

 ČKV - Český klub velocipedistů 

 ČNR - Česká národní rada 

 ČSSR - Československá socialistická republika 

 Gestapo – Geheime Staatpolizei (Tajná státní policie) 

 FMV - Federální ministerstvo vnitra 

 HSVO – Hlavní správa výchovy a osvěty 

 KGB - Komitet gosudarstvenoj bezopasnosti (Výbor státní bezpečnosti) 

 KOS – Kázeň – Odvaha - Statečnost 

 KSČ – Komunistická strana Československa 

 KSSS - Komunistiská strana Sovětského svazu 

 KT – koncentrační tábor 

 MI – Ministerstvo informací 

 MNO – Ministerstvo národní obrany 

 MV - Ministerstvo vnitra 

 NHPM - Národní hnutí pracující mládeţe 

 NSDAP - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Národně 

socialistická německá dělnická strana) 

 NSR  - Německá spolková republika 

 OBZ - Obranné zpravodajství 

 ON – Obrana národa 

 PÚ - Politické ústředí 

 PVVZ – Petiční výbor Věrni zůstaneme 

 ROA – Ruská osvobozenecká armáda 

 SD - Sicherheitsdienst (Bezpečnostní sluţba) 

 Schupo – Schutzpolizei (Ochranná policie) 



 

69 

 

 SMĚRŠ – Smerť Špionam (Smrt špiónům) 

 SNB – Sbor národní bezpečnosti 

 SNV - Správa nápravní výchovy 

 SS – Schutzstaffel (Ochranný oddíl) 

 StB – Státní bezpečnost 

 ÚV ČSTV - Ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy 

 ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

 ÚVOD – Ústřední vedení odboje domácího 

 VA – Vojenská akademie 

 VUML – večerní universita marxismu-leninismu 
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5.2. Fotokopie z archivů a fotografie 

 

 

Obr. č. 1. Zleva: Josef Veselý, Nachtmann, Vrb, Kindl – konfidenti gestapa. 

(In: ŠOLC, J. (1993): Ďáblova  past. (Hlášení o výsledcích akce KAREL). Praha: Exact Service, s. 129) 

 

Obr. č. 2. Služební průkaz komisaře gestapa Williho Leimera. 

(In: TOMÁŠEK, D. (1991): Konfidenti. Praha: Orbis, s. 237) 
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Obr. č. 3. Jaroslav Nachtmann 

(In: ŠOLC, J. (1993): Ďáblova  past. (Hlášení o výsledcích akce KAREL). Praha: Exact Service, s. 25) 

 

Obr. č. 4. Jaroslav Veselý 

(In: Archiv bezpečnostních sloţek. Fond 325 Stíhání nacistických zločinců. 325-107-4.) 
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Obr. č. 4. Dopis Josefa Veselého Josefu Pavlovi z Mírova, 28.4. 1964. 

                 (In: Archiv bezpečnostních sloţek. Fond 325 Stíhání nacistických zločinců. 325-107-4.) 



 

73 

 

 

 

Obr. č. 5. Dopis Josefa Veselého Josefu Pavlovi z Mírova, 28.4. 1964. 

                 (In: Archiv bezpečnostních sloţek. Fond 325 Stíhání nacistických zločinců. 325-107-4.) 

 

Obr. č. 6. Výstřižek z Rudého práva, 16.3.1963 Josef Veselý: Lepší cestu filmovému 

umění. 

(In: Archiv bezpečnostních sloţek. Fond 325 Stíhání nacistických zločinců. 325-107-4.) 
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Obr. č. 7. Dopis ústřednímu výboru KSČ, kádrovému oddělení, L. Kopřivovi od J. Hoška 

28.3.1949.  

(In: Archiv bezpečnostních sloţek. Fond 325 Stíhání nacistických zločinců. 325-107-2.) 
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Obr. č. 8. Protokol o výslechu obviněného – podezřelého. 16.1.1964 

            (In: Archiv bezpečnostních sloţek. Fond 325 Stíhání nacistických zločinců. 325-107-4.) 
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◦ 325-107-3: Překlad Josefa Pomahače: Rozsudek nad Karlem Celerinem z 11.11. 

1940, I. trestní komory zemského německého soudu v Praze. 

◦ 325-107-3: Ţádost o vytěţení Jaroslava Nachtmana, II. správa MV, 10. odbor 

sovětským bezpečnostním orgánům, 28.3. 1962. 

◦ 325-107-3: Zpráva z vyhodnocení písemných materiálů k osobě Josefa Veselého 

vypracována Správou vyšetřování MV, 29.6. 1963. 

◦ Záznam rozhovoru s Raprrichem. 4. správa MV, 4.odbor, 3. Oddělení 14.12. 1963 

– vyšetřování případu Josefa Veselého. 

◦ 325-107-3: Antonín Kučera – z rozhovoru s jeho matkou Marií Kučerovou  k 

vyšetřování Josefa Veselého, bez data – nejspíše po otevření případu, začátkem 60. 

let. 

◦ 325-107-3: Opis vlastnoruční zprávy Josefa Veselého. Moje ilegální činnost, bez 

data – nejspíše 1945/1946. 

◦ 325-107-3: Záznam o projednávání přijetí syna Josefa Veselého do KSČ s ţádostí 

o prověření soudního spisu Josefa Veselého 3.4. 1975. 

◦ 325-107-4: Zpráva o vyhodnocení písemného materiálu konfidentské činnosti z 

doby okupace Josefa Veselého vypracována Správou vyšetřování MV, bez data – 

dle obsahu počátek 60. let, před výslechy Nachtmanna. 

◦ 325-107-4: Ţivotopis – Josef Veselý – napsal 20. 10. 1958. – nejspíše pro filmové 

laboratoře Barrandov 

◦ 325-107-4: Souhrnný posudek na s. Josefa Veselého. - 20.10.1958 vypracováno 

kádrovým oddělením Filmových studií Barrandov. 

◦ 325-107-4: Výpisy z protokolů obviněného Jaroslava Nachtmanna k osobě Josefa 

Veselého, 17.6. 1963. 

◦ 325-107-4: Výpisy z protokolů obviněného Jaroslava Nachtmanna k osobě Josefa 

Veselého, 22.6. 1963. 

◦ 325-107-4: Výpisy z protokolů obviněného Jaroslava Nachtmanna k osobě Josefa 

Veselého, 23.6. 1963. 

◦ 325-107-4: Náčelník 4. sboru III. Správy MV Formánek Správě pasů a víz MV 2. 

oddělení, 6.11. 1963. 
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◦ 325-107-4: Plán realizace Josefa Veselého. - 29. 11. 1963 - Správa vyšetřování 

MV. 

◦ 325-107-4: Příloha k plánu realizace Josefa Veselého. - 29. 11. 1963 - Správa 

vyšetřování MV. 

◦ 325-107-4: Dopis Josefa Veselého Josefu Pavlovi z Mírova, 28.4. 1964. 

◦ 325-107-4: Záznam II. Správa HS StB 8. odbor, 2. odd., 30. 12. 1967. 

◦ 325-107-4: Odsouzený Josef Veselý – zpráva od Hlavní správy StB, II. Správa, 8. 

odbor, 5.1. 1968. 

◦ 325-107-4: Stíţnost MV Sbor SNV, 15.5. 1968. 

◦ 325-107-5: Protokol o výslechu obviněného – podezřelého. 21.12.1963 

◦ 325-107-5: Protokol o výslechu obviněného – podezřelého. 22.12.1963 

◦ 325-107-5: Protokol o výslechu obviněného – podezřelého. 8.1.1964 

◦ 325-107-5: Protokol o výslechu obviněného – podezřelého. 16.1.1964 

◦ 325-107-5: Rozsudek jménem republiky, 1.10. 1964 Vlad. Podčepický.  

◦ 325-107-6: Veselý Jaroslav 2.10.1950 – opis vlastního ţivotopisu ze 4. 9. 1950 

Státní umělecký soubor Praha. 

◦ 325-107-6: Záznam – 20.11. 1963 III. Správa MV – bydliště v době okupace.  

 

*** 

 

 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu 325. Stíhání nacistických zločinců. 

 

*** 

 Svobodné noviny: list Sdruţení kulturních organisací. (1946): Vydává Sdruţení 

kulturních organizací. 1945, roč. 1, č. 1- 1948, roč. 4, č. 108.  

 Svobodné slovo. (1946): Vydává Melantrich. 1945, roč. 1, č. 1 – 1996, roč. 88, č. 306.  

 Svobodné slovo. (1964): Vydává Československá strana národně socialistická. 1945, 

roč. 1, č.1 – 1996, roč. 88, č. 306.  

 Rudé právo: ústřední orgán Komunistické strany Československé. (1946): Vydává ÚV 

KSČ. 1920-1990 , roč. 1, č. 1-. ISSN 0032-6569. 
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 Rudé právo: ústřední orgán Komunistické strany Československé. (1964): Vydává ÚV 

KSČ. 1920-1990 , roč. 1, č. 1-. ISSN 0032-6569. 
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