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Abstrakt
Bakalářská práce „Plk. Jaroslav Sommer, osud obyčejného vojáka poznamenaný 

dvěma diktaturami“ se snaží prostřednictvím metody komparace sekundární literatury a 
vlastního archivního výzkumu, přiblížit život plukovníka Jaroslava Sommera. Autor na 
základě  rodinných  informací  odhaluje  životní  příběh  svého  příbuzného  Jaroslava 
Sommera,  který  bojoval  ve  druhé  světové  válce  na  Západě.  Jeho  skutky  v 
československé  armádě  jsou  natolik  zajímavé,  že  si  dozajista  zasluhují  pozornost  a 
detailní historický výzkum. 

Práce se zaměřuje na životní milníky Jaroslava Sommera, jež jsou zasazeny do 
dobového kontextu. Autor pomocí získaných materiálů dochází k závěru, že klíčovým 
faktorem,  jenž  významným způsobem ovlivnil  Sommerův  život,  je  jeho  odchod do 
zahraničního odboje. Zvláště jeho pobyt na Západě, jež byl záminkou pro jeho odchod z 
armády a následnou perzekuci ze strany komunistické totality,  se může považovat za 
určující.

Téma práce je nejen obohacující  z perspektivy konkrétní rodinné historie, ale 
také nám umožňuje otevřít témata, týkající se dobového kontextu. Osud jednoho vojáka 
nám pomáhá přiblížit spletinou etapu československých, ale zároveň i mezinárodních 
dějin první poloviny dvacátého století.

Abstract
Bachelor  Thesis  "Colonel   Jaroslav  Sommer,  the  fate  of  an  ordinary  soldier 

effected  by  two dictatorships  "  attempt  to  descibe  the  lifestory  of  Colonel  Jaroslav 
Sommer with use  of comparison method of secondary literature and thorough Archive 
research. Author based on family information reveals the story of his relative Jaroslava 
Sommer,  who  fought  in  the  Second  World  War  in  the  West.  His  actions  in  the 
Czechoslovak army are so interesting that it  certainly deserve attention and detailed 
historical research.

The thesis   focuses on Jaroslava Sommers  life  milestones,  that  are placed in 
historical context. By using the obtained materials leads to the conclusion that the key 



factor  that  significantly  influenced  Sommers  life,  was  joining  to  foreign  resistance. 
Especially his stay in the West, which was the pretense  for his departure from the army 
and the subsequent persecution by the communist regime, can be regarded as decisive.

The theme of the thesis is rewarding not only from the perspective of a specific 
family history, but also allows us to open up issues concerning contemporary context. 
The  fate  of  one soldier  helps  bring complicated  phase  of  czechoslovakian,  but  also 
international history in the first half of the twentieth century.
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Úvod
Tématem  bakalářské  práce  je  postava  Jaroslava  Sommera,  mého  vzdáleného 

příbuzného.  Jaroslav  Sommer  během  svého  vojenského  života  prošel  mnoha 
peripetiemi, aby se nakonec z hrdiny II. druhé světové války stal politickým vězněm a 
„zapomenutým“ vojákem. 

Pro svůj historický výzkum jsem našel inspiraci v rodinném okruhu. Náhodně 
jsem se dozvěděl, že nevlastní bratr mého dědy se zúčastnil bojů u Tobruku, což mě 
natolik zaujalo, že jsem začal hlouběji pátrat po jeho životních peripetiích, profesních 
armádních úspěších i strmých pádech v osobním životě.

Z dostupných pramenů jsem zjistil, že jistý Jaroslav Sommer skutečně během 
druhé  světové  války  bojoval  mimo  jiné  i  ve  spojení  se  západními  armádními 
jednotkami.  Nebylo to však u Tobruku, ale u Dunkerque.  Jelikož žijící  členové naší 
rodiny nebyli detailně obeznámeni s fakty, jako je datum narození a úmrtí, nebo adresa 
trvalého bydliště, musel jsem z archívů, matrik a jiných úředních materiálů postupně 
získávat tyto základní informace z jeho civilního života.

Kromě Kvalifikační listiny Jaroslava Sommera, která zaznamenává jen některé 
části  jeho  životopisu,  neexistuje  pochopitelně  žádná  jeho  ucelená  biografie  nebo 
jakákoliv studie o něm. Pro tuto bakalářskou práci jsem proto musel postupovat cestou 
základního archivního výzkumu a metodou orální historie, odborná literatura byla pro 
samotný  příběh  méně  přínosná.  Orální  výzkum  byl  využit  v  rozhovoru  s  Jarmilou 
Hyňkovou, vzdálenou příbuznou Jaroslava Sommera. Historický kontext jeho životního 
příběhu  čerpám z  odborné  literatury,  která  mě  vedla  k  použití  dalších  relevantních 
informací.  Dobové podklady poskytly Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS); 
Národní archiv České republiky (NACR); Vojenský historický archiv (VHA) v Praze a 
Olomouci. 

Tato bakalářská práce představuje pokus zmapování života Jaroslava Sommera, 
československého vojáka,  který  je  zajisté  podobný jiným osudům vojáků z té  doby, 
nicméně  je  velmi  zajímavý  už  jenom tím,  že  se  profiloval  jako  člen  užší  skupiny 
mladých československých důstojníků. Tito důstojníci byli většinou velkými vlastenci, 
získali bohaté vojenské zkušenosti ze svého krátkého působení v Polsku a především 
pak na Západě během druhé světové války. Bohužel, zrovna tito velcí bojovníci za vlast 
byli jedněmi z velmi postižených komunistickou diktaturou.

Má  studie  si  především  klade  za  cíl  najít  odpověď,  jak  se  mohl  několika 
vyznamenáními ověnčený hrdina druhé světové války dostat do zapomnění jak široké 
veřejnosti, tak především své vlastní rodiny. Sekundárním cílem mé práce je ukázat na 
příkladu  Jaroslava  Sommera,  jakým  způsobem  vypadal  život  důstojníka  před 
vypuknutím druhé světové války, v jejím průběhu a také po jejím konci, kdy Jaroslav 
Sommer reprezentuje důstojníky bojující na Západě.

Úvod práce nastiňuje jeho dětství a pokračuje popsáním začátků jeho vojenské 
služby, kterou charakterizuje rychlý kariérní růst v armádě třicátých let minulého století, 
jež byla v neustálé výstavbě a v jejíchž řadách měli mladí důstojníci možnost dobrého 
uplatnění.  Následně  téma  pokračuje  odchodem Jaroslava  Sommera  do  zahraničního 
odboje,  který  pro mnoho dalších  československých vojáků byl  v  dobovém kontextu 
typický. Po období zahraničního působení a nabývání zkušeností v boji u Dunkerque ve 
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svazku  Československé  samostatné  obrněné  brigády  se  soustřeďuji  na  poválečnou 
kariéru Jaroslava Sommera a pokračuji rozborem možných příčin jeho vzetí do vazby a 
následného trestu v procesu s Květoslavem Prokešem. Závěr bakalářské práce se týká 
průběhu věznění Jaroslava Sommera a jeho odchodu do civilního života.
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1. Dětství Jaroslava Sommera
Jaroslav Sommer  se  narodil  15.  ledna  1914 v okrese Uherské hradiště,  obec 

Bojkovice.  Město Bojkovice se nachází  v blízkosti  státních hranic  se Slovenskem v 
podhůří  Bílých  Karpat.  Narodil  se  Františkovi  a  Františce  Sommerovým,  kteří  měli 
sedm dětí,  z  nichž bohužel jedno zemřelo.  Když bylo  Jaroslavu Sommerovi  pět  let, 
rodiče se rozvedli a jeho otec se znovu oženil. Otec Jaroslava Sommera měl se svou 
novou ženou další dvě děti, jedno z nich byl Jiří Sommer, můj děda. Během rozvodu byl 
Jaroslav Sommer umístěn v železničním internátě a ještě předtím pobyl několik měsíců 
v sirotčinci v Brně. Z materiálů, které se podařilo získat, není jasné, z jakého důvodu 
byl Jaroslav Sommer umístěn i se svými sourozenci v dětském domově. Otec Jaroslava 
Sommera zemřel v roce 1933, ale to už bylo v době, kdy Jaroslav Sommer vychodil 
čtyři  obecné  třídy  a  osm  tříd  na  reálném  gymnáziu  (všechny  školy  absolvoval  na 
Slovensku) a v roce 1932 nastoupil prezenční službu.1

1VHA Olomouc, f. Kmenový list, Jaroslav Sommer.
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2. Začátek vojenské kariéry

Vojenská  kariéra  Jaroslava  Sommera  započala  roku  1932,  po  ukončení 
osmiletého reálného gymnázia, kdy byl odveden do Československé armády. Nastoupil 
jako dobrovolník ke třetímu dělostřeleckému pluku2, který byl umístěn v Litoměřicích.3

Po necelém roce nastoupil Jaroslav Sommer vojenskou akademii v Hranicích. 
Akademie  přijímala  adepty,  kteří  měli  dokončenou  střední  školu  včetně  maturitní 
zkoušky, byli ve věku 17 až 25 let, svobodní, dobré tělesné kondice, bezúhonní a měli 
kladné  charakterní  vlastnosti.  Zvláštní  přednost  dostávali  ti,  kteří  již  absolvovali 
minimálně jeden rok branné moci, což byl i případ Jaroslava Sommera. Adepti, kteří 
byli do akademie přijati, byli připravováni na kariéru důstojníků z povolání.4

Vojenská  kariéra  Jaroslava  Sommera  posléze  pokračuje  u  „dělostřeleckého 
oddílu 83“ v Šamoríně, který spadal pod „Třetí rychlou divizi“, jež vznikla v říjnu 1935. 
Jaroslav Sommer  zde vykonával  funkci  1.  důstojníka 3.  baterie  v hodnosti  poručíka 
dělostřelectva od roku 1935 do roku 1936. Podle kvalifikační listiny, která byla sepsána 
za  rok  1936,  se  jeví  Jaroslav  Sommer  podle  svých  velitelů  jako  velmi  schopný 
důstojník, který je příkladem pro mužstvo, jak po mravní stránce, tak i svým osobním 
příkladem.  Dále  se  osvědčil  i  jako  instruktor,  když  byl  zástupcem  velitele 
poddůstojnické školy. Fyzické vlastnosti jsou na vysoké výši, když jsou hodnoceny jako 
neobyčejné, což mohlo později hrát významnou roli při výběru Jaroslava Sommera do 
parašutistického výcviku v Anglii během druhé světové války. Celková známka, kterou 
od svých nadřízených dostal, byla známka „výtečně“.5

V  roce  1936  nastupuje  Jaroslav  Sommer  „Aplikační  kurz  dělostřelectva  v 
Olomouci“, kde je v letech 1936-37. Instrukční dělostřelecký pluk v Olomouci měl na 
starost úkoly související s praktickým tréninkem frekventantů v terénu, který probíhal 
především na třech instrukčních bateriích.6 V následujícím roce byl Jaroslav Sommer 
přiřazen k „Dělostřeleckému pluku 12 v Užhorodě“ jako velitel osmé baterie a ještě v 
témže roce se přesunul k „Dělostřeleckému pluku 401 v Olomouci“, ke třetí rotě jako 
první důstojník7

Následoval přesun do „Chemického učiliště v Olomouci“ také v roce 1937, kde 
působil jako instruktor až do roku 1939. Učiliště bylo přičleněno k „Dělostřeleckému 
pluku  401“  a  hlavním úkolem učiliště  byl  trénink  důstojníků  všech  druhů zbraní  v 
odborných kursech, dalším úkolem byla odborná spolupráce s Vojenským chemickým, 
technickým  a  leteckým  ústavem  při  testování  materiálu  a  prověřování  speciálních 
vojenských  předpisů.  V  roce  1938  je  znovu  hodnocen  svými  nadřízenými,  kdy  je 
hodnocení téměř ve všem shodné s předchozím, když jsou znovu vyzdvihovány kvality 
Jaroslava Sommera v jeho roli nižšího důstojníka a především jeho vlivu na kadety v 
poddůstojnické škole, kde byl instruktorem. Co se týká jeho charakteru, hovoří o něm 
2Třetí dělostřelecký pluk vznikl 1. ledna 1923 na základě výnosu Ministerstva národní obrany čj. 540.560-
dělostř.1922.
3VÚA – VHA, f. Kvalifikační listiny, Jaroslav Sommer.
4Fidler Jiří, Sluka Václav. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, Libri, Praha, 
2006, str. 691, ISBN 80-7277-256-2.
5VÚA – VHA, f. Kvalifikační listiny, Jaroslav Sommer.
6Fidler Jiří, Sluka Václav. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, Libri, Praha, 
2006, str. 297, ISBN 80-7277-256-2.
7VHA Olomouc, f. Kmenový list, Jaroslav Sommer.
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nadřízení  jako o svědomitém,  spolehlivém a iniciativním vojákovi,  ale  zároveň se v 
kvalifikační listině objevuje, že je poněkud vážné a citlivé povahy, což přisuzuji jeho 
nelehkému dětství,  když  byl  jako malý  přítomný rozvodu rodičů a jeho následnému 
umístění  do  dětského  domova.  Teoretické  znalosti  v  oblasti  vojenství  jsou  ceněny 
především v  oboru  chemické  války.  Celková  známka,  kterou  od  svých nadřízených 
Jaroslav Sommer obdržel je velmi dobrá.8

Během mobilizace  v  roce  1938  byl  zařazen  u  401.  dělostřeleckého  pluku  v 
Lutíně  jako  I.  důstojník.  Po  obsazení  pohraničí  německou  armádou  a  ukončení 
mobilizace,  pokračoval  Jaroslav Sommer ve vojenské kariéře  nadále v Olomouckém 
chemickém  učilišti,  ale  zároveň  se  podle  svědectví  Jaromíry  Hynkové  zapojil  do 
domácího odboje, než v srpnu roku 1939 přešel hranice do Polska, kde se připojil k 
polskému legionu.9

8VÚA – VHA, f. Kvalifikační listiny, Jaroslav Sommer.
9VHA Olomouc, f. Kmenový list, Jaroslav Sommer.
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3. Druhý odboj

3. 1 Polský legion

V roce 1939 začalo být patrné, že se blíží vojenský střet mezi Německem, proto 
do Polska přicházelo stále více Čechů. Bylo to zapříčiněno tím, že Polsko bylo nejblíže 
a  uprchlíci  tak nemuseli  přecházet  víc  státních hranic,  což s  sebou vždy neslo větší 
riziko. Po obsazení Polska se situace změnila a většina československých dobrovolníků 
směřovala do Maďarska a odtud směrem na Bělehrad. V Polsku někteří dobrovolníci 
zůstávali  a chtěli  už zde podstoupit  první boj  s nacistickým Německem,  ostatní  pak 
směřovali buďto do Francie nebo do Velké Británie. Ti, kteří směřovali v první polovině 
roku  1939  z  Polska  dále  na  západ,  měli  situaci  ulehčenou  tím,  že  cesta  byla  již 
organizována.10

Pokusů o vytvoření československé bojové jednotky v Krakově bylo několik, ale 
úspěšný byl až ten z dubna roku 1939. Samostatný československý vojenský útvar byl 
založen 30. dubna v Krakově. Konzul Znojemský svolal na svůj konzulát emigranty, 
kteří  byli  ochotni  vstoupit  do bojové skupiny,  a velení  se ujal  nadporučík Jiří  Král. 
Zpočátku byla skupina velikostně dosti mála, ale v červnu téhož roku už čítala na 300 
Čechoslováků,  kteří  se  hlásili  do  druhého  odboje.  V  průběhu  května,  kdy  se  zdála 
konfrontace mezi Polskem a Německem nevyhnutelná, se začaly polské správní orgány 
příznivěji  stavět  k  potřebám  československých  uprchlíků  a  jejich  snaze  bojově 
zasáhnout do blížící se války.11  

Velení  se  19.  června  ujal  Ludvík  Svoboda  a  vytvořil  jeden  pěší  prapor, 
dělostřelecký oddíl  a leteckou peruť.  V následující  měsíci  se jednotka přemístila  do 
Malých Bronowic u Krakova, jelikož počet příslušníků v ní každým dnem rostl a bylo 
nutné zajistit vyhovující podmínky pro jejich ubytování, které Bronowice splňovaly. V 
srpnu 1939 bylo polskou armádou rozhodnuto, že na polském území může zůstat 1200 
československý vojáků, kteří mají tvořit základ československé bojové jednotky. Denně 
se připojovalo k jednotce několik desítek dobrovolníků. Jaroslav Sommer se do Polska 
dostal ilegální cestou druhého srpna a k legionu se připojil 10. srpna. Jarmila Hyňková 
vyprávěla, že Jaroslav Sommer přecházel hranice s dalšími dvěma spolubojovníky, ale 
jména a ani přesné místo přechodu neznala.12

Dne 28. srpna byla v Bronowickém táboře vyhlášena pohotovost, protože velení 
předpokládalo brzký střet  Polska s Německem a připravovali  jednotku na přesun na 
východ,  kde  měla  být  vyzbrojena.  30.  srpna  přišel  rozkaz,  že  všichni  příslušníci 
československé  jednotky budou přemístěni  z  Bronowic  do  Leśné,  přičemž  v  táboře 
zůstala početně malá skupina, která se měla postarat o nově příchozí. Domnívám se, že 
Jaroslav Sommer  cestoval  spolu s  hlavním konvojem do Leśné,  protože byl  členem 
dělostřeleckého oddílu, který měl tvořit základ brigády a v táboře by byl nevyužit, ale 
pro toto tvrzení nemám žádné důkazy. Transport se vydal na cestu podle plánu a bylo v 
10Svoboda Ludvík. Cestami života, Ottovo nakladatelství, Praha, 2009, s.  287, ISBN 978-80-7360-878-1.
11Filip Zdeněk. Cesty hrdinů československého zahraničního odboje 1939-1945, Veduta, Štíty, 2002, s. 7-
8, ISBN 80-86438-03-1.
12Osobní rozhovor autora s Jarmilou Hyňkovou uskutečněný 15. 2. 2013.
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něm na 630 mužů. Skupina dorazila do tábora v Leśné 1. září a o pár hodin později ji 
následovali  velící  důstojníci,  kteří  mužstvu  sdělili  informaci  o  vypuknutí  války. 
Jednotka dostala v táboře své první vybavení v podobě 12 lehkých kulometů, 4 těžkých, 
5400 nábojů a 500 plynových masek (další  vybavení  už jednotka od polské armády 
nedostala). O dva dny později došlo k významné události pro legion, když prezident 
polské republiky Ignac Mościcki vydal dekret o vytvoření České a Slovenské legie v 
Polsku.13

Fronta se velmi  rychle  rozpadala  pod nátlakem německých jednotek,  a  proto 
legion začal  jednat o vstupu na sovětské území.  V době,  kdy československé velení 
jednalo o vstupu na sovětské území, vstoupily sovětské jednotky do Polska a zabraly 
rozsáhlé území, které bylo zahrnuto v dohodě mezi Německem a Sovětským svazem, 
jež byla uzavřena před těsně před vypuknutím druhé světové války mezi Ribbentropem 
a Molotovem. Jednotka musela reagovat na nově vzniklou situaci tím, že změnila směr 
své cesty a místo do Tarnopolu se měla přesunout do Jezierné. Večer 17. září legion 
dorazil do vesnice Horodiszce a zůstal tam přes noc. Následujícího dne brzy ráno vyráží 
část důstojníků na obhlídku v čele s Ludvíkem Svobodou. Důstojníci narazí na první 
sovětské vojáky, kteří je zajmou a převezou do Kamence Podolského, které se nachází 
na Ukrajině. O pár dní později, respektive 21. září, je do Kamence následuje Jaroslav 
Sommer i se zbytkem československého legionu. Československý legion se tak dostal 
do sovětské internace.14

3. 2 Sovětská internace

Československá bojová jednotka prošla během sovětské internace řadou míst, 
jako například Kamenec Podolský, Olchovce, Jarmolince. V Jarmolince byla jednotka 
nejdelší dobu, když se sem přesunula z prostoru Husiatyn, které vojákům nevyhovovalo 
pro svojí špatnou stravu i ubytování. V novém táboře jsou podmínky snesitelné, podle 
některých podobné jako v Bronowicích. Rozdíl je v tom, že se vojáci rozdělili na dvě 
skupiny, kdy jedna chtěla za každou cenu do Francie, aby mohli zasáhnout do bojů s 
Německem. Dá se předpokládat, že do této skupiny patřil i Jaroslav Sommer, který o 
několik  měsíců později  byl  v konvoji,  kteří  směřovali  do Francie.  Druhá skupina se 
vyznačovala tím, že za každou cenu vyzdvihovala Sovětský svaz a její ideologii (většina 
z těchto vojáků vystoupila z jednotky do roku 1940, jelikož nechtěli podporovat obnovu 
buržoazního zřízení na Československém území). Mezi těmito skupinami velmi často 
probíhaly  slovní  hádky,  které  nepřerostly  v  nic  většího,  ale  negativním  způsobem 
ovlivnily náladu v jednotce. Denní program v Jarmolince měl pevný řád. Po budíčku 
proběhla nejprve rozcvička,  snídaně,  a poté pořadový výcvik následovaný vojenskou 
teorií.  Po obědě byla na programu pracovní činnost,  která byla zaměřena na nějakou 
práci  v  táboře  (štípání  dřeva,  služba  v  kuchyni,  apod.)  a  v  neposlední  řadě  vojáci 
udržovali svojí tělesnou připravenost neustálým cvičením.15

Přes neustálé jednání se sovětskými představiteli, zůstává československý legion 
v  internaci  a  jeho  cesta  do  Francie  je  v  nedohlednu.  Například  27.  listopadu  1939 
odeslalo velení legionu dopis ministru zahraničních věcí v Moskvě, aby byl urychlen 

13Svoboda Ludvík. Cestami života, Ottovo nakladatelství, Praha, 2009, s.  375, ISBN 978-80-7360-878-1.
14Ibid., 424-426.
15Kvapil Oldřich. Cesta bouří, Brána, Praha, 2010, s. 114-116, ISBN 978-80-7243-436-7
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přesun do Francie. V dubnu 1940 se konečně dočkala část vojáků z československého 
legionu, když se začalo připravovat na odjezd 45 jejích příslušníků. Většinu z těchto 45 
vojáků tvoří mladí důstojníci a jedním z nich je i nadporučík Jaroslav Sommer.16

3. 3 Francie

Dne 17. listopadu 1939 uveřejnilo francouzské Ministerstvo zahraničních věcí 
zprávu, že dr. Edvard Beneš, generál Sergej Ingr, a další., ustanovili Československý 
národní výbor, který bude mít právo naplnit dohodu z druhého října téhož roku, týkající 
se znovuvytvoření československé armády.  Následně byla  platnost Československého 
národního výboru v Paříži posvěcena i britskou vládou, v čele s britským ministrem 
zahraniční  lordem Halifaxem. Jakmile  byl  Československý národní výbor ustanoven, 
pustil se do své hlavní práce, kterou byla organizace československých ozbrojených sil 
na  území  Francie.  První  krok,  který  výbor  učinil,  byl  mobilizační  rozkaz,  jež  se 
vztahoval  na  všechny  bojeschopné  československé  občany  v  emigraci.  Mobilizační 
rozkaz se vztahoval pouze na ty, kteří žili na francouzském území, jelikož výbor neměl 
uzavřenou dohodu o vojenské spolupráci s Velkou Británií. Počet dobrovolníků neustále 
rostl, zvláště po hlášení mobilizace. Na konci roku 1939 byl stav jednotky okolo tři a 
půl tisíce mužů a v lednu 1940 se tak mohla vytvořit 1. československá divize, jejímž 
velitelem se stal generál  R. Viest,  který byl  o měsíc později vyměněn generálem B. 
Miroslavem-Neumannem. Divize se skládala z průzkumného oddílu, třech pěších pluků, 
dělostřeleckého pluku, divizní rotou a obranou baterií, ženijní prapor, atd.17 

Jaroslav Sommer dorazil do Francie spolu s dalšími důstojníky v květnu 1940. 
Prezentován byl 15. května ve výcvikovém táboře v Agdě a byl přidělen k náhradní 
baterii dělostřeleckého pluku, přičemž 1. srpna byl povýšen do hodnosti nadporučíka 
dělostřelectva.  Jaroslav  Sommer  se  však  bojů  na  francouzském  území  nezúčastnil, 
stejně tak jako celé československé dělostřelectvo.18

Ve  dnech,  kdy  se  hroutila  francouzská  fronta,  byla  konečně  nasazena 
československá divize, jejímž hlavním úkolem bylo v následujících dnech krýt ústup 
francouzských  jednotek.  I  když  neměli  českoslovenští  vojáci  jednoduchou  pozici, 
několikrát  se  v  boji  vyznamenali,  o  čemž  svědčí  několik  udělených  vojenských 
vyznamenání, ale celkově nemělo zapojení Čechoslováků do bojů velký vliv na průběh 
bojů  na  francouzském  území.  Dvaadvacátého  června  bylo  podepsáno  příměří  mezi 
Francií a Německem v památném železničním voze19 v Compiégne, jež bylo pro celou 
Francii velmi ponižující. Příměří znamenalo pro československé ozbrojené síly jediné, 
dostat z okupované Francie co nejvíce svých vojáků. Proto už 18. června vyvinul E. 
Beneš snahu o evakuaci jednotek do Velké Británie, když se spojil s britským ministrem 
obrany Anthonym Edenem, kterého přesvědčoval,  že je životně důležité  pro Británii 
zachránit zbytky československé armády. Ve Francii se nacházel velký počet britských 
expedičních  vojsk,  a  proto  byl  britskou  admiralitou  vydán  rozkaz,  aby  se  všechny 

16Klusáková-Svobodová Zoe. Ludvík Svoboda. Deník z doby válečné: červen 1939 – leden 1943. Mladá 
fronta, Praha, 2008, s. 74-104, ISBN 978-80-204-1939-2.
17Brod Toman, Čejka Eduard. Na západní frontě: historie československých vojenských jednotek na 
Západě v letech druhé světové války. Naše vojsko, Praha, 1965, s. 63-89.. 
18VHA Olomouc, f. Kmenový list, Jaroslav Sommer.
19Ve stejném voze byla podepsána kapitulace Německa v první světové válce. 
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plavby schopné lodě vydaly směrem k francouzskému pobřeží. Během této britské akce 
byl  zachráněn  velký  počet  vojáků,  který  byl  pro  průběh  druhé  světové  války 
rozhodující.  Mezi  zachráněné  vojáky  patřil  i  Jaroslav  Sommer  a  značná  část 
československé divize, respektive okolo čtyř tisíc mužů. Jaroslav Sommer se dostal do 
Británie na lodi „Vice Roy of India“, kterou později potkal tragický osud, když byla v 
roce 1942 torpédována a potopena.20

20VHA Olomouc, f. Kmenový list, Jaroslav Sommer.
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4. Velká Británie

4. 1 Československá samostatná obrněná brigáda

Kapitulace  Francie  znamenala  zhacení  dlouhodobé  organizační  práce  ve 
vojenské oblasti, jež vyústila v rozpuštění vojska. Dalšího boje se tak měli zúčastnit jen 
dobrovolníci,  kteří  v  nastalém  zmatku  mířili  do  přístavů,  odkud  se  organizovala 
evakuace  k  britským břehům.  I  když  se  v  červenci  1940  dostala  na  britskou  půdu 
většina  československých  letců,  celkový  počet  československého  vojska  radikálně 
poklesl.  Do Británie  dorazilo,  podle  přehledových  materiálů  čs.  vojenských orgánů, 
přibližně  okolo 4300 příslušníků pozemních  sil,  mezi  nimiž  byl  i  Jaroslav Sommer. 
Jaroslav Sommer a jeho spolubojovníci byli po svém přistání na britské půdě svědky, 
jak jejich řady opouští značná část vojáků. Mnoho vojáků nestihlo samotnou evakuaci, 
další se rozhodli,  že zůstanou ve Francii,  jelikož ve Francii  žili  už před vypuknutím 
války nebo z  toho důvodu, že byli  jednoduše zklamáni  z fungování  československé 
zahraniční armády. Porážka nezasáhla negativním způsobem jen ty, co už nechtěli dál 
bojovat a zůstali ve Francii, ale i ty vojáky, kteří byli evakuováni do Británie. Někteří 
vojáci už nechtěli pokračovat v boji proti Německu ani v Británii, i když se zúčastnili 
evakuace,  ale to bylo z důvodu, aby si zachránili  holý život a vyhnuli  se nacistické 
odvetě.  Další nespokojenou skupinou vojáků byli  ti,  co vstupovali  do odboje z čistě 
ideových důvodů, čehož se snažila  využít  komunistická organizace,  jež ve stanovém 
táboře v Cholmondeley u Chesteru, kde byly evakuované jednotky umístěny, iniciovala 
otevřenou vzpouru velké části vojáků. Československému vojsku tak vypovědělo službu 
na 539 mužů, což byla  plná osmina vojáků. Vzpoura v Cholmondeley otřásla celým 
exilovým  hnutím,  a  pro  Edvarda  Beneše  to  ze  zpětného  pohledu  byla  jedna  z 
nejvážnějších krizí, kterou odboj ve druhé světové válce zažil.21 Jaroslav Sommer se do 
otevřené vzpoury nezapojil, podobně jako další důstojníci, kteří byli v armádě už před 
vypuknutím druhé světové  války.  Tyto  vojáky ve větší  míře  spojovala  loajálnost  ke 
svému velení a své vlasti. 

Vyvrcholení  krize  přešlo  v  postupné  uklidnění,  jelikož  Británii  v  létě  1940 
hrozila německá invaze, tak i většina vojáků pochopila, že musí jít vnitřní spory stranou. 
Československé  jednotky  čekala  reorganizace,  kdy  12.  srpna  1940  byla  ustanovena 
Československá smíšená brigáda, která byla složena z velitelství, dvou pěších praporů, 
protitankové baterie, kulometné roty,  štábní roty s ženijní, dělostřeleckého oddílu (ve 
kterém byl zařazen Jaroslav Sommer), atd. Československá smíšená brigáda vykazovala 
k 20. srpnu stav 3274 osob včetně důstojníků. Krize a také různá personální opatření 
znamenala,  že byl  stav vojáků snížen o 1467 vojáků a nábor nových probíhal velmi 
pozvolna. Ke konci roku měly československé pozemní jednotky v Británii 3010 mužů. 
Byl to nejnižší početní stav brigády za celý její pobyt v Británii, ale na druhé straně tito 
vojáci,  kteří  zůstali,  patřili  mezi  nejodolnější  a  nejvytrvalejší  jedince,  kteří  přes 
několikeré porážky nadále věřili ve své vítězství, a jež tvořili „tvrdé jádro“ budoucích 
pozemních jednotek. Vojáci, kteří zůstali, nebyli jen věrni své touze o osvobození vlasti, 
21Beneš Edvard. Paměti. Část II.. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. Orbis, Praha, 1948, s. 
177.
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ale zároveň byli sportovci tělem i duší. Jaroslav Sommer byl členem Sokola už z doby, 
než odešel do československé zahraniční armády. Vojáci, kteří byli v Sokole jako on, 
denně trénovali, aby nevyšli ze cviku a jejich fyzická připravenost byla na velmi vysoké 
úrovni.22

Britské  armádní  velení  se  na  konci  roku  1940  dostalo  před  problematickou 
situaci, jakým způsobem zapojit nepočetné pozemní jednotky svých exilových spojenců 
do svých řad. Výsledkem byla jejich organizace do menších samostatných brigád, které 
kromě  pěchoty  měly  zahrnovat  i  další  druhy  vojsk,  jako  například  dělostřelectvo, 
ženisty, a tím měl být za pomoci několika tisíc mužů vytvořen celek, který je relativně 
schopný samostatně vést bojové akce. Ideální bojový stav pro vytvoření brigády činil 
5000  osob,  což  pro  československou  smíšenou  brigádu  znamenal  problém,  protože 
tohoto počtu nedosahoval, ale na druhé straně měl k dispozici dostatečný počet vojáků, 
aby mohl být vytvořen solidní základ budoucí brigády. Početní stav se nezačal zlepšovat 
ani v průběhu následujícího roku, kdy k 1. lednu 1941 bylo v brigádě 3010 mužů. V 
červenci  1941  se  název  bojového  svazku  změnil  na  „Československá  samostatná 
brigáda“ (respektive brigádní skupina, angl. Czechoslovak Independent Brigade Group). 
I když se změnil název bojové skupiny, nadále se nedostávalo vojáků. Situace se začala 
pozvolna měnit v druhé polovině roku 1941, když byl Německem napaden Sovětský 
svaz a do armády se začali  ve větší míře hlásit i  levicově orientovaní exulanti,  a na 
začátku roku 1942 se pomalu vraceli i bývalí „vzbouřenci“ z Cholmondeley. Na konci 
roku 1942 nebyla brigáda nadále schopna nabídnout předepsaný počet vojínů, protože 
nově  příchozí  dokázali  pouze  zacelit  mezery  po  těch,  co  museli  z  jednotky  odejít. 
Situace se měla změnit v průběhu roku 1943, kdy měla být k brigádě připojena jednotka 
z Blízkého východu. Jednotka z Blízkého východu byla připojena 1. září 1943 a mohla 
tak vzniknout Československá samostatná obrněná brigáda (Czechoslovak Independent  
Armoured Brigade Group). Byla tak vytvořena moderní bojová skupina, která měla být 
schopna se zapojit do sestavy spojeneckých invazních vojsk a aktivně přispět k porážce 
nacistického Německa. Problém s nedostatkem vojáků však nadále přetrvával. I když se 
zapojila jednotka z Blízkého východu, tak brigáda čítala 4046 osob.23

4. 2 Speciální výcvik

Po kapitulaci Francie byla Winstonem Churchillem přijata nová strategie, která 
potřebovala organizační a materiální zázemí v podobě institucí, které jí vdechnou život, 
připraví  dostatečný  počet  sabotážníků,  poskytnou  jim  nutné  vybavení  k  provádění 
sabotážních akcí a dopraví je na německé území. Tyto a další důvody daly vzniknout 
organizaci Special Operations Executive (SOE) – Správě zvláštních operací. SOE byla 
hlavním  partnerem  velení  československé  zahraniční  armády  ve  vysazování 
československých parašutistů do jejich bývalé vlasti. Kvůli spolupráci mezi nimi byla 
zřízena Zvláštní skupina D při zpravodajském odboru Ministerstva národní obrany (dále 
jen MNO) v Británii. V roce 1940 se ilegální skupiny v Protektorátu nachází ve špatné 

22VÚA – VHA, f. Náhradní těleso – VB, k. 50, sign. 164/50, Číselný přehled čs. zahraniční armády za roky 
1939-1940.
23Maršálek Zdenko, Hofman Petr. Dunkerque: 1944-1945. Ztráty Československé samostatné obrněné 
brigády během operačního nasazení ve Francii. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2011, s. 18-20, ISBN 
978-80-7422-119-4. 
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situaci,  která je zapříčiněná zvětšujícími se úspěchy německé armády,  které stále víc 
izolují  domácí  odboj.  Zároveň  domácí  odboj  skrývá  ohromný  potenciál,  jenž  si 
uvědomuje i československá exilová prozatímní vláda spolu se SOE. Proto v témže roce 
probíhají první jednání mezi SOE a československými představiteli, jež zprostředkoval 
Sir  Robert  Bruce Lockhart.  Na československé straně měl  spolupráci  zajišťovat  plk. 
Moravec.24

První  základnou  určenou  pro  výhradní  používání  Zvláštní  skupiny  D  byla 
výcviková stanice Bellasis u Dorking, které se zkráceně přezdívalo STS 2. Základnou 
prošlo mnoho československých vojáků tzv. první vlny, jako například Gabčík a Kubiš, 
kteří  podnikli  úspěšný atentát  na Heydricha  v roce 1942. Bellasis  bylo  místem, kde 
podle vojáků končil veselý vojenský život a byl nahrazen tvrdým drilem. Vojáci se zde 
trénovali v jízdě automobilem, topografii, dennímu a nočnímu cvičení v cizím terénu, 
tréninku Morseovi  abecedy a  jak postupovat  po seskoku padákem.  Cvičila  se  zde  i 
střelba z pistolí, samopalů, podkládání bomb a vrh ručních granátů. Trénink v Bellasis 
byl veden v průběhu celé zimy a jara 1941-1942. Měnil se jen počet účastníků, kteří 
posléze přecházeli do bojových akcí na území Protektorátu. Československým velitelem 
stanice byl jmenován Rudolf Hrubec, který prováděl výcvik vojáků spolu s anglickými 
instruktory a personálem. Personál byl postupně doplňován dalšími československými 
instruktory.25

Na začátku léta 1942 byl  dokončen výcvik prvních československých vojáků, 
poslední  skupiny Interansitive  a  Tin  odešly 30.  dubna 1942.  Hrozilo,  že  by stanice 
nebyla dostatečně využita,  proto se rozhodlo, že na základně bude probíhat základní 
výcvik, který zároveň probíhal i ve Skotsku. Celkově zde byly uskutečněny dva útočné 
kurzy,  kterými prošlo 49 účastníků,  z větší  části  se jednalo o důstojníky,  jako byl  i 
Jaroslav  Sommer.  Jaroslav  Sommer  se  zúčastnil  prvního  kurzu,  který  proběhl  na 
přelomu května a června, respektive 20.5. - 11.6. Velitelem kurzu byl major Anson a 
jeho zástupcem byl  jmenován velitel  československé skupiny Rudolf  Hrubec.  Dozor 
nad průběhem kurzu byl přidělen štábnímu kapitánovi Šustrovi. Kurz, který proběhl v 
Bellasis byl téměř ve všem stejný jako ty, jež probíhaly ve Skotku, jen s tím rozdílem, 
že se jich účastnili i čeští instruktoři.26

Jaroslav Sommer měl za povinnost si s sebou přivézt svou služební pistoli a k 
tomu i vlastní v případě, že jí vlastnil, ideálně COLT 0.32. Dále si měl s sebou přivést i 
vlastní kompas, elektrickou svítilnu a hodinky. Ubytován měl být ve stanech, proto bylo 
doporučeno, aby si  s sebou nevozil  zbytečnosti,  jako například cennosti  nebo kufry. 
Stravoval  se  v  důstojnické  jídelně  s  denním  příplatkem  jednoho  šilinku,  nápoji  ve 
vlastní režii a doplatkem pěti šilinků jako týdenní příspěvek každého účastníka kurzu. 
Dalším rozdílem oproti výcviku ve Skotsku byla možnost dostat propustku na víkend, 
kdy byl odchod z tábora povolen v sobotu ve tři čtvrtě na dvě a návrat nejpozději v 
pondělí  v  sedm  hodin  ráno.  Výcvik  byl  veden  především  ve  střelbě,  běhu,  házení 
granátů, seskoku padákem, probíhala signalizace, vedení nočního cvičení, cvičení podle 
scénáře  a  také  manipulace  s  kontejnery,  které  byly  shazovány  spolu  s  parašutisty. 
Protože se kurzu účastnili českoslovenští instruktoři, byl výcvik zaměřen především na 
domácí poměry.  Celkově oba kurzy hodnotil  Rudolf  Hrubec jako velmi dobré, když 

24Matúšů Marie. Muži pro speciální operace. Soe a zvláštní skupina D. Příprava československých 
parašutistů za druhé světové války. Naše vojsko, Praha, 2004, s. 70-77, ISBN 80-206-0754-4.
25Šolc  Jiří. Nikdo nás nezastaví, Merkur, Praha, 1997, s. 56, ISBN 80-7032-637-9.
26Matúšů Marie. Muži pro speciální operace. Soe a zvláštní skupina D. Příprava československých 
parašutistů za druhé světové války. Naše vojsko, Praha, 2004, s. 140-145, ISBN 80-206-0754-4.
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podle něj většina vojáků projevila velký zájem o probíraná témata. Morálka a kázeň 
byla na vysoké úrovni. Podobné to bylo i s fyzickou připraveností frekventantů.27

Jaroslav Sommer, v té době v hodnosti kapitána, absolvoval kurz na výbornou. 
Instruktoři  kurzu  především  vyzdvihovali  jeho  vůdčí  schopnosti  v  roli  velitele 
výsadkové  skupiny.  Nebyla  to  však  jediná  pochvala  na  adresu  Jaroslava  Sommera, 
jelikož se mu velmi dobře vedlo i  v dalších částech kurzu,  jako například v práci  s 
výbušninami, signalizaci morse abecedou, ve střelbě (která byla podle instruktorů rychlá 
a přesná), ale i v tréninku tichého zabíjení.28

27Matúšů Marie. Muži pro speciální operace. Soe a zvláštní skupina D. Příprava československých 
parašutistů za druhé světové války. Naše vojsko, Praha, 2004, s. 146, ISBN 80-206-0754-4.
28VÚA – VHA, f. Kvalifikační listiny, Jaroslav Sommer.
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5. Zpět ve Francii

5. 1 Dunkerque

Rok 1943 byl pro Jaroslava Sommera ve znamení intenzivního výcviku, tak jako 
i celé brigády,  která se připravovala na blížící  se invazi do Evropy. Následující  rok, 
respektive 6.  června 1944 přišel  dlouho očekávaný okamžik,  kdy spojenecká vojska 
přistoupila  k  invazi  do  Francie.  Jaroslav  Sommer  byl  spolu  s  Československou 
samostatnou obrněnou brigádou přemístěn do tranzitních táborů, kde se připravoval na 
nalodění, které mělo přijít v blízké době. Během čekání na nalodění však brigáda přišla 
o  početnou  skupinu  důstojníků,  kteří  byli  převeleni  za  východní  frontu  k  1.  čs. 
armádnímu sboru, který v Sovětském svazu trpěl nedostatkem důstojníků. Událost se 
nelíbila  Britům,  kteří  nedokázali  pochopit,  jak  se  brigáda  může  takto  oslabit  před 
očekávaným nasazením do bojů,  a  také  kvůli  přetrvávajícím potížím s  nedostatkem 
vojáků. Dne 30. srpna 1944 se nalodily první jednotky brigády a v následujících dnech 
bylo do Francie přepraveno všech 4259 mužů – poslední voják vystoupil z transportní 
lodě 8. září. Brigáda se konečně včlenila do sestavy spojeneckých vojsk ve Francii, i 
když musela na tuto příležitost čekat tři měsíce a zároveň se stala poslední spojeneckou 
armádou, která se dostala do západní Evropy.29

V roce 1944 zůstal v průlivu La Manche nedobytý přístav Dunkerque, jenž se v 
blízké  době  měl  stát  důležitým  bodem  pro  Jaroslava  Sommera  i  Československou 
samostatnou  obrněnou  brigádu.  Tento  přístav  neměl  velký  význam  pro  logistickou 
podporu postupujících jednotek a ani němečtí obránci nedisponovali takovou útočnou 
silou, která by mohla výrazným způsobem narušit postup Spojenců. Na druhé straně 
měli  Němci  dostatek  času  připravit  pevnou  obranu,  jejíž  překonání  by  znamenalo 
složitou  operaci  za  podpory všech složek armády,  a  jež  by si  bezpochyby vyžádalo 
velké  množství  ztrát.  Spojenecké  velení  se  tak  rozhodlo,  že  případný  zisk  přístavu 
nestojí za vynaložené úsilí, a proto bude stačit obklíčené obránce pouze „střežit“. Tento 
úkol  padl  na  Československou  samostatnou  obrněnou  brigádu,  která  do  té  doby 
nedokázala  naplnit  předepsaný  tabulkový  počet  vojáků,  ale  na  druhé  straně  měla 
dostatek vojáků, aby dokázala uhlídat obklíčené německé vojáky.30

Přístav Dunkerque byl svými německými obránci zatopen, proto nebylo možné 
plně využít tanky, které měli Čechoslováci ve své výbavě. K oblehání bylo zapotřebí 
především nasazení pěchoty, které se však československé brigádě nedostávalo. Nastala 
tak situace,  že do zákopů museli  nastupovat v roli  pěšáků i protitankoví  dělostřelci, 
příslušníci dopravního oddílu, štábní roty nebo i opěšalé tankové osádky. Většina tanků 
zůstala v týlu, a proto nemohla být využita největší přednost československé brigády, 
její  vysoká manévrovací  schopnost a zničující  síla  v podobě půldruhé stovky tanků. 
Brigádu podporovaly další jednotky, jelikož byl tento úkol náročný a sama by na něj 
nestačila. Veliteli Československé samostatné obrněné brigády generál A. Liškovi bylo 
29Maršálek Zdenko, Hofman Petr. Dunkerque: 1944-1945. Ztráty Československé samostatné obrněné 
brigády během operačního nasazení ve Francii. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2011, s. 20-21, ISBN 
978-80-7422-119-4. 
30Filip Zdeněk. Cesty hrdinů československého zahraničního odboje 1939-1945, Veduta, Štíty, 2002, s. 24, 
ISBN 80-86438-03-1.
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předáno velení všech spojeneckých jednotek sloužících u Dunkerque. Jaroslav Sommer 
byl zařazen do I. dělostřeleckého oddílu, který byl součástí dělostřeleckého pluku31, jenž 
byl umístěn na západním úseku spolu s dvěma protiletadlovými bateriemi. Od samého 
začátku  svého  působení  u  Dunkerque  se  československé  jednotky  setkávaly  s 
německými  obránci  v  menších  či  větších  potyčkách,  ale  nebylo  dne,  aby  se  něco 
neudálo.  Československá  samostatná  obrněná  brigáda  v  období  mezi  říjnem 1944 a 
květnem 1945, kdy byla umístěna u Dunkerque,  prošla pro ni několika významnými 
bojovými  akcemi,  ať  už  to  byly  útoky  z  28.  října  nebo  5.  listopadu.  A  zvláště 
spojeneckým útokem na továrnu Filature v dubnu roku 1945.32

Dne 15. března 1945 došlo k personálním změnám u brigády, když byl náčelník 
štábu brigády podplukovník Karel Ondráček převelen k Ministerstvu národní obrany 
(dále  jen  MNO).  Na  jeho  místo  nastoupil  dosavadní  velitel  dělostřeleckého  pluku 
podplukovník Lubor Marek.  Velitelem dělostřeleckého pluku se stal  major  Stanislav 
Rajmon a velení I. oddílu převzal štábní kapitán Jaroslav Sommer.33

5. 2 Bojová činnost u Filature

Západní úsek u Dunkerque byl dlouhý zhruba osm kilometrů a byl rozdělen na 
tři části. Severní okraj hájil tankový prapor 1 pod velením majora Františka Řežábka 
spolu s I.  pěším praporem 51. francouzského pěšího pluku. Střed a jih střežily další 
československé jednotky.  Celý západní úsek byl podporován dělostřeleckým plukem, 
jehož členem byl i Jaroslav Sommer. Po relativně klidných zimních měsících začalo od 
2.  dubna  překvapivé  dělostřelecké  ostřelování  spojeneckých  pozic,  jež  mělo  být 
předzvěstí blížícího se útoku německých jednotek.34

Velení  československé  brigády  mělo  o  chystaných  německých  útocích  dostatek 
informací z vlastní průzkumné činnosti nebo od německých dezertérů. Většina útoků tak 
byla  odvrácená  za  cenu  velkých  německých  ztrát,  až  na  jeden,  který  se  odehrál  u 
továrny Filature. V noci z 9. na 10. dubna začal Jaroslav Sommer spolu s dalšími členy 
dělostřelecké jednotky soustředit  palbu do předpokládaného shromaždiště německých 
jednotek. Jelikož se německé velení obávalo, že by útok mohl vyjít do ztracena,  byl 
vydán rozkaz k předčasnému zahájení akce. V brzkých ranních hodinách dne 10. dubna 
byla  přemožena  francouzská  posádka,  která  bránila  továrnu  Filature.  Kromě  této 
továrny,  která  byla  důležitým  opěrným  bodem,  bylo  obsazeno  i  několik  okolních 
farem.35

Dne 11. dubna podnikly spojenecké jednotky protiútok, jehož cílem bylo 
znovuzískání továrny Filature a okolních farem. Nejprve se neúspěšně pokusil obsadit 
továrnu francouzský II. prapor 33. pěšího pluku. Po této neúspěšné akci se 
československé velení rozhodlo dobýt továrnu složeným útokem tří pěších rot. Akce 
měla být podpořena tanky velitelské roty tankového praporu 1 a dělostřeleckou podporu 

31Dělostřelecký pluk měl celkově tři oddíly (oddíl I., II. a III.).
32Procházka Ivan. Dunkerque. Válečný deník Československé samostatné brigády. Agentura vojenských 
informací a služeb, Praha, 2006, s. 13-15, ISBN 80-7278-353-X.
33VÚA – VHA, f. Kvalifikační listiny, Jaroslav Sommer.
34Procházka Ivan. Dunkerque. Válečný deník Československé samostatné brigády. Agentura vojenských 
informací a služeb, Praha, 2006, s. 103-104, ISBN 80-7278-353-X.
35Ibid., 104-105.
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měly zajišťovat baterie dělostřeleckého pluku. Velení brigády se domnívalo, že nepřítel 
měl málo času na to, aby dokázal vybudovat silné obranné postavení. Útoku se 
zúčastnila první rota, která měla v mužstvu zkušené vojáky bývalého motorizovaného 
přezvědného oddílu, ale i nováčky, kteří se ještě s mužstvem nedokázali dostatečně sžít. 
Akce započala okolo 17. hodiny dělostřeleckou přípravou, ale už od začátku se vše 
nedařilo, tak jak si Spojenci představovali. Němečtí obránci během pár hodin, které měli 
k dispozici, dokázali vytvořit velmi silnou obranu a v kombinaci s přesnou 
dělostřeleckou střelbou, byl útok během pár hodin odražen, přičemž ztráty na straně 
Spojenců dosáhli jedné třetiny stavu.36

Během této bojové akce byl Jaroslav Sommer odměněn britským vyznamenáním 
M.B.E.  (rytíř  –  člen),  jehož  nositeli  bylo  pár  desítek  československých  vojáků.37 

Jaroslav Sommer se vyznamenal, když: „Během útočné akce v západním sektoru Force  
Dunkerque  11.  dubna  1945,  tento  důstojník  následoval  vedoucí  jednotky  v  oddílu 
dělostřelectva pozorovatele.  I  přes velmi těžkou dělostřeleckou a minometnou palbu,  
kterou nepřítel soustředil na celé ploše. Kapitán Sommer režíroval náš útok podpůrnou 
dělostřeleckou palbou s příkladnou dovedností a chladnokrevností, jež byla příkladnou 
ukázkou jak si počínat v roli  velitele.  Když se dosáhlo všech cílů a naši vojáci byli  
staženi  podle  plánu,  tento  důstojník  řídil  tank  pod jeho osobním velením  a  poskytl  
ochranu ustupujícím vojákům a teprve poté, co všichni vojáci byli v bezpečí, se vrátil a 
připojil se ke své jednotce.“38

V  následujících  dnech  německé  jednotky  nadále  vylepšovaly  své  obranné 
postavení,  kdy  byla  ženijní  jednotkou  zatopena  část  předpolí  a  okolí  továrny  silně 
zaminováno, což mělo za následek, že československá brigáda nemohla plně využít k 
útoku své tanky. Útoky na továrnu probíhaly až do konce války, přičemž dělostřelecké 
přepady  Spojenců  továrnu  skoro  celou  zničily.  Během  šesti  dubnových  dnů,  kdy 
československé  jednotky  podnikaly  nejintenzivnější  zteče  na  Filature,  zahynulo  v 
průběhů těchto bojů okolo 49 vojáků a dalších 75 utrpělo zranění. Německé jednotky 
přišly přibližně o 300 mužů.39 

36Maršálek Zdenko, Hofman Petr. Dunkerque: 1944-1945. Ztráty Československé samostatné obrněné 
brigády během operačního nasazení ve Francii. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2011, s. 66-67, ISBN 
978-80-7422-119-4. 
37Duda Zbyněk Miloš. Legendy československého letectví. Netopejr, Praha, 2011, ISBN 978-80-87044-42-
1. 
38VÚA – VHA, f. Kvalifikační listiny, Jaroslav Sommer.
39Procházka Ivan. Dunkerque. Válečný deník Československé samostatné brigády. Agentura vojenských 
informací a služeb, Praha, 2006, s. 111, ISBN 80-7278-353-X.
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6. Konec války - začátek nové cesty

6. 1 Konec války

Po  skončení  druhé  světové  války  se  Jaroslav  Sommer  vrátil  spolu  s 
Československou samostatnou obrněnou brigádou do Československa, kde byl bouřlivě 
přivítán.  Podle  Jarmily  Hyňkové  se  celá  její  rodina  rozhodla  přivítat  Jaroslava 
Sommera,  jakmile  se dozvěděli,  že bude v Praze.  Setkání s rodinou bylo po mnoha 
letech  radostnou událostí.  Otec  Jarmily  Hyňkové  se  s  Jaroslavem Sommerem často 
setkávali, tak jak tomu bylo před začátkem druhé světové války, ale paní Hyňková si už 
nedokázala vybavit, o čem vedli rozhovor, protože byla ještě dívkou a otec se o jejich 
rozhovorech nezmiňoval. Znovu obnovené rodinné vztahy začal nabourávat pozvolný 
nástup komunistů, kdy se rodina přestala tolik stýkat. Jarmila Hyňková to odůvodňuje 
tím, že se Jaroslav Sommer obával, že by celou rodinu mohl dostat do problémů kvůli 
své účasti v československé zahraniční armádě, proto se raději držel stranou.40 

6. 2 Svatba

Jaroslav Sommer se rozhodl pokračovat v aktivní armádní kariéře po skončení 
války. Velkou změnou v jeho životě, byl sňatek se snoubenkou Marií Špačkovou, která 
podle Jarmily Hyňkové čekala na svého milého po celou dobu války. Podle získaných 
materiálů  z  archivu  Vojenského  ústředního  archivu  v  Olomouci,  bylo  nutné  splnit 
několik  podmínek,  aby  sňatek  vyhovoval  armádním  předpisům  a  mohl  být  mezi 
snoubenci  stvrzen.  Nejprve  musela  být  podána  žádost  o  povolení  k  sňatku  a  k  ní 
připojeny tři tzv. dobrozdání důstojníků, kteří osobně znali snoubenku:
„Potvrzuji, že slečna Marie Špačková, snoubenka p. škpt. děl. Jaroslava Sommera je mi  
osobně známa a není námitek, aby se stala chotí československého důstojníka.“41

Snoubenka Jaroslava Sommera musela doložit tzv. „Vysvědčení zachovalosti“. 
Jednalo  se  o  potvrzení  o  beztrestnosti,  které  bylo  vydané  Ředitelstvím  Národní 
bezpečnostní stráže v Olomouci. Dále bylo Marií Špačkovou doloženo i osvědčení o 
národní spolehlivosti. 

Žádost  o  sňatek  byla  předána  veliteli  dělostřelectva,  jenž  jí  dále  předal  na 
ministerstvo národní obrany. Povolení Jaroslav Sommer dostal od brigádního generála 
Prokopa Kumpošta, jenž neshledal žádný problém, který by v sňatku bránil. Zajímavé 
je, že povolení bylo vydáno na rok, kdyby se snoubenci do té doby nevzali,  pozbylo 
povolení platnosti.42

40Osobní rozhovor autora s Jarmilou Hyňkovou uskutečněný 15. 2. 2013.
41VHA Olomouc, f. Kmenový list, Jaroslav Sommer.
42Ibid.
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6. 3 Dělostřelecký kurz v Moskvě

V  červenci  roku  1945  zažádal  Jaroslav  Sommer  o  přijetí  do  dělostřelecké 
akademie v Moskvě. Žádosti bylo vyhověno a Jaroslav Sommer odcestoval 10. října 
1945 do Moskvy.  Při  rozhovoru s  Jarmilou  Hyňkovou mi  bylo  sděleno,  že Jaroslav 
Sommer byl z pobytu v akademii velmi rozladěn a to do takové míry,  že se rozhodl 
svou stáž předčasně ukončit. Tato informace se mi nepodařila potvrdit a ani vyvrátit. Z 
materiálů, které jsou k dispozici,  je jasné, že akademii nedokončil, když se v červnu 
roku  1946  vrátil  zpět  do  Československa.  Podle  seznamu,  který  si  vedl  X.  odbor 
Ministerstva národní obrany na tzv. „positivní živly v armádě v hodnostech plukovníků  
až štábních kapitánů“43 je uvedeno,  že Jaroslav Sommer ukončil  studium v Moskvě 
kvůli nemoci manželky. Ať už tomu bylo jakkoliv, Jaroslavu Sommerovi tato zkušenost 
rozhodně nepřilepšila v očích budoucího komunistického režimu. Během jeho pobytu v 
Moskvě navštěvoval anglické velvyslanectví,  ať už z toho důvodu, že tam mohl mít 
známé nebo  si  chtěl  jen  zavzpomínat  na  svůj  pobyt  v  Anglii.  Návštěvy anglického 
velvyslanectví  však  neunikly  pozornosti  Státní  Bezpečnosti  (StB),  kdy  byly  někým 
nahlášeny. Po svém návratu z Moskvy se Jaroslav Sommer vrátil do Olomouce, odkud 
byl později převelen do Prahy, kde byl až do svého zatčení v roce 1949.44

43VHA Olomouc, f. Kmenový list, Jaroslav Sommer.
44Ibid.
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7. Vojenská kariéra po únoru 1948

Po únoru 1948 podává Jaroslav Sommer žádost o vstup do Komunistické strany 
Československa (dále jen KSČ), ale nakonec zůstává jen kandidátem, přičemž po jeho 
vzetí do vazby je žádost zamítnuta. Posudek z května roku 1949, vedený na Jaroslava 
Sommera, hovoří o jeho politickém uvědomění, které je méně vyspělé, ale v celkovém 
hodnocení má kladný vztah ke KSČ. Podle tohoto materiálu se Jaroslav Sommer snaží o 
získání  chybějících  znalostí  a  v  konečném  hodnocení  je  označen  za  nadějného 
důstojníka pro další kariérní růst. Dokument je však zakončen dovětkem z 24. května 
1949, v němž stojí, že se takto Jaroslav Sommer projevoval navenek, ale ve skutečnosti 
byl zapojen do protistátní činnosti v ilegální skupině. Tento doplněk se v dokumentu 
objevuje ještě před samotným procesem a vynesením rozsudku.45

V roce 1949 se v kvalifikačních listinách Jaroslava Sommera objevuje spis, který 
na  něj  vedlo  X/8.  oddělení  Ministerstva  národní  obrany.  Ve spise  stojí,  že  dne  24. 
března 1949 navštívil  plk. děl.  Ladislava Chodilu jistý pplk. děl.  Stanislav Čechmar, 
který si stěžoval na vedení přednášek v kurze velitelů vojskových těles. Kurz vyučoval 
plk. děl. Stanislav Rajmon, který podle Čechmara látku přednášel nudným způsobem a 
bylo  by vhodné jej  nahradit  někým jiným.  Rozhovor  mezi  Chodilem a  Čechmarem 
pokračoval v rozboru dalších chyb Rajmona, jako například: „Rajmon mimo této vady 
má několik svých přátel, miláčků, kterým všemožně pomáhá. - Tak zaslechl Čechmar 
den před nějakou větší  prací, jak Rajmon řekl pplk. děl.  Jaroslavu Sommerovi, nar.  
1914, svému největšímu příteli:  „Důležitý je severní prapor….“ Dále Č. Nerozuměl.  
Ten  den  nezúčastnili  se  povinného  studia  pplk.  děl.  Sommer  Jaroslav,  pplk.  děl.  
Michalička Václav, nar. 1903 a pplk. děl. Kalina Frant., kteří jsou velmi dobří přátelé a  
druhý den měli autorské řešení, tj. že severní prapor byl v obraně a jižní dva prapory v  
útoku. Rýsuje se zde čtyřka Rajmon, Sommer, Kalina a Michalička, z nichž prví dva 
jsou známí svým západofilským smýšlením již  ze  západní  armády a druzí  dva svým 
politickým přesvědčením se k nim velmi dobře hodí.)“46. Jaroslav Sommer se čím dál 
častěji objevuje v materiálech StB, což později může být přitěžující okolnost po jeho 
vzetí do vazby.

45VHA Olomouc, f. Kmenový list, Jaroslav Sommer.
46Ibid.
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8. Akce Kladivo

V  roce  1946  se  rozhodlo  zřídit  Ministerstvo  národní  obrany,  respektive  její 
nechvalně  proslulé  5.  oddělení,  spis  vedený  na  vojáky,  kteří  prošli  výcvikem  v 
zahraničních zpravodajských kurzech. Spis nesl označení „akce Kladivo“. Bohužel není 
ze spisu možné zjistit, zda-li byl název zvolen z důvodu, aby tento materiál (pomyslné 
kladivo)  mohl  být  později  použit  k  rozdrcení  těch,  kteří  se  nebudou  hodit 
komunistickému režimu. 

Hned  od  začátku  „akce  Kladivo“,  se  její  představitelé  snažili  získat  pro  své 
potřeby spolupracovníky, což se jim dařilo, jak nasvědčuje tento telegram: „hlasim, ze  
jeden nas duvernik, ktery rovnez absolvoval parakurs v Anglii, by mohl dotazem u svych 
byvalych spoluzaku z parakursu a dobrych znamych zjistiti mnoho dalsich podrobnosti  
o absolventech těchto kursu, mistech. Kde se konaly atd.“47. Spolupracovníci 5. oddělení 
byli  využíváni,  aby  dodávali  informace  o  místě  pobytu  těch,  co  prošli  výcvikem v 
zahraničí během druhé světové války. Zvláštní pozornost byla věnována těm, kteří měli 
za sebou parašutistické seskoky,  zkušenost s kladením trhavin a dalších typů vedení 
záškodnického  boje.  Podle  telegramů  se  dá  předpokládat,  že  hlavním  cílem  „akce 
Kladivo“ bylo zjištění, jak přesně fungovali kurzy speciálních jednotek (jako například 
Commandos) a jak moc by mohli být nebezpeční ti, co kurzy absolvovali.
Spis pokračuje rokem 1948, kdy je zaměřen na vojáky, kteří měli projít parašutistickým 
a zpravodajským výcvikem u OSS v Bari,  ale objevují se v něm i vojáci,  kteří měli 
zkušenost s výcvikem v Bellasis, proto je zde uveden i Jaroslav Sommer. Každý voják, 
jež je jmenovitě v seznamu uveden, má ve spise přiložen svůj životopis s popisem typu 
výcviku,  kterým  prošel.  U  Jaroslava  Sommera,  tak  jako  u  ostatních,  je  přepis 
vysvědčení, které dostal po dokončení výcviku. 

V  materiálech  k  „akci  Kladivo“  chybí  několik  stránek,  otázkou  je,  jak  moc 
důležitých. Spis končí bez nějakého zásadního závěru vyšetřovatelů. V materiálu jsou 
uvedena taková jména jako Jaromír  Nechanský nebo René Černý,  kteří  byli  později 
odsouzeni k trestu smrti ve vykonstruovaných politických procesech. Podobných osudů 
je ve spise více, které ovšem nekončí až tak „tragicky“. Může to být jen shoda náhod, že 
Jaroslav  Sommer  byl  o  několik  měsíců  později  zatčen.  Přinejmenším jeho účast  na 
výcviku v Bellasis  mohla  být jedním z mnoha důvodů,  aby byl  odstraněn z  aktivní 
vojenské kariéry a civilního života. 

47ABS, f. 302, sign. 302-139-1, „Akce Kladivo“.
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9. Proces s Květoslavem Prokešem a spol.

9. 1 Puč

Cílem  této  části  bakalářské  práce  není  snaha  dokázat,  zdali  byl  tento  puč 
skutečně připravován nebo byl jen zinscenován StB, ale popsat, jakou roli v procesu s 
vojenskými představiteli měl Jaroslav Sommer.

Podle  vyšetřování  měl  být  zvolen  začátek  povstání  na  třetí  hodinu  ranní  17. 
května 1949. Akce měla být  provedena s velmi malým počtem povstalců,  například 
skupina  čtyřiceti  mužů  měla  za  úkol  dobýt  budovu  Krajského  velitelství  Státní 
bezpečnosti v Praze, čímž měla být ochromena možná protiakce StB. V záloze mělo být 
připraveno na sedmdesát samopalníků, kteří měli být ukrytí v Krčském lese na okraji 
Prahy. Zmíněných čtyřicet povstalců mělo za úkol odstranit velení a hlavní služebny 
StB,  dalších  třicet  mužů  mělo  obsadit  státní  rozhlas,  ministerstva  a  velké  továrny. 
Jakmile  by  byly  budovy  StB  zajištěny  povstalci,  měla  si  část  mužů  vzít  průkazy 
důstojníků StB a odjet do věznice Pankrác, přičemž by měli předstírat, že eskortují větší 
počet  vězňů.  Poté,  co  by  lest  vyšla,  měli  být  propuštěni  političtí  vězni  a  naopak 
příslušníci  StB, kteří  by se stavěli  na odpor,  měli  být zneškodněni.  Kromě obsazení 
rozhlasu, zabrání větších továren a všech sekretariátů KSČ, měl puč pokračovat dalšími 
smělými  akcemi.  Například dostat  pod své velení  posádku v Žatci,  odkud měly být 
vyslány  na  pomoc  povstalcům tanky,  motorizované  dělostřelectvo  a  další  podpůrné 
jednotky.48

Je zcela jasné, že podobně rozsáhlé vojenské akci by musela předcházet stejně 
rozsáhlá  logistická  příprava.  Je  tedy  velmi  nepravděpodobné,  že  by  tak  zkušení 
důstojníci, kteří získali mnoho vyznamenaní v průběhu druhé světové války, riskovali 
podobnou akci, které měla zcela stoprocentně skončit nezdarem. Dalším důvodem, proč 
pochybovat o podobně připravované akci je, že by bylo nasazeno velmi malé množství 
mužů, kteří měli  za cíl obsadit  objekty,  na které by početně nestačili.  Jednoduše tak 
malý počet mužů nemohl obsadit tolik klíčových objektů v hlavním městě. Po zahájení 
ozbrojené akce by navíc následoval zásah Pohotovostního pluku a dalších vojenských 
jednotek umístěných v hlavním městě,  které přísahali věrnost komunistické vládě. K 
tomu  musíme  přičíst  i  bojové  letouny  z  letiště  Kbely  na  okraji  Prahy  a  i  stíhací 
bombardéry Bezpečnostního letectva z Ruzyně, které by dokázaly tvrdě zasáhnout proti 
převratu do pár minut od jeho začátku. Z výše zmíněných důvodů si lze jen velmi těžko 
představit, že by zkušení důstojníci přistoupili na takto koncipovaný sebevražedný plán.

48Pejčoch Ivo. Protikomunistické puče. Historie pokusů o vojenské svržení komunistického režimu  v 
Československu 1948-1958. Svět křídel, Cheb, 2011, s. 76, ISBN 978-80-86808-92-5.
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9. 2 Květoslav Prokeš

Hlavní postavou celého procesu byl  penzionovaný major Květoslav Prokeš, u 
něhož dodnes nelze přesně říci, jaký byl jeho přesný motiv v přípravě puče. K. Prokeš 
měl  v  roce  1949  za  sebou  značné  vojenské  zkušenosti,  když  byl  jedním  z  mnoha 
československých  důstojníků,  kteří  svojí  kariéru  začali  po  vzniku  Československa  a 
pokračovali v ní i v zahraničí v průběhu druhé světové války.49Podle vyšetřovací verze 
dal Květoslav Prokeš dohromady tajnou organizaci,  která měla hlavní sídlo v Praze. 
Kromě Prokeše měli být ve vedení této protistátní organizace i JUDr. Rudolf Hrbek a 
další právník JUDr. Jaroslav Borkovec. Prokeš skutečně navštívil po svém propuštění z 
armády mnoho svých známých, mezi nimiž byli  převážně bývalí vojáci, ale je velice 
nepravděpodobné, že všichni měli patřit do protistátní organizace.50

9. 3 Oldřich Vodička

Důležitou postavou v celém procesu je Oldřich Vodička, který se stal i osudovou 
postavou  pro  samotného  Jaroslava  Sommera.  Oldřich  Vodička  se  vyučil 
automechanikem a v roce 1939 utekl přes Maďarsko, Jugoslávii,  Řecko a Turecko k 
československé  jednotce  do  Francie.  Po  pádu  Francie  odešel  stejně  jako  Jaroslav 
Sommer  do Anglie,  kde sloužil  jako tankista.  Po skončení  druhé světové války byl 
demobilizován v Československu a vrátil se ke své původní profesi, kdy vedl vlastní 
autoopravnu v Přerově.51

Podle StB byl  Oldřich Vodička hlavním organizátorem protistátní  skupiny na 
Moravě.  I  když  měl  být  hlavní  postavou při  přelíčení,  tak  se  jeho začátku  nedožil, 
protože měl údajně zemřít ve vazbě na zápal plic. Pravděpodobnější verzí je, že byl při 
výsleších  ubit.  Podle  generála  Vladimíra  Přikryla  měl  být  Vodička  vyšetřovateli 
nelidsky týrán. Tvrzení generála Přikryla  pak potvrzuje i vyšetřování z 90. let,  které 
uvádí, že Vodička byl mučen a po jednom z výslechů se mu měl zabodnout úlomek z 
žeber do plic, což mělo za následek zápal plic. Oldřichu Vodičkovi následně neposkytli 
vyšetřovatelé lékařskou pomoc, a proto zemřel ve vazbě.52

Květoslav  Prokeš  se  s  Oldřichem  Vodičkou  znali  z  Anglie,  a  proto  byl 
Vodičkovi  svěřen úkol  s  kontaktováním důstojníků z moravských posádek.  Vodička 
podle výpovědi kontaktoval například majora Jana Němce s výzvou, aby po zahájení 
puče převzal velení v Olomouci. Vodička dále kontaktoval další důstojníky, mezi nimiž 
byl i Jaroslav Sommer. 53

49Filip Zdeněk. Cesty hrdinů československého zahraničního odboje 1939-1945, Veduta, Štíty, 2002, s. 82-
84, ISBN 80-86438-03-1.
50Pejčoch Ivo. Protikomunistické puče. Historie pokusů o vojenské svržení komunistického režimu  v 
Československu 1948-1958. Svět křídel, Cheb, 2011, s. 75, ISBN 978-80-86808-92-5.
51Ibid.,  76-77.
52ABS, F. Vyšetřovací spisy, V-6297 MV, Květoslav Prokeš a spol. Trestní oznámení KS StB z 2.7. 1949.
53Ibid.
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9. 4 Zatýkání 

Dne 16. května 1949 odpoledne, několik hodin před začátkem povstání, se měl 
Květoslav  Prokeš  dozvědět,  že  v  Brně byla  zatčena  jedna z  jeho spojek.  Prokeš  po 
dohodě s Jaroslavem Borkovcem došli k závěru, že plán akce padl do rukou nepřátel, a 
proto musí být odvolána. Ještě téhož dne se po celém Československu rozeběhla velká 
zatýkací akce, jež přivedla do vazby většinu údajných povstalců. 54

Jaroslav Sommer se dostal do vazby 18. května 1949. Podle protokolu, který se 
zachoval z výslechu, se Jaroslav Sommer znal s Oldřichem Vodičkou z jeho působení v 
Anglii  během  druhé  světové  války,  když  se  stýkali  jen  při  sokolských  cvičeních. 
Výslech  pokračuje  líčením  Jaroslava  Sommera  událostí,  jež  předznamenaly  jeho 
zatčení. S Oldřichem Vodičkou se po návratu do Československa měl setkat jen dvakrát. 
Prvně v Olomouci,  dne 18.  dubna 1949, když  byl  Jaroslav Sommer na vycházce se 
svými přáteli. Oldřicha Vodičku měl náhodně potkat před jednou místní cukrárnou a ze 
zdvořilosti  se  měli  pustit  do  rozhovoru.  Oldřich  Vodička  se  hned  začal  vyptávat 
Jaroslava  Sommera,  jestli  ještě  nadále  slouží  v  Žižkovských  kasárnách.  Rozhovor 
skončil po krátké chvíli, ale s dodatkem Oldřicha Vodičky, že se ještě brzy setkají.55

Druhé setkání se mělo uskutečnit  13. května 1949, když se Jaroslav Sommer 
vracel ze schůze KSČ okolo půlnoci. Jakmile Jaroslav Sommer dorazil do svého bytu, 
řekla mu jeho žena, že na něj čeká známý, jehož potkali při své procházce z dubna téhož 
roku. Jaroslav Sommer měl ihned po svém příchodu do pokoje konfrontovat Oldřicha 
Vodičku otázkou, co v tak pozdní hodině u něj doma pohledává. Vodička odpověděl, že 
by si přál, aby s ním Jaroslav Sommer spolupracoval a dne 17. května převzal velení 
Olomoucké posádky,  až bude rozhlasem vyhlášeno vojenské stanné právo.  Jaroslav 
Sommer měl nabídku odmítnout, protože s ničím podobným nechtěl mít nic společného. 
I  když  se  Oldřich  Vodička  pokoušel  ještě  chvíli  přemluvit  Jaroslava  Sommera,  tak 
nakonec opustil jeho byt s nepořízenou a s komentářem, že kdyby ho Jaroslav Sommer 
neznal jako výborného vojáka z dob působení v zahraniční armádě, tak by ho musel jít 
nahlásit na policii.56

Výslech pokračoval v rozboru dalších obviněných, jak dobře se s nimi Jaroslav 
Sommer  znal.  Vyšetřovatele  zajímali  především  Květoslav  Prokeš,  Jan  Němec  a 
František Řežábek.  První dva jmenované měl Jaroslav Sommer znát jen z doslechu v 
souvislosti s jejich službou v zahraniční armádě. S Františkem Řežábkem se znali lépe a 
minimálně  jednou  do  roka  se  měli  scházet.  Závěr  výslechu  je  zakončen  ujištěním 
Jaroslava Sommera, že s nikým o svém rozhovoru s Oldřichem Vodičkou nemluvil z 
důvodu, že byl pro něj tento bývalý voják „mluvkou“ a nepřikládal jeho slovům žádnou 
váhu.  Nakonec  Jaroslav  Sommer  uznává  svou  chybu,  že  měl  nějakým  způsobem 
Vodičkovi jeho snahu vymluvit,  ale zároveň zdůrazňuje,  že vždy sloužil  své zemi a 
mělo by se k tomu přihlédnout.57

54ABS, F. Vyšetřovací spisy, V-6297 MV, Květoslav Prokeš a spol. Trestní oznámení KS StB z 2.7. 1949.
55ABS, F. Vyšetřovací spisy, V-6297 MV, František Řežábek a spol., Protokol z výslechu J. Sommera
56Ibid.
57Ibid.
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Je těžké posoudit, jestli byl Jaroslav Sommer při svém výslechu upřímný nebo 
byl  k  této  výpovědi  donucen nátlakem vyšetřovatelů.  Z  protokolu  je  však  jasné,  že 
výslech  neprobíhal  podle  jejich  představ  a  proto  byl  Jaroslav  Sommer  napomínán: 
„Vyslýchaný byl napomenut, aby vypovídal pravidelně tak, aby své výpovědi mohl i 
před  soudem  odpřisáhnout“.  Po  zkušenostech  s  průběhem  výslechu  ostatních 
obviněných, se nedá předpokládat, že by napomenutí bylo jen slovního charakteru.58

Většina obviněných byla zatčena do 20. května, ale zatýkání probíhalo i potom. 
Je velmi těžké zjistit, jak probíhaly výslechy obviněných, protože se nedochovaly přímé 
důkazy,  ale  s  přibližnou  přesností  se  dá  říci,  že  výslechy neprobíhaly  v  poklidném 
duchu, ale že bylo použito nezákonných metod, jak tomu bylo u podobných politických 
procesů  na  přelomu  čtyřicátých  a  padesátých  let  dvacátého  století.  Tuto  domněnku 
potvrzují  i  vzpomínky  generála  Přikryla,  který  ve  své  knize  líčí,  jakým  způsobem 
probíhala bití a mučení, jemuž byl neustále vystavován v konfrontaci s Květoslavem 
Prokešem, jenž přednášel předem naučenou řeč, při které generál Přikryl nesměl vydat 
ani hlásku.59 Pod takovým nátlakem se obvinění přiznávali k činům, které neprovedli a 
podepisovali vše, co jim bylo předloženo.60

9. 5 Soud a rozsudek

Jaroslav Sommer nebyl mezi hlavní skupinou obviněných, ale byl souzen zvlášť 
s  Františkem  Řežábkem,  Štefanem  Horáčkem,  Antonínem  Sedláčkem  a  Karlem 
Hronem. Spis dodaný prokurátorům byl pojmenovaný „Řežábek František a spol.“61 a to 
z jednoduchého důvodu. František Řežábek,  který měl  v té době nejvyšší  hodnost a 
kvůli  svým  bojovým  zkušenostem  byl  jednoznačně  největší  kapacitou  z  výše 
jmenovaných. Jaroslav Sommer po svém odchodu z protektorátu Čechy a Morava se 
setkal s Františkem Řežábkem už v Polském legionu a jejich válečný osud byl v mnoha 
ohledech podobný. Oba dva se dostali transportem ze sovětské internace do Francie, kde 
byli svědky jejího zkolabování pod útokem německé armády. Společně přečkali největší 
krizi československých jednotek v Anglii a prošli boji u Dunkerque. Navíc byli jedni z 
mála Čechoslováků, kteří obdrželi britské válečné vyznamenání M.B.E. (rytíř člen). Jak 
už se zmínil Jaroslav Sommer při výslechu, jejich přátelství pokračovalo i po skončení 
druhé světové války.62

Všech pět obviněných se mělo dopustit  stejného „zločinu“ a to: „neoznámení 
trest.  činu podle §  35,  odst.  2 zák.  čís.  231/1948 Sb.,  ad 1./zločin  ohrožení  obrany 
republiky podle § 8 zák. čís. 231/1948 Sb., a ad 5/přečin nedbalého uchovávání státního 
tajemství podle § 7 zák. čís. 231/1948“63. Rozsudek si vyslechli dne 13. srpna 1949 u 
Vrchního vojenského soudu v Praze z úst Karla Vaše, toho Karla Vaše, jenž se zasloužil 
o trest smrti pro generála Helidora Píku a mnoho dalších. Obžalovaní se do jednoho 
58ABS, F. Vyšetřovací spisy, V-6297 MV, František Řežábek a spol., Protokol z výslechu J. Sommera.
59Přikryl Vladimír. Za vlády tmy. Naše vojsko, Praha, 1993, s. 60-84, ISBN 80-206-0228-3.
60Pejčoch Ivo. Protikomunistické puče. Historie pokusů o vojenské svržení komunistického režimu  v 
Československu 1948-1958. Svět křídel, Cheb, 2011, s.82-83, ISBN 978-80-86808-92-5.
61ABS, f. Vyšetřovací spisy, V-6297 MV, František Řežábek a spol.
62ABS, f. Vyšetřovací spisy, V-6297 MV, František Řežábek a spol., Protokol z výslechu J. Sommera.
63ABS, f. Vyšetřovací spisy, V-6297 MV, František Řežábek a spol., Rozsudek Vrchního vojenského soudu 
ze 13. 8. 1949.
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dozvěděli, že jsou vinni ze stejného důvodu: „dozvěděvše se v květnu 1949 na různých 
místech v ČSR každý zvlášť, a to plk. Řežábek a pplk. Sommer od Oldřicha Vodičky, kpt.  
Horáček od ppor. Bohumila Hornofa, mjr. Sedláček od mjr. Ignáce Syrovátky a plk.  
Hron od Dagmar Tůmové, že se organisuje určitá ilegální skupina, připravující zvrat  
lidově  demokratického  zřízení  v  ČSR,  neoznámili  tuto  skutečnost  bezpečnostním  
úřadům.“64

Jaroslav Sommer vedle ztráty své hodnosti a všech vyznamenání, byl odsouzen 
ke dvěma letům těžkého žaláře s jedním tvrdým lůžkem jednou za čtvrt roku. Nejvyšší 
trest dostal František Řežábek, který měl ve vězení strávit tři roky.65

Přelíčení s hlavní skupinou obviněných proběhlo 16. července 1949, kdy Státní 
prokuratura připravila obžalobu, která se týkala celkem čtyřiceti dvou osob, které byly 
obviněny z vlastizrady a dalších zločinů. Základem pro obžalobu se stalo obvinění z 
pokusu o státní převrat s použitím sedmdesáti samopalníků z pelhřimovských kasáren. 
Zajímavé  na  celém případu  je,  že  se  prokuratura  nepokusila  zjistit  totožnost  těchto 
sedmdesáti  samopalníků,  kteří  mohli  být  pro komunistický  režim velmi  nebezpeční. 
Následovalo přelíčení u Státního soudu v Praze, které se uskutečnilo ve dnech 25. až 30. 
července 1949. Před soudem stanulo třicet tři osob, který byly obžalovány z různých 
trestných činů. Soud vynesl rozsudky, kdy Květoslav Prokeš, JUDr. Jaroslav Borkovec 
a Vratislav Janda byli odsouzeni k trestu smrti provazem. Dále byly vyhlášeny tři tresty 
na  doživotí,  které  si  vyslechli  JUDr.  Rudolf  Hrbek,  MUDr.  Jan  Pragner  a  Dagmar 
Tůmová.  Ostatní  rozsudky  se  pohybovaly  v  rozmezí  od  25let  až  do  1,5  roku.  Ani 
jednomu z odsouzených na smrt nebyl snížen trest, i když se tak uvažovalo u Vratislava 
Jandy, s ohledem na jeho protinacistickou odbojovou minulost a vězně koncentračního 
tábora.  Přesto  ministerstvo  spravedlnosti  doporučilo,  aby  žádnému  z  odsouzených 
nebyla  udělena  milost.  Proto  byl  5.  listopadu  1949  vykonán  rozsudek  na  nádvoří 
věznice Praha – Pankrác. Prvním, kdo byl popraven, byl Vratislav Janda, jehož poslední 
slova zněla: „Bože, poroučím Ti osud svůj“.66

64ABS, f. Vyšetřovací spisy, V-6297 MV, František Řežábek a spol., Rozsudek Vrchního vojenského soudu 
ze 13. 8. 1949.
65Ibid.
66NA, F. Státní soud, Květoslav Prokeš a spol., Zápis o výkonu trestu smrti.



27

10. Vězení

Ministerstvo národní obrany rozhodlo, že si Jaroslav Sommer svůj trest odpyká 
ve vojenské trestnici v Opavě. Během výkonu trestu jej navštěvovala často i jeho žena 
Marie,  která  během jeho  pobytu  ve  vazbě  vážně  onemocněla,  a  její  stav  se  nadále 
zhoršoval.  Dne  17.  listopadu  1949 požádala  Marie  Sommerová  o  prominutí  zbytku 
trestu pro svého manžela. Žádost odůvodňovala účastí jejího manžela ve druhém odboji 
a také tím, že se odmítl podílet na protistátní akci. Dále v žádosti Marie Sommerová 
upozorňuje, že se její zdravotní stav neustále zhoršuje a dostává se do tíživé životní 
situace, protože nemá stálý příjem, který zajišťoval její manžel a nemůže se dostat ke 
společným úsporám: „Příjem mého manžela byl jediným zdrojem pro moji obživu, sama 
ani on žádného jiného majetku, kromě malého vázaného vkladu, nemáme a sama pak v  
důsledku svého chatrného zdraví  a  zničených nervů nemohu býti  výdělečně  činná a  
nemohu  se  sama  uživiti.“67 Jaroslav  Sommer  nechal  sepsat  protokol,  ve  kterém 
prohlašuje, že žádost své ženy odmítá podpořit, protože bude sám žádat o prominutí 
zbytku trestu. I když Jaroslav Sommer doufal, že by mohl být brzy propuštěn, přišla 
špatná zpráva v podobě zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění. Žádost byla vrácena 
s odůvodněním, že Jaroslav Sommer ještě dostatečně neprokázal svoji oddanost lidově 
demokratickému zřízení.68

Během svého trestu nebyl Jaroslav Sommer jakýmkoliv způsobem trestán. Ve 
vězeňském spise je ve všech směrech dobře hodnocen, jak už dozorci nebo i společností 
Solo. Společnost Solo se zabývala stavebnictvím a chválila jej především za jeho tvrdou 
práci při výstavbě Ostravska, které se ovšem měla podepsat na jeho zdraví, tak jak mi 
vyprávěla  moje  babička  Zdena  Sommerová,  která  jej  v  padesátých  letech  potkala  v 
Olomouci.

Dne  18.  května  byl  Jaroslav  Sommer  propuštěn  na  svobodu.  Vrátil  se  do 
Olomouce  ke  své  ženě  Marii,  která  do  pár  let  podlehla  stále  se  zhoršujícímu 
zdravotnímu stavu. Jaroslav Sommer se pak měl do sebe uzavřít a přestat komunikovat 
se svým okolím. Jarmila Hyňková mi to odůvodnila tím, že se Jaroslav Sommer obával 
kontaktu  se  svojí  rodinou,  aby  i  ostatní  nepřivedl  do  problémů.  Zároveň  Jarmila 
Hyňková dodala, že se celá rodina domnívala, že po svém propuštění Jaroslav Sommer 
emigroval do zahraničí.69

67VÚA – VHA, f. Vězeňský spis, Jaroslav Sommer.
68Ibid.
69Osobní rozhovor autora s Jarmilou Hyňkovou uskutečněný 15. 2. 2013.
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11. Rehabilitace

Jedna z posledních zmínek o Jaroslavu Sommerovi, které se doposud podařily 
získat, jsou z rehabilitačního procesu z roku 1991. Dne 17. června 1991, po čtyřiceti 
letech,  kdy  Jaroslav  Sommer  opustil  brány  opavského  vězení,  byl  rehabilitován  a 
povýšen do hodnosti plukovníka.70 Do rehabilitačního procesu se měl Jaroslav Sommer 
dostat na základě doporučení jeho známých. Jaroslava Hyňková to odůvodňovala tím, 
že Jaroslav Sommer byl natolik hrdý člověk, že neměl zapotřebí se dožadovat navrácení 
svých vyznamenání a hodnosti, i když měl na to plné právo.71

Poslední  údaj,  který  se  mi  podařilo  získat  po  usilovném  hledání,  je  úmrtí 
Plukovníka Jaroslava Sommera.  Plukovník Jaroslav Sommer měl zbytek života strávit 
v Olomouci, až do 14. ledna 1999, kdy zemřel ve svém olomouckém bytě. V předvečer 
svých 85. narozenin odešel z tohoto světa muž, který byl vyznamenaným hrdinou druhé 
světové války a o němž neměla ponětí jeho vlastní rodina.

70VHA Olomouc, f. Kmenový list, Jaroslav Sommer.
71Osobní rozhovor autora s Jarmilou Hyňkovou uskutečněný 15. 2. 2013.
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Závěr

S využitím sekundární literatury,  v kombinaci s vlastním archivním a orálním 
výzkumem, jsem se pokusil o vytvoření ucelené historické studie, zaměřující se na život 
plukovníka Jaroslava Sommera. V pátrání po osudu plk. Jaroslava Sommera jsem využil 
veškeré zdroje, které mi byly dostupné. Především to byl vlastní výzkum v archivech, 
zejména  Archiv  bezpečnostních  složek  a  Vojenský  historický  archiv.  V  první  ze 
zmíněných  institucích jsem dohledal dokumenty, které se týkají procesu s Květoslavem 
Prokešem, kde byl souzen i Jaroslav Sommer. Ve druhé jmenované instituci se nalézaly 
pro  můj  studijní  záměr  podstatné  kvalifikační  listiny.  V bakalářské  práci  jsem dále 
využíval monografie zaměřené na vývoj československé armády před druhou světovou 
válkou a v jejím průběhu. V neposlední řadě jsem použil i orální metodu při rozhovoru s 
pravděpodobně  poslední  žijící  pamětnicí  -  Jarmilou  Hyňkovou,  jíž  spojuje  s  tímto 
plukovníkem vzdálená příbuznost.

Bádání,  které  následovalo  mé  rozhodnutí  zjistit  něco  více  o  mém statečném 
členu rodiny,  bych mohl přirovnat k detektivní práci.  Co stálo za tragickým osudem 
držitele  anglického  válečného  vyznamenání  M.B.E.,  jež  získalo  jen  několik  desítek 
Čechoslováků? Cesta za poznáním plk. Sommera nebyla jednoduchá, ale odměnou mi 
je výsledná práce, která odkryla několik zajímavých aspektů z jeho soukromí i z jeho 
profesní kariéry. Temnější stránka výzkumu mi mimo jiné ukázala, jak děsivě snadné 
bylo  upadnout  v  nemilost  v  zemi,  pro  kterou  bojujete  celý  svůj  život.  Bohužel 
podobných osudů v naší historii můžeme nalézt mnoho a neměli bychom na ně tedy 
zapomínat. 

Jaroslav  Sommer  od  svého  nástupu do  vojenského života  se  mohl  pochlubit 
zářnou armádní kariérou, ve které pokračoval i během druhé světové války.  Studium 
jeho životopisu mi potvrdilo, že se v průběhu války ocitl v mnoho klíčových událostech, 
týkajících  se  i  československé  zahraniční  armády.  Byl  členem  Polského  legionu  a 
svědkem  jeho  sovětské  internace,  z  níž  se  dostal  spolu  s  dalšími  významnými 
důstojníky  až  do  Francie.  Zde  na  vlastní  kůži  zažil  pád  francouzské  armády.  Po 
hektickém přesunu zbytku armády do Anglie přečkal nejtěžší období československé 
zahraniční  armády  na  Západě  a  stal  se  jedním  ze  základních  členů  pozdější 
Československé  samostatné  obrněné  brigády.  Prošel  parašutistickým  výcvikem, 
obdobným  jako  prošla  skupina  Anthropoid,  která  provedla  atentát  na  Reinharda 
Heydricha. Jako hrdina se projevil v bojích okolo přístavu Dunkerque, když vlastním 
tělem bránil  ústup svých spolubojovníků.  Za svou statečnost obdržel britské válečné 
vyznamenání  M.B.E..  Málokoho  by  napadlo,  že  po  tak  záslužných  skutcích  ze 
západních front, se mu po skončení války dostane tak nevděčného zacházení ze strany 
vládnoucího  establishmentu,  a  že  mu  to  dokonce  přitíží  v  následných  politických 
procesech.

Radostné stránky jeho osobního života,  zejména svazek se svojí  ženou Marií 
Sommerovou,  která  na  něj  čekala  po  celou  dobu války,  střídají  náročné  časy.  Před 
převzetím moci komunisty se Jaroslav Sommer objevuje v hledáčku Státní Bezpečnosti. 
Ať už je to z důvodu jeho nedokončeného dělostřeleckého kursu v Moskvě, zkušenosti 
se speciálním výcvikem v Anglii, nebo jeho přátelstvím s vojáky, kteří byli pro režim 
nepohodlní (například František Řežábek a Stanislav Rajmon). To vše mohlo zapříčinit 
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jeho vzetí do vazby v souvislosti s procesem s Květoslavem Prokešem. Tento moment 
představuje  jednu  z  mála  otázek,  na  kterou  jsem  bohužel  nenalezl  odpověď.  Byl 
skutečně  Jaroslav Sommer  zapojen do připravovaného puče  nebo se jen hodilo  StB 
přidat jeho jméno do připravovaného politického procesu, a tím ho vyřadit  z aktivní 
vojenské kariéry?

Jaroslav  Sommer  přetrpěl  svoje  věznění,  ale  během něho  si  poškodil  vážně 
zdraví  a  jeho  ženě  Marii  Sommerové  tato  zkušenost  ubrala  několik  let  života.  Po 
propuštění z vězení se vrací ke své choti, jeho celoživotní opoře, která naneštěstí do 
několika let umírá. Po zbytek života zůstává sám, bez potomků a bez zájmu své vlastní 
rodiny. Byl natolik hrdým člověkem, že odmítal přitížit dalším lidem ze svého okolí a 
zvolil tedy dobrovolný odchod do ústraní, ze kterého se vrací až po pádu komunismu. 
Po snaze jeho známých o jeho rehabilitaci, byl v roce 1991 rehabilitován a povýšen do 
hodnosti plukovníka. 

Summary
I tried to form a comprehensive historici study with the use of the secondary 

literature in combination with my own archive and oral research concentrating on the 
life of colonel Jaroslav Sommer. In the search for the fate of colonel Jaroslav Sommer I 
used  sources  which  were  available.  At  first  it  was  my  own  research  in  archives 
particularly the Archive of the Safety Section and the Military Historical Archive In the 
first of the mentioned institution I traced back the dokuments, which refer to the trial 
with Květoslav Prokeš where Jaroslav Sommer was judged as well. There were basic 
qualification papers for my study intention found in the second mentioned institution. 
Further more I used monographs in my bachelor work, focused on the progress of the 
Czechoslovak army before the Second World War and in its course.not in the last row I 
used also the oral method in the talk with most probably the last living contemporary 
witness - Jarmila Hyňková, who is in distant relation with this colonel.

I  could  compare  the  investigation  what  followed  my  decision  to  find  out 
something more about the brave member of my family, to a detective work.What was 
behind the tragic fate of the holder of the M.B.E. distinction which gained only a few 
Czechoslovaks  ?.The  way  to  understanding  colonel  Sommer  was  not  easy  but  the 
reward  for  me  is  the  final  work  which  revealed  a  few interesting  aspects  from his 
privacy and from his professional career. The darker side of the research showed me 
except others how horryfying it was to fall into disgrace in the country for which you 
fight the whole life. Unfortunately we can find many similar fates in our country and 
therefore we should not forget them.

Jaroslav Sommer  could  boast  of  a  shining  army career  from the  starting his 
military life in which he continued even during the Second World War. The study of his 
curriculum vitae confirmed me that he was caught to many key events concerning also 
the Czechoslovak foreign army. He was a member of the Polish legion and a witness of 
its soviet internment from what he got out together with other significant Officem to 
France.He had first-hand experience here of the down fall of the French army. After the 
hectic transfer of the rest of the army to England he survived the hardest period of the 
Czechoslovak foreign army in the West and became one of the founders of the later 
Czechoslovak Independent Armoured Brigade.He got through the parachuting training 
similar to that of the group Anthropoid which carried out the assassination on Reinhard 
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Heydrich.He proved to  be a hero in  the battle  at  Dunkerque when he defended the 
retreat of his fellow-fighters with his own body. He was decorated with the British war 
distinction  M.B.E.  for  his  bravery.  It  would  occur  to  hardly  anybody  that  after  so 
praiseworthy acts from the west battlefronts he will get so ungrateful treatment from the 
government establishment and that it will even make
things worse in the following political trials.

The joyful part of the private life, especially the marriage with his wife Marie 
Sommer who waited for him during the whole war, were followed by hard times. Before 
the takeover by the communists Jaroslav Sommer appears in the viewfinder of the State 
Security.If  it  is  for  the  not  finished  artillery  course  in  Moscow,experience  with the 
special training in England or his friendship with the soldiers who were unconfortable 
for the regime ( e.g. František Řežábek and Stanislav Rajmon).That all could cause his 
arresting in the connection with the trial with Květoslav Prokeš. This moment is one of 
a few questions to which I have not found the answer, I am afraid.Did Jaroslav Sommer 
really  take  part  in  the  prepared  putch  or  was  it  only  suitable  for  the  Government 
Security to add his name to the prepared political trial and eliminate him this way from 
the active military career?

Jaroslav Sommer endured his keeping in prison but it did serious harm to his 
health  and  his  wife  lost  a  few  years  of  her  life  becouse  of  this  experience.  After 
releasing from the prison he returns to his wife, his lifelong support, who unfortunately 
dies after a few years. For the rest of his life he stays alone without descendants and 
without the interest of his own family.  He was such a proud man that he refused to 
count against more people from his surroundings and so he chose voluntary retreat into 
privacy, where he returns from only after the falling of communism. After the effort of 
his aquintances for his rehabilitation he was rehabilited in 1991 and promoted into the 
rank of colonel.
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Archivní zdroje:

Archiv bezpečnostních složek
- F. 302, sign. 302-139-1, „Akce Kladivo“.
- F. Vyšetřovací spisy, V-6297 MV, Květoslav Prokeš a spol.
- F. Vyšetřovací spisy, V-6297 MV, František Řežábek a spol.

Národní archiv České republiky
- F. Státní soud, Květoslav Prokeš a spol., Zápis o výkonu trestu smrti.

Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv v Praze
- F. Kvalifikační listiny, Jaroslav Sommer.
- F. Náhradní těleso – VB, k. 50, sign. 164/50, Číselný přehled čs. zahraniční   
  armády za roky 1939-1940.
- F. Vězeňský spis, Jaroslav Sommer.

Vojenský historický archiv v Olomouci
-  F. Kmenový list, Jaroslav Sommer.
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