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Úvod
Dne 29. dubna 1946 byl v Praze zahájen soudní proces se

členy

tzv. protektorátní vlády

- Jaroslavem Krejčím,] Richardem Bienertem,2 Adolfem Hrubým,3 Jindřichem Kamenickým4
a Josefem Kalfusem. To, že budou tito mužové postaveni

před

soud, deklarovala už vláda

Národní fronty Čechů a Slováků v programu z 5. dubna 1945. 5 Byli poté stíháni na podkladě
tzv. velkého retribučního dekretu 6 a stanuli nakonec před Národním soudem v Praze. 7
Primárním cíle mé

bakalářské

práce bylo umožnit

podrobnější

procesu. Vzhledem k tomu, že celková rekonstrukce soudního
by vydala na

několik svazků

řízení

u

něj

někdejšího

Národním soudem, dostával jsem

odpovědi

na otázky, které jsem si

Kdo to byl Josef Kalfus? Jakou roli sehrál v pozici vládního
názory? A tak jsem

politických

procesů

dospěl

českých

osobnost jednoho z těch,

kvůli

Předkládaná bakalářská

k tomu, že jsem nejen

dějin,

se

ministra financí,

nimž tento proces

V neposlední

řadě

je

Obsahuje

třeba

v

době

přibližoval

nekladl.

okupace? Jaké

jeden z

největších

postupně představoval

proběhl.

Kromě

Pozůstalost

životopisného materiálu

Josefa

tvoří největší

právě

procesu s protektorátní vládou. Hlavním zdrojem

mně

byl fond Národní soud v Praze, který se nachází

informací pro rekonstrukci procesu
archívu.

přelíčení před

původně vůbec

práce se opírá především o archívní prameny.

fondu dokumenty týkající se

v Národním

během

činitele

nýbrž také k tomu, že jsem

Kalfuse je uložena v Archivu Národního muzea.
část

zaměřím-li

zaujalo, že jako jediný ze souzených nebyl za svou protektorátní minulost

potrestán. Ovšem, tím, jak jsem odkrýval Kalfusovy peripetie

měl

s protektorátní vládou

odborného textu, usoudil jsem, že bude nejlépe,

pouze na jednoho z obžalovaných. Vybral jsem si Josefa Kalfuse,
neboť mě

nahlédnutí do tohoto

veškeré

podklady

k soudu

s žalovanými

ministry.

zmínit materiály ke kauze Josefa Kalfuse z Archivu Ministerstva

I Krejčí Jaroslav, (1892-1956), ministr spravedlnosti (1.12.1938-5.5.1945) a předseda protektorátní vlády
(19.1.1942-19.1.1945).
2 Bienert Richard (1881-1949), pražský policejní ředitel, ministr vnitra (19.1.1942-5.5.1945) a předseda
protektorátní vlády (19.1.1945-5.5.1945).
3 Hrubý Adolf, (1893-1951), agrární politik, ministr zemědělství protektorátní vlády.
4 Kamenický Jindřich, (1879-1959), ministr dopravy protektorátní vlády (25.4.1940-5.5.1945).
K podrobnostem o těchto osobách odkazuji na: KVAČEK, Robert, TOMÁŠEK, Dušan, Obžalována je vláda,
Praha 1999.
5 "Vláda se postará, aby byli postaveni před soud všichni členové protektorátních vlád od 16. března 1939 [ ... ]."
Košický vládní program, Praha 1984, s. 23.
6 Dekret prezidenta republiky ze dne 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich
pomahačů a o mimořádných lidových soudech (č. 16/45 Sb.), neboli tzv. velký retribuční dekret, někdy pouze
retribuční dekret.
7 Paragraf 2 Dekretu prezidenta republiky ze dne 19. června 1945 o Národním soudu nařizoval, že členové
protektorátních vlád "budou souzeni Národním soudem jakožto soudem trestním". Odkaz [online], [cit. 200606-25]. Dostupný z www.lexdata.cz.
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vnitra. Jedná se zejména o

protokolárně

zaznamenané výslechy zadrženého, které

tvoří páteř

první kapitoly. Z vydaných pramenů bych vyzdvihl komentovanou edici Karla Kaplana,8
která zachycuje debaty vedené v předsednictvu vlády, z nichž lze vysledovat pokusy
některých stran politicky ovlivnit znění rozsudku Národního soudu. Úvodní komentář edice

poskytuje informace k retribučnímu soudnictví v ČSR. CO se týká dobového denního tisku,
používal jsem

hlavně

Svobodné noviny, protože

nezaujatě

referovaly o celém soudním

líčenÍ.

Monografické práce vztahující se k protektorátnímu období byly mým prvním studijním
materiálem.

Zmiňuji

hlavně

společnou

publikaci Roberta

Kvačka

a Dušana Tomáška

"Obžalována je vláda", kterou se moje práce inspirovala. Nesím ovšem zapomenout na další
autory - Detlefa Brandese, Tomáše Pasáka, Jana Gebharta a Jana Kuklíka.

8

KAPLAN, Karel, Dva retribuční procesy. Komentované dokumenty (1946-1947), Praha 1992.
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1. Josef Kalfus - profesní kariéra
Josef Kalfus (1880-1955) se narodil v Železném Brodě v rodině cukráře a perníkáře.
Studoval

nejdříve

německé

obchodní školy v Liberci (1896/1897), 6.

5

tříd

vyššího gymnázia v Hradci Králové (1891-1896), jeden
ročník

ročník

vyššího gymnázia dostudoval

v Domažlicích (1898/99). Sedmý a osmý ročník gymnázia absolvoval na Českém státním
gymnáziu v Praze III, kde roku 1922 složil maturitní zkoušku. 9 V externích studiích
pokračoval

státní

fakultě

na právnické

finanční službě působil

v Hořicích, dále

působil

v Praze, titul doktor práv mu byl

od roku 1897.

jako berní

úředník

Začínal

udělen

v roce 1926. Ve

jako berní praktikant na berním

úřadě

v Aši, Domažlicích, posléze jako vrchní berní

správce v Nové Pace. V roce 1920 začala jeho kariéra na ministerstvu financí v Praze. V roce
1930 jej jmenoval ministr Engliš

přednostou

nově

zřízeného

ministerstvu financí, poté se stal ministerským radou a
zaujal funkci odborového
března

1936.

Kromě

přednosty.

studijního

přednostou

oddělení

prezidia, v srpnu 1935

Ministrem financí se stal poprvé v Hodžově

období mezi 21.

červencem

a 2.

říjnem

na

vládě

28.

1937, kdy byl správcem

ministerstva financí Emil Franke, zastával Josef Kalfus funkci nepolitického ministra financí
ve všech vládách až do konce války, tedy i ve vládách protektorátních. Od

července

1934 do

srpna 1939 byl vládním komisařem Národní banky Československé. Kromě členství
v Národním souručenství nebyl nikdy politicky organizován. 10

9 Kalfusův otec neměl dostatek finančích prostředků, aby mohl svého syna vydržovat při studiích. Proto musel
Josef Kalfus co nejdříve nastoupit do státní služby a vzdělávání se na nějakou dobu vzdát. Gymnázium
dostudoval až poté, co se dostal do Prahy.
10 K jakému politickému směru Kalfus tíhl, se neodvažuji tvrdit. Jisté je, že v hospodářské a finančí oblasti byl
Kalfusovi velmi blízký Karel Engliš, který byl zároveň, podle slov Kalfusovy manželky, jeho nejlepším
přítelem. Anna Kalfusová: Životopis dr. Josefa Kalfuse. Archiv Národního muzea, fond Josef Kalfus, karton 7,

i.č.353.

Podklady k údajům z této kapitoly jsem shromáždil z množství materiálů Kalfusovy
v Archivu Národního muzea.
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pozůstalosti,

která se nalézá

2. Vyšetřovací vazba
Josef Kalfus byl spolu se svým kolegou Kamenickým
1945 na Pražském

hradě českou

přečkali

Frankem. Zde

o

zajištění, načež

v noci v úterý 8.

května

policií, kde byl internován od vypuknutí povstání K. H.

pod dohledem civilního inspektora do dalšího dne, kdy byli oba
ředitelství

odvezeni na policejní

zajištěn

je policejní

v Bartolomějské ulici. Tam s nimi byl sepsán protokol

úředník

zajišť ovací

dopravil osobním autem do

u Krajského soudu trestního na Pankráci. Scéna odehrávající se na
komplexem byla deprimující. U zdi stálo se

vztyčenýma

vazby SNB

dvoře před vězeňským

rukama na 200 sténajících lidí

potřísněných krví a Josefu Kalfusovi to v tu chvíli připomnělo Zeď nářků v Jeruzalémě. I I

Zadržení byli odvedeni do

přijímací kanceláře

umístěny

vedle sebe. Dozorce je

vysvětlil,

že tak

učinil

proto, aby si

zacházeno sice přísně, ale
Celu
muži,

číslo

ačkoli

183 v

byla

nejdříve

oddělení

čelem

k celám jim
ke zdi

své postavení.

Nato oba vstoupili

lUB pankrácké

původně určena

následně

nechal stát

uvědomili

spravedlivě.

a

věznice

před

Sdělil

určeným,

které byly

celami a následně jim

jim také, že s nimi bude

dovnitř.

sdílel Kalfus nejvíce se šesti dalšími

jako samovazba a strávil v ní sedm

týdnů,

které ve svých

vzpomínkách označil jako období nejtěžšího pobytu na Pankráci. 12 Zejména přístup některých
dozorců

k vězněným byl dost hrubý, a tak i Kalfus byl

nepozdravil dozorce z jiného
i Kalfus,

umístěni

zlepšovaly,

do celo

uvězněným

Mohly je také

oddělení.

třech

až

Po sedmi týdnech byli

čtyřech vězních

mohly být posílány knihy,

navštěvovat

manželky a

častován

děti

na

členové

oddělení

později měli

v intervalech

nadávkami a zbit, když
bývalých vlád, tedy

lB. Podmínky se

postupně

k dispozici tužku a papír.

přibližně

jednoho týdnu až deseti

dní. O poměrech na Pankráci Kalfus napsal, že se daly do jisté míry "odůvodnit revolucí",13
i když bylo podle
československého

něj

pro

českého

politického

vězně těžko

pochopitelné, že se metody

režimu podobaly nacistickým. Dne 27. prosince 1945 byl

předán

do vazby

Národního soudu. Šedesátipětiletý národohospodář trpěl v průběhu více než ročního věznění
srdečními potížemi a několikrát byl léčen v nemocnici Bulovka.

14

Můj pobyt ve věznici na Pankráci. Archiv Národního muzea, fond Josef Kalfus, karton 3, i.č. 198.
Tamtéž.
13 Tamtéž.
14 Vyplývá to z fragmentárních dokumentů nacházejících se v Archivu Ministerstva vnitra (301-47-4, s. 165-167,
177) a v Národním archivu (fond Národní soud v Praze, TNS 10/46, karton 25, i.č. 501).
11

12

7

Tzv. zajišťovací vazba sloužila především k výslechům 15 a vyšetřování později
souzených, tedy k přípravě vlastních trestních oznámení. Rozsáhlejšímu výslechu se Kalfus
podrobil 27. prosince 1945. 16 V prvním odstavci protokolu krátce shrnul, jak dlouho byl
ministrem financí. Nato byl tázán na podrobnosti Háchova zvolení prezidentem, k
nemohl

vyjádřit

jinak, než velmi

nezajímal. O generálu Eliášovi
důvěru

stručně,
řekl,

prezidenta Háchy, který se

čemuž

se

protože se podle svých slovo politické pozadí volby
vládě

že si dokázal získat rozhodující vliv ve
řídil

jeho radami. Tento vliv v politickém

a plnou

životě,

jak

Kalfus vypověděl, zejména pokud se týká Eliášova vztahu k Háchovi, byl "špatně chápán,,17
některými členy

vlády. Vyslýchaný

svůj

postoj demonstroval na konkrétním případu: "Jednou

sešel jsem se v ministerstvu vnitra s dr. Krejčím, dr. Havelkou 18 a Ježkem,19 kde se mluvilo
o tomto

ovlivňování

mne na svou stranu.
ing. Eliáše, který

prezidenta dr. Háchy ze strany ing. Eliáše a kde se snažili
Otevřeně

zmíněným

jsem jim odmítl podobné jednání a o

jejich postup vytkl.

Výslovně

věci

zmínění

získati

jsem pak informoval

uvádím, že jsem v tom

neviděl

nic

hlubšího, než běžnou rivalitu mezi členy vlády.,,2o O Eliášově ilegální činnosti Kalfus věděl,
avšak

důvod

jeho

zatčení

podle svých slov neznal. V sobotu 27.

známých mimo Prahu, kde se sice z rozhlasu
říšského

protektora Heydrich, ale o tom, že byl

druhý den na zasedání ministerské rady. K
jednalo o

případné

dozvěděl,
zatčen

průběhu

září

že Neuratha nahradil ve funkci

ministerský

procesu s protektorátními ministry, Kalfus uvedl, že
přítomné upozorňoval,

předseda,

tohoto zasedání 28.

demisi vlády a abdikaci prezidenta, jenž byl

Augustin Popelka tehdy

1941 pobýval Kalfus u

přednosta

byl zpraven až

září

pečlivě

1941, kdy se

probírán

prezidentské

během

kanceláře

že "nebude-li vláda rezignovat, bude museti

Chronologicky první protokol sepsaný s Josefem Kalfusem, který se nachází v archivních materiálech, byl
10. prosince 1945. Archiv Ministerstva vnitra, 300-5-3, s. 91-95. Další v pořadí je datován 17.
prosincem 1945, kdy Kalfus vypovídalo událostech 14. a 15. března 1939. V souvislosti s nočním zasedáním
vlády ze 14. na 15. března uvedl mimo jiné, že si vyžádal zmocnění vlády, aby učinil "po stránce finanční
potřebná opatření." Chtěl tak "v poslední chvíli zachrániti, co se zachrániti dalo." Archiv Ministerstva vnitra, S180-1, s. 14-15.
Robert Kvaček a Dušan Tomášek ve své knize o protektorátní vládě mylně uvádějí, že se z vyšetřovací vazby
zachoval jen protokol ze 4. ledna 1946, jehož obsah prý naznačuje, že další protokoly ani sepsány nebyly.
KVAČEK, Robert, TOMÁŠEK, Dušan, Obžalována je vláda, Praha 1999, s. 150.
16 Protokol sepsaný s Josefem Kalfusem 27. prosince 1945 u ministerstva vnitra. Archiv Ministerstva vnitra,
300-12-3, s. 470-478.
17 Tamtéž, s. 470.
18 Havelka Jiří, (1892-1964), český právník, československý politik. Ministr dopravy Eliášovy vlády (27 .4.193925.4.1941), Háchův kancléř. Zatčen v září 1941, v prosinci téhož roku předán do domácího vězení. Odkaz
[online], [cit. 2006-07-09]. Dostupný z www.libri.cz/databaze/kdo20/main.php.
19 Ježek Josef, (1884-1969), československý policejní úředník, generál četnictva. Do 19. ledna 1942 ministr
vnitra protektorátní vlády. Odkaz [online], [cit. 2006-07-09]. Dostupný z www.libri.cz/databaze/kdo20/
main.php.
20 Protokol sepsaný s Josefem Kalfusem 27. prosince 1945 u ministerstva vnitra. Archiv Ministerstva vnitra,
300-12-3, s. 470-471. Fakt, že měl Eliáš ke Kalfusovi největší důvěru ze všech ministrů jeho vlády, dokazuje
několik svědectví. Tato okolnost, Kalfusovi jistě ku prospěchu, byla během přelíčení u Národního soudu
15

pořízen

několikrát zmiňována.
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dělati vše, co budou Němci chtíti. ,,2 I Při hlasování zvedli ruku pro abdikaci prezidenta

Bubna,22 Klumpar 23 , Kratochvíl 24 a Kalfus, jelikož to prý považovali za svoji povinnost vůči
Eliášovi jako svému předsedovi. Proti hlasovali Krejčí, Ježek, Kapras 25 a Kamenický. Podle
Čipery,26 jenž se zdržel hlasování, byla abdikace čistě Háchova záležitost a nebylo proto
třeba,

Krejčí

aby o ní hlasovala vláda.

se prý

vyjádřil

v tom smyslu, že i kdyby všichni

ostatní ministři hlasovali pro, "on že by zůstal.,,27 Hácha poté, jak známo, schůzi opustil, aby
přijal

na Hrad

dostavivšího se Heydricha a po návratu prohlásil, "že on

abdikovat, a to asi slovy, že by byl

rovněž

rovněž

nebude

neabdikoval, i kdybychom se na tom byli usnesli

jednomyslně",28 čímž byla věc vyřízena. Na následném formulování vládního prohlášení,

které

chtěl

mít Heydrich na stole týž den, se Kalfus nepodílel, zato si jej však vyžádal

a podařilo se mu, že bylo nakonec odevzdáno ve zkráceném, čistě věcném znění. 29 Před
vznikem tzv. vlády koncentrace sil v lednu 194230 oznámil Kalfus v ministerské radě svůj
účasti

odmítavý postoj k

v nové

vládě.

Proklamoval tedy neochotu být nadále

přesto

Jeho jméno se

členem

objevilo na kandidátce.

vlády u prezidenta a podložil své argumenty

chystanou reorganizací ministerstev, na jejímž

základě mělo

ministerstvo financí ztratit

mnohé z dosavadních kompetencí ve prospěch nového ministerstva hospodářství a práce. 31
Hácha v přítomnosti
nepřijetí

by

Krejčího

a Popelky

působilo demonstrativně

doporučil

a mohlo by mít nejen

samotného, ale znamenalo by oslabení pro národ,
obsazeno

Němcem.

ledna 1943, kdy

V další

části

vláda tiše

Kalfusovi, aby funkci

neboť

protokolu Kalfus

podpořila

nepříjemné

přijal,

protože

následky pro ministra

Kalfusovo dosavadní místo by bylo

podrobněji

iniciativu Háchy,

vzpomíná na událost z konce

Krejčího

a zejména Moravce,

nabídnout Německu vládní vojsko?2 Na schůzi vlády 27. ledna 1943, kdy vyzval Krejčí
Protokol sepsaný s Josefem Kalfusem 27. prosince 1945 u ministerstva vnitra. Archiv Ministerstva vnitra,
300-12-3, s. 472.
22 z Bubna-Litic Mikuláš, (1897-1954), ministr zemědělství protektorátní vlády (3.2.1940-19.l.l942).
23 Klumpar Vladislav, (1893-1979), ministr sociální a zdravotní správy (1.12.1938-19.1. I 942).
24 Kratochvíl Jaroslav, (19OI - I 984), ministr průmyslu, obchodu a živností (3.2. I 940-19.1.1942).
25 Kapras Jan (1880-1947), český právní historik, pedagog a politik. Ministr školství a národní osvěty
(l.l2.1938- I 9.1.1942). Odkaz [online ], [cit. 2006-07-09]. Dostupný z www.libri.cz/databaze/kdo20/main.php.
26 Čipera Dominik, (1893-1963), ministr veřejných prací (1. I 2.1938- I 9. I. 1942).
27 Protokol sepsaný s Josefem Kalfusem 27. prosince 1945 u ministerstva vnitra. Archiv Ministerstva vnitra,
300-12-3, s. 472.
28 Tamtéž.
29 Srov. PASÁK, Tomáš, Pod ochranou říše, Praha 1998, s. 331-333.
30 Vláda z 19. ledna 1942. Předseda a ministr spravedlnosti Jaroslav Krejčí, ministr vnitra Richard Bienert,
ministr hospodářství a práce Walter Bertsch, ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec, ministr
zemědělství Adolf Hrubý, ministr dopravy a techniky Jindřich Kamenický, ministr financí Josef Kalfus.
31 Srov. CHMELA, Leopold, Hospodářská okupace Československa. Její methody a důsledky, Praha 1946, s. 202!.
32 Hácha měl v úmyslu přimět Hitlera, aby amnestoval české vězně a chtěl k tomu využít 10. výročí nacistického
převzetí moci. Dát Němcům protihodnotou k dispozici vládní vojsko, byl čistě Moravcův nápad. Háchovy naděje
se stejně rozplynuly, Moravec také neuspěl. Státní sekretář Frank se šéfem říšské kanceláře Lammersem odmítli.
21
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ministry, aby se k věci vyjádřili, se tenkrát nikdo neodvážil vyslovit otevřeně proti?3 Ani
Kalfus. Jen namítl, že "Protektorát a jeho obyvatelstvo jest povinno v prvé řadě přispívati Říši
svou prací",34 zdůraznil "číselně oběti" Čechů ve prospěch říše a poukázal na to, že jiné
národy bojující po boku
takovou rovnost

Německa

předpokládá.

jsou samostatné a rovnoprávné a bratrství ve zbrani

Avšak po

schůzi

se rozhodl zasáhnout.

Přes

přece

bývalého vyslance

Arnošta Heidricha35 požádal jeho kolegu a zároveň prezidentova přítele Vojtěcha Mastného,36
"aby okamžitě snažil se působiti na dr. Háchu, aby nečinil nabídky.,,37 Mastný skutečně
Háchovi pobývajícímu tehdy v Lánech domlouval. Žádal také jeho dceru Miladu RádIovou,
aby na otce

působila,

ale jak

řekl

potom Kalfusovi, vzhledem ke zhoršujícímu se duševnímu

stavu je prezident ovlivnitelný tím, "kdo u

něho

bude v poslední chvíli

před návštěvou

u Franka.,,38 Proto se této úlohy hodlal ujmout Kalfus. V pondělí 1. února šel nejdříve za
Krejčím,

jenž dal této

marně, neboť

iniciativě

zelenou a pak se vydal na Hrad. Na prezidenta ovšem

čekal

ten jel z Lán rovnou k Frankovi a vládní vojsko nabídl.

protokolu Kalfus vysvětluje, že se stal, stejně jako jeho kolegové
39
ministři, členem Ligy proti bolševismu z popudu předsedy vlády Krejčího. K pracovnímu
Na dalších

nasazení, které
průmyslu,

si

přeje

připustil

řádcích

několika

legislativními

změnami přineslo

nucené nasazení lidu do

Kalfus uvedl, že jako ministr financí byl v roce 1944

nasazení 40%

zaměstnanců finanční

nasazení svých

zaměstnanců

válečného

Krejčím upozorněn,

že Frank

správy. Kalfus nato vypracoval návrh, v

němž

pouze ve výši 5 %. Podle jeho slov, zaznamenaných

v protokolu z 27. prosince 1945, bylo nakonec provedeno nasazení v jeho resortu ve výši
30%.

Srov. KVAČEK, Robert, TOMÁŠEK, Dušan, Obžalována je vláda, Praha 1999, s. 90-92. PASÁK, Tomáš,
JUDr. Emil Hácha (1938-1945), Praha 1997, s. 221-223.
Vládní vojsko bylo zřízeno vládním nařízením z 25. července 1939 (216/1939 Sb.). Jeho úkolem bylo
spolupůsobit při udržování vnitřní bezpečnosti a pořádku, počítalo se s ním i při pomocných službách, zejména
při "pohromách ohrožujících život a majetek." Systém ASPI.
33 Všichni se po válce u soudu shodli, že měli strach z Moravce.
34 Protokol sepsaný s Josefem Kalfusem 27. prosince 1945 u ministerstva vnitra. Archiv Ministerstva vnitra,
300-12-3, s. 474.
35 Heidrich Arnošt, (1889-1968), čs. diplomat, od r. 1933 přednosta politické sekce ministerstva zahraničních
věcí pro Společnost národů, 1945-1948 generální tajemník ministerstva zahr. věcí. DEJMEK, Jindřich,
Československá zahraniční politika v roce 1936, II., Praha 2003, s. 389.
36 Mastný Vojtěch, (1874-1954), český právník, československý diplomat a politik. Odkaz [online], [cit. 200607-09]. Dostupný z www.libri.cz/databaze/kdo20/main.php.
37 Protokol sepsaný s Josefem Kalfusem 27. prosince 1945 u ministerstva vnitra. Archiv Ministerstva vnitra,
300-12-3, s. 474.
38 Tamtéž.
39 Liga proti bolševismu byla založena 23. ledna 1944. Do čela byl postaven předseda Národní rady české prof.
Josef Drachovský. Na žádost Krejčího se členy Ligy stali i všichni ministři. Srov. BRANDES, Detlef, Češi pod
německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945, Praha 1999, s. 347-350.
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Poslední

část

protokolu byla

v květnu 1945. Dne 3.
roku nahradil
kancléř

Krejčího

Popelka, podle

května

v době povstání

českého

lidu

1945 byl Kalfus povolán k Bienertovi, který 19. ledna téhož

ve funkci
něhož

věnována Kalfusově činnosti

předsedy

"situace již

protektorátní vlády.

dospěla

Přítomen

tak daleko, že

Němci

byl i

sami

prezidentův

očekávají,

že

něco podnikneme a že tedy by bylo záhodno sděliti Němcům naše stanovisko.,,4o Dohodli se,

že Kalfus s Popelkou vypracují memorandum a do

čtvrté

hodiny odpolední jej

předají

předsedovi

vlády. Každý napsal vlastní návrh znění memoranda, načež z obou předloh
41
42
sestavili konečný text. O tomto opatření "věděli již zástupci Národního výboru dr.
Kavalír43 , prof. dr. Čančík44 a dr. Berdych45 , jimž jsem obsah memoranda sdělil již dne
4.5.1945. Obsah memoranda jsem jim opakoval v sobotu ráno dne 5.5.1945 s tím, že kdyby
Frank na memorandum přistoupil, že se pak obrátíme na Národní výbor, výsledek jednání jim
sdělíme,

dáme se jim k dispozici a

zařídíme

se podle jejich dalších

přání.

Podotýkám, že již

v pátek, když jsem o věci informoval dr. Čančíka, prohlásil mi tento, že ať vše dopadne
jakkoliv, že celá vláda bude zajištěna.,,46 Kalfus ještě dodal, že o výsledku jednání meZI
Bienertem a Frankem z 5.

května

se dozvěděl

později

z doslechu.

V pořadí další a také nejobsáhlejší protokol o výslechu Josefa Kalfuse byl pořízen 4.
ledna 1946. 47 Začíná životopisem. Kalfus podrobně hovořilo své profesní kariéře a dále
Protokol sepsaný s Josefem Kalfusem 27. prosince 1945 u ministerstva vnitra. Archiv Ministerstva vnitra,
300-12-3, s. 477.
41 V podstatě šlo o historicky poslední prohlášení protektorátní vlády, pod nímž se podepsali Bienert, Kalfus,
Kamenický a Krejčí. Nejdříve měl být sesazen Hácha konstatováním, že není schopen zastávat svůj úřad.
Uvažovali o převzetí moci z rukou Němců a vzniku úřednické vlády bez Bertsche, Moravce a Hrubého.
Bienert se s připraveným memorandem v aktovce k Frankovi dostal až 5. května kolem poledne. Po drobných
korekturách bylo dohodnuto, že se Bienert odebere do rozhlasu, aby jej zveřejnil. To už se ovšem v Praze
bojovalo. Bienertovi se proto nepodařilo dostat se k budově rozhlasu a nevyšel mu ani pokus promluvit
prostřednictvím hlasatelny na policejním ředitelství. Byl posléze zajištěn Českou národní radou na Staroměstské
radnici. Srov. KVAČEK, Robert, TOMÁŠEK, Dušan, Obžalována je vláda, Praha 1999, s. 137-140.
KOKOŠKA, Stanislav, Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání, Praha 2005, s. 110-112.
42 Kalfus zřejmě nevěděl, že Národní výbor a Česká národní rada byly dvěma různými povstaleckými orgány.
Srov. KOKOŠKA, Stanislav, Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání, Praha 2005, s. 122-123.
43 Miroslav Kavalír, ve skutečnosti zástupce Obce sokolské v České národní radě, byl z jejího středu v květnu
1946 vyloučen, protože prý během povstání ohrozil činnost ČNR a život Alberta Pražáka tím, že jej chtěl přimět,
aby jednal s protektorátní vládou na Hradě. Srov. KOKOŠKA, Stanislav, Praha v květnu 1945. Historie jednoho
povstání, Praha 2005, s. 7.
44 Čančík Josef, profesor Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Kalfus mu měl uložit, aby s memorandem
seznámil někoho z Národního výboru. Čančík kontaktoval člena ČNR Ladislava Machoňe. To uvádí v dopise
z 9. června 1946 adresovaném Kalfusovu obhájci Otto Metallovi, v němž vzpomíná na Josefa Kalfuse a peripetie
s memorandem čtyř ministrů. Archiv Národního muzea, fond Josef Kalfus, karton 3, i.č. 182.
45 Berdych František, (1900-1981), příslušník domácího odboje, civilní člen Národního výboru v Praze.
46 Protokol sepsaný s Josefem Kalfusem 27. prosince 1945 u ministerstva vnitra. Archiv Ministerstva vnitra,
300-12-3,s.475.
47 Protokol sepsaný s Josefem Kalfusem 4. ledna 1946 u ministerstva vnitra. Archiv Ministerstva vnitra, 301-1-3,
s. 11-21. Výslech se týkal především Kalfusově činnosti od roku 1938 do konce okupace, ale obsahuje i stručný
životopis a jeho postoje. Byl jistě jedním z hlavních dokumentů, z nichž se vycházelo při přípravě soudního
procesu roku 1946, což dokazuje fakt, že se nachází také ve spisech národního prokurátora. Národní archiv, fond
Národní soud v Praze, TNS 10/46, karton 25, i.č. 503.
40
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o

opatřeních,

země Němci učinil.

které jako ministr financí do napadení

Zejména

převedl

se

souhlasem vlády "část státního majetku, spočívajícího v akciích Anglobanky, Škodovky
a Zbrojovky do rukou soukromých

hospodářských

skupin

(spořitelen, pojišťoven,

družstev,

peněžních ústavů). ,,48 Období od března 1939 do nástupu Heydricha charakterizoval
mírnějšími

zásahy

Němců

finančních

do

záležitostí, "což bylo

způsobeno

jednak malým

počtem německých úředníků, přidělených

do ministerstva financí nebo k jeho kontrole

určených, kteří

poměrů,

domnívali, že

úplně

nadto byli

přicházejí

do

neznalí

finančně

ve

věcech

příjmů

zpočátku

"určitou

se vlivem propagandy

Němci

rozvráceného státu."

Kalfusovy posudky a on si u nich získal
"zvyšujících se státních

ba

tak byli odkázáni na

autoritu jako odborník". Využil proto

v prvních letech k podpoře samosprávy ve
týče

zdravotnických, zejména pokud se

věcech silničních,

budování venkovských nemocnic,

tisku (sanace soc. dem. tisku), kulturních institucí, jako bylo

zřízení

podpoře

základního fondu pro

Národní divadlo v Brně, finanční podpora divadla E. F. Buriana v Praze,49 podpora Spolku
výtvarných umělců Mánes v Praze a jiných institucí."so Na podzim 1939 Kalfus Háchovi
navrhl vyplácet rodinám
zaměstnanců

a

měsíční

formálně určena

rodiny všech
sníženy.

německých

rodinám pouze

zatčených.

těch, kteří

dluh a

úvěrem. Během

přeměnit

byli drženi jako rukojmí, ale v praxi ji dostávali

Zhruba po roce a

Rozpočtové hospodářství

hradit

půl

byly tyto

částky

protektorátu bylo vlivem
Němcům

okupace se mu

jej na dlouhodobý. Kalfus

jednu

podařilo

věcech peněžnictví odňata

na rozkaz

a

hospodářství

konjunktury

třetinu matrikulačního příspěvku

a zbylé

zkonsolidovat bývalý krátkodobý státní

peněžnictví

přenesena

a když

na Bertsche,

postupu
mně

Němců

za éry

byla v roce 1942

podařilo

udržeti si vliv na Poštovní spořitelnu a Reeskontní ústav, který formálně
ministerstvu

Němců značně

vzrůstající válečné

otevřeně řekl: "Mírnějšího

Neurathovy jsem využil k celkové konsolidaci
kompetence ve

veřejných

podporu od ministerstva vnitra, pokud jde o ostatnÍ. Podpora byla

velmi aktivní, což umožnilo zaplatit
dvě

rukojmích celý plat, pokud se týká

se mi

vlastně měl

přesto

podléhati

a poště, ale ve kterých jsem si vlivem tradice a spolupráce uchoval

rozhodující vliv. Tyto instituce, pro ministerstvo financí nadmíru

důležité,

jsem v

době

okupace vybavil co největší mobilitou, v čemž jsem rovněž viděl práci pro budoucnost."Sl
Kalfus se bránil

Němci

prosazovanému vlastnímu

daňovému

systému jako "nevhodnému,

Protokol sepsaný s Josefem Kalfusem 4. ledna 1946 u ministerstva vnitra. Archiv Ministerstva vnitra, 301-1-3,
S.12.
49 E. F. Burian byl 7. června 1946 vyslýchán ve věci Josefa Kalfuse jako svědek u Národního soudu a potvrdil,
že mu ministr poskytl 300000 korun. Svědecký protokol E. F. Buriana, Národní archiv, fond Národní soud
v Praze, TNS 10/46, karton 39, i.č. 601.
50 Protokol sepsaný s Josefem Kalfusem 4. ledna 1946 u ministerstva vnitra. Archiv Ministerstva vnitra, 301-1-3,
s. 12-13.
51 Tamtéž, s. 13.
48
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méně

dokonalému a asociálnímu", ale docílil "pouze, že zavedení systému bylo odsunuto na

poslední dobu protektorátu, takže se v celém rozsahu ani prakticky nevžil."
"V celku mohu prohlásiti, že jsem se
Němců pasivně

udržení

během

okupace nikdy

příkazům

nebo

požadavkům

nepodroboval, že jsem vždy sledoval a bránil zájmy národa a snažil se

finanční

administrativy pro jeho budoucnost a že tam, kde se mi

požadavkům Němců

zameziti, snažil jsem se

alespoň

o jejich odložení, což se

o

nepodařilo

mně

mnohdy

s úspěchem podařilo. ,,52 Tak hodnotil Kalfus vztah k okupačním orgánům a doložil své
tvrzení příkladem, podle kterého se mu ve spolupráci s ministrem obchodu Šádkem
a ministrem

zemědělství

Feierabendem

podařilo,

že byla celní unie provedena o rok a

půl

později, než měli Němci původně v plánu. 53

Kalfus se považoval za nepolitického ministra, i když
politických

úkolů svěřeno. Během

druhé republiky byl

připustil,

pověřován

že mu bylo

několik

jednáními se slovenskými

a podkarpatoruskými politiky, v nichž byl úspěšný. 54 Sám tvrdil, že měl u Slováků dobrou
pozici, protože "ministerstvo financí na rozdíl od jiných ministerstev nedosazovalo na
Slovensko, pokud to nebylo nutno a bez dohody se Slováky,

české úředníky, kteří

tehdy byli

jednou z hlavních příčin nelibosti Slováků. ,,55
Následují vzpomínky na 14. a 15. březen 1939. Na dopolední
minstři dozvěděli,

že je Hácha pozván do Berlína k Hitlerovi.

schůzi

Měl

tam

vlády 14.
letět

s ohledem na jeho zdravotní stav se rozhodlo vypravit s ním zvláštní vlak. Po
18. hodiny ministrovi financí
obsazena

německým

nějaký

vojskem. O

března

se

letadlem, ale
schůzi

kolem

redaktor telefonicky oznámil, že Moravská Ostrava byla

důvodu

Háchovy cesty

ministři nevěděli,

domnívali se

pouze, že se jedná o "vyjasnění poměru mezi Německem a Československem".56 Kalfus
i jeho kolegové z vlády

očekávali,

že bude Hitler klást

nějaké

nikdo nemyslel, že by mohlo jít o ohrožení samostatnosti
"vládě

nebylo ministrem Chvalkovským

předtím sděleno,

požadavky,

země.

rozhodně

Vyslýchaný

si však

zdůraznil,

že

že situace je již taková, že Hitler

neuznává vlastně Československo jako útvar schopný mezinárodního života." V noci ze 14.

Protokol sepsaný s Josefem Kalfusem 4. ledna 1946 u ministerstva vnitra. Archiv Ministerstva vnitra, 301-1-3,
S.13.
53 K celní unii srov. CHMELA, Leopold, Hospodářská okupace Československa. Její methody a důsledky, Praha
1946, s. 150-164.
54 Například už 10. října 1938 se Kalfusovi podařilo najít kompromis při jednání s podkarpatoruskou politickou
reprezentací o zřízení jejich autonomní vlády. Srov. FEIERABEND, Ladislav Karel, Politické vzpomínky J,
Brno 1994, s. 41-42. V prosinci 1938 dohodl se Slováky v Tatranské Lomnici vyrovnaný rozpočet. Srov.
Tamtéž, s. 90-95. Se slovenským ministrem financí Teplanským byl 9. března 1939 vyslán na Slovensko zajistit
hladký nástup nové Sivákovy vlády poté, co byla Tisova sesazena. Srov. Tamtéž, s. 120-123.
55 Protokol sepsaný s Josefem Kalfusem 4. ledna 1946 u ministerstva vnitra. Archiv Ministerstva vnitra, 301-1-3,
s. 14.
56 Tamtéž, s. 15.
52

13

na 15.

března

znovu zasedala ministerská rada.

generál Syrový,
sdělil,

že

několikrát

vyhověl

telefonicky

příkazu

hovořili

Předseda

vlády Beran a ministr obrany,

s Háchou i Chvalkovským.

Vládě

pak Syrový

státního prezidenta jakožto nejvyššího velitele, aby nebyl

německým jednotkám obsazujícím území Čech, Moravy a Slezska kladen odpor českým

vojskem, aby se

předešlo

krveprolití. Kalfus si pak nechal schválit

potřebná hospodářská

a finanční opatření. 57
Hácha s Chvalkovským

přijeli

do Prahy 15.

března

svolané na Hrad podali zprávu o své misi. Prezident
jen pod tlakem hrozeb Goringových, že
srovnána se zemí." Vedoucímu

kanceláře

zasedání zpráva o tom, že na Pražském

při

kolem 17. hodiny a na

"přitom zdůraznil,

event. odporu bude Praha

prezidenta republiky
hradě

Jiřímu

je Hitler. Tomu

Chvalkovský popíral takovou možnost, ale Havelka, který se šel

že

schůzi

vlády

Němcům vyhověl

německým

letectvem

Havelkovi došla během

nechtěl

nikdo

přesvědčit,

věřit.

Zejména

informaci posléze

potvrdi1. 58 Ovšem, jak upozornil Kalfus, ani nadcházející den, tedy 16. března, se vláda až na
Syrového s Hitlerem nesetkala.
Do atentátu na Heydricha se projevy ministra Kalfuse týkaly pouze financí protektorátu
či spořivosti.

Zpravidla vzešly z pera jeho osobního tajemníka Miloše Cikrta, který je musel

posílat Frankovi k cenzuře. Až 1.

července

1942 pronesl Kalfus ostrou

se také objevila v obžalovacím spise roku 1946. Po atentátu
mezi domácím a

zahraničním

Němci

řeč

v rozhlase, která

nalezli korespondenci

odbojem, z níž vyplývalo, že pokyn k činu byl dán z Londýna.

Proto prý Frank žádal, aby každý z ministrů

učinil nějaký veřejný

projev,

"při

kterém musel

atentát na Heydricha odsouditi a poukázati na jeho inspirátory. ,,59 Kalfus svoji řeč "stylisoval
úmyslně všeobecně proti rušitelům vnitřního míru" a poslal Frankovi ke schválení. 6o
Německá

cenzura mu do textu bez souvislosti vložila

větu

proti Benešovi. Ministr to pronesl

v rozhlase, projev s osudnou vsuvkou vyšel také v tisku. 61 Nebránil se. Byla to doba největší
perzekuce. Na Heydrichově pohřbu se mluvilo, že bude každý desátý Čech zastřelen. Hitler
Srov. PASÁK, Tomáš, Pod ochranou říše, Praha 1998, s. 25-26.
Schůze ministrů byla zahájena po 20. hodině. Hitler do Prahy přijel už hodinu předtím a ubytoval se
v Carolově křídle Pražského hradu. Srov. PASÁK, Tomáš, Pod ochranou říše, Praha 1998, s. 33.
59 Protokol sepsaný s Josefem Kalfusem 4. ledna 1946 u ministerstva vnitra. Archiv Ministerstva vnitra, 301-1-3,
s. 16.
60 To v žádném případě neodpovídá skutečnosti. Kalfus proklamuje výhody plynoucí ze začlenění státu do říše,
která prý "zaručuje nám hospodářskou stabilitu" atp. Tvrdí, že stav hospodářství a financí, vzniklý na zásadách
říšského hospodářství, je pro národ příznivý. Frankovým požadavkům vyhověl v úvodu:
"Stojíme ještě příliš
těsně pod drtivým dojmem tragické smrti pana zastupujícího říšského protektora ... , abychom i během
hospodářských úvah nevzpomněli a neodsoudili zločinný atentát na něm spáchaný lidmi svrchovaně
neodpovědnými, inspirovanými cizinou, zejména pak emigrací vedenou Benešem a jeho lidmi." Koncept
projevu byl nalezen v ministerstvu financÍ. Národní archiv, fond Národní soud v Praze, TNS 10/46, karton 38,
57
58

i.Č.563.

Stálo tam přesně: "Zde není místa pro rušitele práce a jmenovitě odmítáme co nejostřeji Beneše a jeho
zločineckou kliku." České slovo, 5.7.1942, s. 5.
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dal

lhůtu

k vypátrání

pachatelů

července,

atentátu do 31.

jinak hrozil

vystěhováním českého

národa k Černému moři. Nacisté vypálili Lidice, Frank byl nemilosrdný. Tak to odůvodňuje
Kalfus v protokolu a dodává, že jeho

případné vzepření

se by

přineslo "jistě

pro

český

národ

vzápětí zvýšené pronásledování".62 O tom, že by měl strach o svoji osobu, se nezmínil. Snad

jednal opravdu pouze v zájmu

českých

určitě

lidí,

Druhý projev, který mu byl po válce

ale

připsán
výročí

1943 v Národním divadle. Slavilo se páté

chtěl,

aby to tak při výslechu

do "seznamu

hříchů",

vyznělo.

pronesl 28. listopadu

Háchova zvolení prezidentem a Kalfus na

matiné České filharmonie vychvaloval Háchovo rozhodnutí z 15. března 1939, "kterým vložil
českého

osudy

národa do rukou

jakýchkoli sporu s národem
tedy našeho národa -

Vůdce Velkoněmecké říše", čímž

německým,

ale zajistil

které by byly
právě

skončily jedině

zajistil "nejen vznikání
rozdrcením slabšího -

našemu národu ochranu

nejsilnějšího

státu

v Evropě. ,,63 V projevu opět zdůraznil, že připojení k Německu národu přineslo zlepšení
zaměstnanosti

a

hospodářské

situace a v závěru vybídl ke spolupráci s Němci ve

prospěch

říše.

Když se k tomuto projevu
a hovořilo šestém
které si
podle

výročí

Kalfus u výslechu 4. ledna 1946, zmýlil se o rok

Háchova zvolení a roce 1944. Podstatné jsou ovšem podrobnosti, na

vzpomněl. Především

německého pořadí,

vyjadřoval

tehdy protestoval proti tomu, že má zrovna on, poslední ministr

mluvit

přímo

v Praze a žádal o jednotný projev všech ministru,

víceméně o vládní prohlášení. Frank už byl však rozhodnut. Členové vlády měli přednést

vlastní

řeč

na

výkon nebyl

různých

místech republiky. Krátce po události Frank Kalfusovi vytkl, že jeho

dostatečně případný

textu. Navíc již

předem

tzv. arijský podrav

působivý.

upozornil, že není

vztyčenou

Frank uchýlil k výhružkám. "V
nemyslel, že když

a

mně dělají

Ministr se bránil

řečník.

předchozím

Potom mu Frank

předvedl,

cenzurováním

jak má vypadat

pravicí, protože ho v Národním divadle neprovedl. Nato se
pruběhu

dalšího hovoru

z Londýna v rozhlase

jinak dopadne než s ostatními. V téže

schůzi

učinil vůči mně

méně

poznámku, abych si

výtek než ostatním, že to se mnou

prohlásil také

vůči

všem

členům

vlády, aby si

nemysleli, že když s ním toho dne sedí u stolu, druhý den by nemohli býti zavřeni. ,,64
Pak Kalfus

hovořilo důvodech

z hospodářských a politických

své

kruhů.

účasti

ve

vládě předsedy Krejčího.

Radili mu

přátelé

Navíc roku 1942 ho navštívil tajemník Spolku pro

62 Protokol sepsaný s Josefem Kalfusem 4. ledna 1946 u ministerstva vnitra. Archiv Ministerstva vnitra, 301-1-3,
s. 16.
63 Projev ministra dra Kalfuse v Národním divadle v Praze 28. listopadu 1943, in: Národní střed, 29.1l.l943.
64 Protokol sepsaný s Josefem Kalfusem 4. ledna 1946 u ministerstva vnitra. Archiv Ministerstva vnitra, 301-1-3,
s.17.
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chemickou a hutní výrobu Antonín Srba, aby mu

tlumočil

vzkaz, že jsou v

Londýně

s jeho

činností spokojeni. 6s
Závěr

linii jsem

výslechu je

věnován

ostatně vyjádřil

styku Kalfuse s odbojem: " Svoji

též svým stykem s domácím a

vnitřní národně-politickou

zahraničním

odbojem. Konkrétní

činnost v tomto směru začala již 15. března 1939, kdy jsem umožnil dr. Outratovi 66 odjezd za

hranice. V dubnu 1939 vyslal jsem do Paříže vrchního ředitele Anglobanky A. Kučeru,67
s přednostou filiálky své banky v New Yorku, ředitelem
Jičínským. Oba s mým vzkazem navštívili ředitele protokolu vyslance dr.Smutnéh0 68 v Paříži,

který si tam

předem

smluvil

schůzku

kde se tehdy koncentrovalo

české zahraniční

hnutí a nabídli mu pro

k disposici službu filiálky Anglobanky v Paříži a New Yorku. Jak dalece
těchto

filiálek použilo,

mně

není známo.

zahraniční

hnutí

zahraniční

hnutí

Kučera

se vrátil do Prahy a byl o akci vyslýchán
gestapem, ale bezvýsledně. O tomto kroku vyrozuměl jsem dr. Jínu 69 a později také dr.
[Prokopa - D.K.] Drtinu, s nímž jsem v té

době

do ciziny. Dr. Drtinu informoval jsem též o

navázal styky, které trvaly až do jeho odjezdu

současné finanční

situace tzv. protektorátu. Mým

spolupracovníkem po stránce politické byl ministerský rada ministerstva financí ing. [Josef D. K.] Till, který také byl mou spojkou k většině skupin odboje. Mimo to udržoval jsem styky
se skupinou Zdeňka Bořka Dohalskéh0 7o až do jeho zatčenÍ. [ ... ]. Před svým odjezdem do
ciziny navštívil mne také Msgre. Hála,71 který mne žádal, abych držel ochrannou ruku nad
českým hospodářstvím. Celkem udržoval jsem styky se skupinou dr. Arnošta Heidricha,72

65 Bylo to někdy v březnu 1942. Srbu poslal Leopold Chmela, český národohospodář, po válce vrchní ředitel
Národní banky. Svědecká výpověď Antonína Srby ve věci Josefa Kalfuse z 6. června 1946. Národní archiv,
Národní soud v Praze, TNS 10/46, karton 39, i.č. 60I.
66 Outrata Eduard, (1898-1958), 1933-1939 generální ředitel Zbrojovky Brno, 1939-1940 člen Československého
národního výboru v Paříži, 1940-1942 ministr financí v londýnské emigrační vládě. V nedatovaných pamětech
Kalfus napsal, že byl Outrata 15. března 1939 při pokusu odletět za hranice zadržen na letišti a zatčen
finančními orgány pro nedovolený vývoz valut. Kalfus zajistil jeho propuštění a Outrata později odjel. Archiv
Národního muzea, fond Josef Kalfus, karton 3, i.č. 19I.
67 Šlo o Bohuslava Kučeru, vrchního ředitele Anglo-československé a Pražské úvěrní banky, která byla roku
1943 likvidována. K AČPUB VENCOVSKÝ, František a kol., Dějiny bankovnictví v českých zemích, Praha
1999, s. 311-317. K likvidaci banky srov. CHMELA, Leopold, Hospodářská okupace Československa. Její
methody a důsledky, Praha 1946,76-77.
68 Smutný Jaromír, (1892-1964), diplomat, Benešův kancléř.
69 Jína Jan, (1890-1962), český politik a odbojář.
70 Dohalský-Bořek Zdeněk, (1900-1945), novinář, organizátor odboje.
71
Hála František, (1893-1952), český římskokatolický duchovní a politik. Po okupaci zastupoval
Československou stranu lidovou v odbojové organizaci Politické ústředí, pak odešel do exilu a v letech 19401945 byl členem Státní rady v Londýně. V březnu 1945 se v Moskvě účastnil politických jednání o složení
a programu vlády Národní fronty a od roku 1945 byl poslancem Národního shromáždění a ministrem pošt.
Odkaz [online], [cit. 2006-07-09]. Dostupný z www.libri.cz/databaze/kdo20/main.php.
72 Tzv Parsifal. Skupina přátel kolem Arnošta Heidricha. Zvláštní úkoly jí svěřoval sám Edvard Beneš, pro
emigraci vykonávala zpravodajskou činnost. Srov. ČERNÝ, Václav, Paměti. [Díl] 2. Křik Koruny české. 19381945. Náš kulturní odboj za války, Brno 1992, s. 324-325.
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dále se skupinou Kvapilovou 73 a se skupinou vojenskou?4 Ze skupiny vojenské byli někteří
členové, jako podplukovník Btirger75 a Štrof, zaměstnáni v ministerstvu financí. Z členů vlády

jsem nikoho o svých stycích neinformoval, vyjma ing. Eliáše, s nímž jsem až do jeho

zatčení

úzce spolupracoval. ,,76
Josef Kalfus byl
víceméně

objeveny

ještě několikrát

ohledně dílčích

vyslýchán

probrány v předchozích protokolech. V jeho
dvě

zprávy ze

spisů

tzv.

štěchovického

věci

záležitostí, které byly

byly v průběhu

vyšetřování

archivu K. H. Franka. První je datována 24.

říjnem 1941. 77 Gestapo informovalo Franka a Heydricha o pokynech československé vlády

v Londýně protektorátní
Bořkem-Dohalským

vládě.

Ministr Kalfus je

zmíněn

který ministra navštívil v únoru 1945.
následovně:

prostředník

"Kalfus si

předsedou

Německá bezpečnostní

Zdeňkem

stěžoval,

že

finanční

Národního

souručenství,

služba zachytila Kalfusovy

situace - což se týká regulace/úpravy

měny

po válce - je zcela zmatená. Zatímco je o Západu informován

tisku,

přicházejí

především

z

německého

z Východu navzájem si zcela protiřečící zprávy, takže není schopen zaujmout

stanovisko. Jedno je však jisté: Kdyby
odebral do

mezi

a generálem Eliášem. Druhá zpráva, kterou poslala SD Frankovi, se

týkala rozhovoru Kalfuse s Josefem Nebeským, bývalým

postoje

jako

Německa.

Příklad

přišli

bolševici, dr. Kalfus by

Bulharska je pro

něj

varováním.

nečekal,
Německo

bolševizováno a v jeho vlastním zájmu a s ohledem na budoucnost

nýbrž by se
bude

stěží

těch politiků, kteří

spolupracovali s říší, poskytne ochranu a pomoc.
Kalfus zastává

mínění,

že musí dojít k

dohodě

se Západem, která

nepřipustí

bolševizaci

Čech a Německé říše. V této příští dohodě, domnívá se Kalfus, budou Čechy státoprávně
zajištěny.

Také kdyby došlo k

úpravě měny podobně

jako v Belgii, bylo by to snesitelné,

neboť naše postavení je ve finančním ohledu dobré. Říše letos zvedla poplatek za ochranu na

15

miliónů

korun.

Daně

se ale lehce snížily, takže všechny podstatné

půjčky někdejší

republiky by mohly být postupně zaplaceny.,,78

Kvapil Jaroslav, (1868-1950), režisér, dramatik a básník.
Po rozbití ÚVODu na podzim a v zimě 1941 se v průběhu roku 1942 vytvořilo nové centrum domácího odbojePřípravný národní revoluční výbor. V jeho čele stáli Jaroslav Kvapil, bývalý ministr zahraničí Kamil Krofta
a někdejší prezident nejvyššího soudu Emil Lány. Srov. BRANDES, Češi pod německým
protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945, Praha 1999, s. 383.
74 Míněna s největší pravděpodobností Obrana národa.
75 Biirger-Bartoš František, podplukovník československé armády. Řídil zpravodajství Obrany národa, v době
Pražského povstání měl na starosti vojenské velení v Praze. Srov. BRANDES, Češi pod německým
protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945, Praha 1999, s. 441-476.
76 Protokol sepsaný s Josefem Kalfusem 4. ledna 1946 li ministerstva vnitra. Archiv Ministerstva vnitra, 301-1-3,
s.20.
77 Archiv Ministerstva vnitra, 301-47-4, s. 163 ano
78 Tamtéž, S. 93-95.
73
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Kalfus i Nebeský byli v této záležitosti vyslýcháni 23. dubna 1946. Kalfus
pouze to, že tenkrát mohli

hovořit

politických ve "smyslu

protiněmeckém".

o

světových hospodářských

Vyloučil

a

měnových

připustil

plánech, o

věcech

zastávání jakéhokoliv protiruského

stanoviska, nemluvil ani o tom, že by se hodlal uchýlit pod ochranu

Německa

v případě

obsazení našeho území Rudou armádou. NavÍC, když se zvažovala evakuace protektorátní
vlády na jedné její schůzi, odmítl Kalfus zemi opustit a nedal se prý zastrašit ani Moravcovým
vyhrožováním poválečným soudem. 79 Josef Nebeský si vzpomněl, že za ministrem šel
v záležitosti

hospodářských

jeho názory na

hospodářskou

mu jsou sice známy
však

chybějí

záložen, což byla ale záminka k tomu, aby s ním mohl probrat
situaci a

finanční opatření,

poválečný

vývoj. "Kalfus se

vyjádřil

v tom smyslu, že

k nimž došlo v osvobozených zemích na západě, že mu

spolehlivé informace o tom, jak situace vypadá po stránce

hospodářské

v zemích

osvobozených Ruskem.,,8o Z řeči Kalfuse nevyplynuly žádné postoje proti Rusku, ani od něj
nepadlo slovo o jeho možném
naléhání ze strany
přesvědčení,

Němců,

útěku před

Rudou armádou.

Nevyloučil

téma

případných

aby s nimi odešla vláda protektorátu, avšak do protokolu uvedl

že stanovisko Kalfuse bylo odmítavé.

Protokol z 23. dubna byl poslední, který s Kalfusem

pořídily vyšetřovací

orgány

ministerstva vnitra. Další a poslední výslech podstoupil 25. dubna u Krajského trestního
soudu v Praze, kdy už se

vyjadřoval

k jednotlivým bodům obžaloby.

Protokol sepsaný s Josefem Kalfusem 23. dubna 1946 u ministerstva vnitra. Archiv Ministerstva vnitra, 30147-4, s. 89.
80 Tamtéž, s. 91.
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3. Trestní oznámení
Dne 20. února 1946 bylo
Jaroslava

Krejčího

kompletně

vyhotoveno trestní oznámení ministerstva vnitra na

a ostatní členy jeho vlády - Richarda Bienerta, Adolfa Hrubého,

Kamenického a Josefa Kalfuse. Spis zaslaný Národnímu soudu v Praze
popsaných stran strojopisu. Jeho obsah se týkal v podstatě dvou
Krejčího

a působení jeho vlády. Vycházelo se z výslechů

a dobových

dokumentů.

měl

okruhů

Jindřicha

rozsah 117

hustě

- osoby Jaroslava

obviněných, svědeckých

prohlášení

Zajímavá je forma, protože text je místy obohacen expresivními

obraty, subjektivním hodnocením i barvitým

líčením

událostí. Považuji za

důležité

uvést

několik příkladů.

K období

před

vznikem

Krejčího

vlády

např.:

"Tlak

Němců

a jejich sadismus vyvíjel

se sice pronásledováním a odsuzováním Čechů a vodění jich na popraviště, kromě toho však
počal

se objevovati i ve snahách o přeorganisování českých

úřadů.

centrálních úřadů, tj. ministerstev a nová vláda není ustavena
příslušný
ačkoliv

nepředají

návrh a

sama

měla

dovolí si jediný

již dle

člen

ho presidentské

kanceláři

pokynů německých

a

Tak dochází k reorganisaci

dříve,

vládě,

dokud

Němci

nevypracují

která bez námitek jej

přijímá,

vypracovaný návrh. Námitky, které k tomu

vlády dr. Kalfus, nejsou brány

vážně

a

vůbec

k nim není se strany

německé přihlíženo.,,81

A po vzniku

např.:

"Tedy tak "krásné" složení bylo složení vlády dr.

Krejčího,

že

vůbec

nelze pochopiti, jak se tito pánové mohli sejíti dohromady. Slova tato nejsou planě řečena,
uváží-li se, že Moravec při pohřbu Lažnovského 82 v říjnu 1941 pro členy vlády měl než slova
urážek, mluvil o nich jako o obrýlených mandarínech, ustrašencích, školometech atd. 83
A

přesto

tito pánové,

kteří

takto byli Moravcem uraženi, šli si s ním sednouti do vlády a šli

Opis trestního oznámení ministerstva vnitra na Jaroslava Krejčího a členy jeho vlády. Archiv Ministerstva
vnitra, 300-12-3, s. 61.
82 Lažnovský Karel, (1906-1941), aktivistický novinář.
83 Šéfredaktor Českého slova Lažnovský zemřeli O. října 1941 v podolském sanatoriu SS. Byl údajně otráven
obloženými chlebíčky, které dostali kolaboranští novináři 18. září 1941 na audienci u předsedy vlády Alise
Eliáše. Proti již odsouzenému Eliášovi byla na základě tohoto incidentu rozpoutána tzv. chlebíčková aféra,
v jejímž pozadí stál K. H. Frank. KVAČEK, Robert, Generál Alois Eliáš. Jeden český osud, Praha 1996, s. 9697.
Pohřeb Lažnovského proběhl 15. října 1941 a stal se "politickou demonstrací proněmeckého aktivismu." Řečník
Emanuel Moravec, tehdy ještě žurnalista, zřetelně narážel na protektorát ní vládu: "Pohrdal jsi, milý příteli,
obrýlenými mandaríny, ale neznal jsi, čeho jsou schopni. Doposud jsme jim domlouvali, když měli moc,
přesvědčovali jsme je. Dávali jsme jim na horké hlavy obklady. Dnes vidíme, že to bylo podněcování protivníka,
že nešlo o zbloudilé bratry, nýbrž o šelmy, kterým je každý zločin dobrý." PERNES, Jiří, Až na dno zrady.
Emanuel Moravec, Praha 1997, s. 171-172. Zde je třeba poznamenat, že Jiří Pernes ve své knize užívá u Josefa
Kalfuse chybné křestní jméno Jaromír. Tamtéž, s. 176, 236.
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společně

s ním jednati. Omluvy se od

něho nedočkali

žádné. [ ... ] Nelze

připustiti,

že v této

vládě mohl vůbec seděti poctivý Čech. ,,84

[ ... ] "Jednalo se tedy ve

skutečnosti

v této

vládě

ne o ministry,

kteří

by

měli

právo

vládnouti, právo rozhodovati, nýbrž pouze o osoby, které vykonávaly cizí rozkazy, které bez
uvažování a bez jakékoliv známky odporu, poslouchaly dané jim pokyny, a které s plným
vědomím zůstávaly

na svých místech,

ač

výhradně

jim bylo známo, že budou museti hráti

než

úlohu aktivistických posluhovačů, bezpáteřných osob, lidí bez charakteru apod. 85 V tomto
směru nemůže

provedena z

je omluviti ani strach

německé

strany.

Měli

před opatřeními,

vždy dosti

které

příležitostí

vůči

nim by snad byla mohla býti

vymluviti se na zdravotní stav, neb

na jiné okolnosti, aby se tak dostali z vlády."
[... ] "Nelze ani dále
horší, vyložení aktivisté,

přihlížeti

kteří

k

případné výmluvě těchto

hůře

by daleko

osob, že po nich by

poškozovali zájmy

českého

[ ... ]Od těchto

synů

Konečně ještě

mohl

český

dlužno

národ jistě

zdůrazniti,

až do té doby, než se vrátí naše

předpokládati,

očekávati

měly důvěru

důvěru

budou míti.

docela jiné chování a docela jiný postoj.

že tito pánové

zahraniční

že tuto

jiní,

národa. K této

námitce dlužno než uvésti, že osoby, které vstoupily do vlády dne 19.1.1942
národa, resp. u všech až na Moravce, bylo lze

přišli

říkali,

že sedí na ministerských

křeslech

vláda. Co však tito pánové podnikli, aby usnadnili

postavení československé vládě v Londýně? Nic ... ,,86
V trestním oznámení je citován i Heydrich, který o
vybraných osob dne 4. února

194~ v Německém domě.

Heydrich doslova toto: "Pan Kalfus

zůstal

proto, že je

lhostejné, protože finance jsou tak jako tak

věcí říše,

členech

nové vlády mluvil v kruhu

Pokud jde o ministra financí,

finančním

řekl

specialistou. Pro nás je to

nehraje to žádnou úlohu. Technická

stránka ministerstva financí atd. jsou mu nejlépe známy a nebude

dělat

žádné potíže.

V krátkém desetiminutovém hovoru složil slib táhnouti s námi potud, pokud to považuje
státní prezident za správné, táhnouti s sebou. To stačí.,,87
Dne 18. ledna 1946
Tržickému

konečné

přišlo

národnímu prokurátoru

u Národního soudu Františku

trestní oznámení proti Josefu Kalfusovi. Shrnuje v podstatě

vyšetřováním

Opis trestního oznámení ministerstva vnitra na Jaroslava Krejčího a členy jeho vlády. Archiv Ministerstva
vnitra, 300-12-3, s. 62.
85 Skutečně tehdy nešlo o vládu, nýbrž spíše o jakýsi sbor nejvyšších úředníků. "UŽ to vlastně ani vláda nebyla,
ale nesourodý sbor složený z mužů různého charakteru, nestejné vůle, rozdílných ambicí a záměrů." KVAČEK,
Robert, TOMÁŠEK, Dušan, Obžalována je vláda, Praha 1999, s. 54.
86 Opis trestního oznámení ministerstva vnitra na Jaroslava Krejčího a členy jeho vlády. Archiv Ministerstva
vnitra, 300-12-3, s. 66.
87 Tamtéž, s. 109-110. Pohovor s Heydrichem v předvečer vzniku nové vlády absolvovali všichni ministři. Srov.
KVAČEK, Robert, TOMÁŠEK, Dušan, Obžalována je vláda, Praha 1999, s. 53-54.
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a

svědeckými

informací byl

výslechy
kromě

1946, který je též

nashromážděná

získaných

fakta. Na první pohled je patrno, že hlavním zdrojem

dokumentů

součástí přílohy

protokol o výslechu sepsaný s Kalfusem 4. ledna

k trestnímu oznámení. Pro ilustraci uvádím

opět některé

zajímavé citace.
Pokud jde o
vyšetřováním

ani

činnost

Josefa Kalfuse jako ministra financí, "nevyšlo zdejším

vyšetřováním, prováděným

ministerstva financí dr. Janem

Kubíčkem,

odbornou komisí, vedenou vrchním

v ministerstvu financí, nic závadného najevo. Dle

zprávy ministerstva financí, koncipované dr. Janem
německým

teprve

rušivým

přímému

nic, co by
pasivně

zásahům

do našeho

a rozhodnému

opravňovalo

komisařem

hospodářství

snažil se dr. Kalfus

a do našich financí zabránit a ustupoval

příkazu německých orgánů.

vznésti proti dru Kalfusovi

Kubíčkem,

Komisi se

obvinění,

nepodařilo

že by

zjistiti zatím

německým opatřením

vyhovoval. Naproti tomu komise zjistila, že jej nelze viniti z toho, že by požadavky

Němců iniciativně podporoval nebo dokonce navrhoval další opatření ve prospěch říše.,,88

V příloze se nachází zpráva ministra financí Vavro Šrobára z 30. června 1945, která
výše citovaný nález vyšetřovacích orgánů potvrzuje. Ministr Šrobár, jenž ve svých tvrzeních
vycházel ze

spisů

a informací od

úředníků

ministerstva financí, nabyl

přesvědčení,

že Kalfus

"nebyl kolaborantem ve smyslu vládního prohlášení z 5. dubna 1945." Jeho pasivní odpor byl
morální vzpruhou celého
k

němu

i ženy

finančního

zatčených

aparátu. Píše i o jeho styku s odbojem. Uchylovaly se

o pomoc a o radu, které

přijímal

"bez strachu, že by se

kompromitoval, často přímo v presidiu ministerstva financí nebo doma. ,,89

Na jiném místě trestního oznámení ale stojí, že podepsal velké množství vládních nařízení, "z nichž zejména
na nařízeních hospodářských nese značnou část zodpovědnosti." Trestní oznámení proti Josefu Kalfusovi z 1 I.
ledna 1946. Národní archiv, fond Národní soud v Praze, TNS 10/46, karton 25, i.č. 502.
89 Zpráva ministra finanCÍ Vavro Šrobára z 30. června 1945. Národní archiv, fond Národní soud v Praze, TNS
10/46, karton 34, i.č. 511. Byla čtena u soudu 7. června 1946.
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4. Obžaloba
Důležité

skončily

prakticky v únoru a národní prokurátor mohl vypracovat
obžalobu. Obžalovací spis je datován 3. dubnem 1946. 90 Národní prokurátor Tržický žaloval
před

výslechy

Národním soudem Jaroslava

Krejčího,

členy

Kamenického a Josefa Kalfuse,

Richarda Bienerta, Adolfa Hrubého,

takzvané protektorátní vlády, "že v

době

Jindřicha

zvýšeného

ohrožení republiky v Praze a jinde
1.

§ 1

obviněný Krejčí

retribučního

nadržoval a přispěl k bezpečnému vykonání zločinu proti státu podle

dekretu, jehož se Emil Hácha a František Chvalkovský dopustili

prorady spáchaným tím, že jako

zmocněnci

republiky porušili dne 15.

března

zločinem

1939 v Berlíně

své povinnosti při jednání s cizí mocí, ač věděli, že tím poškozují důležitý zájem republiky,91
2. všichni

obvinění

a) za války

opatřovali nepříteli prospěch,

a to

obvinění Krejčí,

Bienert a Hrubý za

okolností zvláště přitěžujících,
b) podporovali fašistické a nacistické hnutí tiskem, rozhlasem a na
shromáždění

nezákonné

schvalovali a obhajovali

činy okupačních

nepřátelskou

velitelství a

rozvrátili mravní, národní nebo státní

úřadů

i

vědomí čs.

veřejném

vládu na území republiky a jednotlivé
orgánů

jim

podřízených

lidu, zejména

čs.

v úmyslu, aby

mládeže, a to

Krejčí,

Bienert a Hrubý za okolností zvláště přitěžujících,
c)

kromě obviněného

spojenců

Kamenického

nucenou a povinnou práci,

nařídili

přičemž

ve

prospěch válečného

tímto

nařízením

úsilí Německa a jeho

byli obyvatelé republiky

donuceni pracovat jednak v cizině, jednak za okolností a na místech jejich životu a zdraví
nebezpečných,

a všichni

d) v zájmu

obvinění

pak při výkonu takových

Německa způsobili

výkonem

nařízení

nařízení spolupůsobili,

nebo správním rozhodnutím, že

čs.

státu bylo proti zákonu republiky odňato z části jeho jmění,
3.

obviněný Krejčí

v zájmu

nepřítele

a využívaje situace

způsobené nepřátelskou

okupací udal Jaroslava Kurze pro skutečnou činnost." 92
"Tím spáchali:

ObžalovaCÍ spis. Národní archiv, fond Národní soud v Praze, TNS 10/46, karton 34, i.č. 514.
V březnu 1946 se předsednictvo vlády shodlo na tom, že za zločin má být považována pouze aktivní účast na
15. březnu 1939, nikoli samo členství v protektorátní vládě. KAPLAN, Karel, Dva retribuční procesy.
Komentované dokumenty (1946-1947), Praha 1992, s. 10.
n ObžalovaCÍ spis, s. 2-4.
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1.

Krejčí zločin

republiky

Č.

spoluviny na

16/45 Sb. ve

znění

zák.

zločinu
Č.

proti státu § 5 tr. z. a § 1 dekretu prezidenta
zločinem

23/46 Sb. spáchaném

prorady podle § 4

Č.

1

zák Č. 50/23 Sb. na ochranu republiky,
2. všichni
§ 6

Č.

obvinění zločin

proti státu podle § 1 téhož dekretu, spáchaný

1 zákona na ochranu republiky, a dále

zločiny

zločinem

proti státu podle § 3 odst. 1 a

podle

zločiny

podle § 6 a 9,
3. Krejčí zločin udavačství podle § 11 retribučního dekretu.'.93

Jen u Kalfuse obžaloba navrhovala
dekretu, jenž

říká,

že soud

může

při

potrestání použít také § 16 odst. 2

zmírnit trest a ve zvláštních

případech

dokonce upustit od

prospěti

potrestání, prokáže-li se, "že obžalovaný jednal s úmyslem

retribučního

českému

nebo

slovenskému národu nebo Československé republice či jejím spojencům nebo jinému
obecnému zájmu, nebo že se
z

nepřátelské

pozdější

svou

činností

zasloužil o osvobození republiky

moci, nebo o nápravu, nebo o zmenšení zla

nepřítelem způsobeného

a že po

svém obrácení na cestě povinnosti už vytrval. ,,94 Měl tedy již před zahájením procesu naději
vyváznout bez potrestání, kterou ostatní obžalovaní mít prakticky nemohli, vzhledem již
k samotné povaze

retribučního

soudnictví. Po dobu platnosti

o procesy politického charakteru, které
vysoké tresty.
června

Zločiny

usvědčeným zrádcům

proti státu, jak je definoval v prvních

1945, se trestaly

těžkým žalářem

a

šlo

kolaborantům vyměřovaly

čtyřech

paragrafech dekret z 19.

politickou situaci od doby, kdy

v Německu moc Adolf Hitler. Krátce se zabývá událostmi v září 1939 a
k podrobnému
Již
německé

před

líčení

10.

vojsko

převzal
přechází

posledního dne Druhé republiky.

březnem

disponoval generální štáb agenturními zprávami o tom, že se

shromažďuje

1939 pobýval v

vesměs

od 5 let až na doživotí a smrtí.

důvodech nastiňuje mezinárodně

Obžaloba v

retribučních dekretů

Berlíně

v blízkosti hranic

na služební

cestě

okleštěných českých

vyslanec Hubert

Začátkem března

zemí.

Masařík,

kde se

dozvěděl

o německé zvláštní nótě Anglii a Francii, v níž oznamuje, že dále nepokládá Česko-Slovensko
za mezinárodního partnera. O
přijímány

těchto

skutečnostech

vláda jednala, ale byly

skepticky. Situace eskalovala na Slovensku, kde tamní

!

víceméně

sněm 1~1 března

vyhlásil

ObžalovaCÍ spis, s. 4.
Dekret prezidenta republiky ze dne 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich
pomahačů a o mimořádných lidových soudech (č. 16/45 Sb.). Odkaz [online], [cit. 2006-06-25]. Dostupný
z www.lexdata.cz.
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samostatný Slovenský štát. Ministr
návštěvy

Háchovy

v Berlíně, jejímž

zahraničí

účelem

Chvalkovský jednal s Němci o možnosti

by bylo zjistit

německé

stanovisko k slovenským

záležitostem, k incidentům vyvolávaným Němci v Česko-Slovensku i k množícím se zprávám
o obsazení hranic

německými

Toho dne v 11 hodin
Zdeněk

vojsky. Dne 14.

předal přednosta

Německo

se Hácha rozhodl, že do Berlína pojede.
předsednictva

tiskového odboru

Schmoranz ministru spravedlnosti

v Berlíně, že se

března

rozhodlo obsadit

Krejčímu

informaci od

české země.

ministerské rady

zahraničních novinářů

V ministerské

radě

bylo rozhodnuto

vypravit Háchu vlakem do Berlína. Prezident vyjel ve 4 hodiny odpoledne s Chvalkovským
a

několika

Ještě před

dalšími osobami.

odjezdem vlaku dostal

prezidentův

politický

sekretář

Josef Kliment, jenž Háchu také doprovázel, fonogram ministerstva vnitra o vjezdu
policie do Moravské Ostravy. Po
kancléřství.

nového

řekl,

Hitler jim

Oba v tu chvíli

půl

svěřoval

věděli,

opačném případě

Prahy v trosky. Háchovi byl

osud

byli Hácha a Chvalkovský přijati Hitlerem v budově

že v 6 hodin ráno obsadí

jakéhokoliv odporu. V
hodiny

půlnoci

českého

národa do

Chvalkovský, krátce po 2.
nebyl kladen odpor, aby se

hodině

že Moravskou Ostravu i s okolím obsadili
české země

a žádal, aby se

vypuštění

zároveň předložen

německých

rukou.

koncept prohlášení, podle
Nejdříve

něhož

telefonoval do Prahy

krveprolití. Hácha jim pak sám výzvu opakoval a jako

věci

hodině

přečetl

prohlášení, jež mu dal Hitler

poradila a rozhodla. Na Háchu byl

činěn

dále nátlak,

ranní podlehl a prohlášení podepsal. Vymohl se jen

slovního spojení "jménem vlády."

V Praze zasedla

dvě

hodiny po půlnoci 15. března 1939 ministerská rada.

ministři

Chvalkovský a Feierabend. Jednání o Hitlerem

nejméně

hodinu. Než

důvěru

armáda zdržela

pohrozil Goring, že by jeho Luftwaffe obrátila za dvě

nejvyšší velitel rozkázal uposlechnout. Hácha Beranovi

zejména Goringem, a po 4.

česká

Němci.

ranní. Mluvil s Beranem a Syrovým. Apeloval na to, aby

předešlo

k podpisu a vyzval vládu, aby se o

říšské

dospěla

vláda k

závěru,

předloženém

Chyběli

pouze

prohlášení trvalo

že Hácha s Chvalkovským mají její plnou

v postupu, zavolal Chvalkovský, že Hácha už podepsal.

Podle obžaloby se Hácha a Chvalkovský dopustili

zločinu

prohlášení, které znamenalo ztrátu suverenity státu, porušili

proti státu. Tím, že podepsali

jasně

své povinnosti.

Měli

hájit

samostatnost státu a "byla-li situace taková, že nebylo lze uhájiti ji proti násilnému aktu ze
strany Německa, bylo jejich povinností odmítnouti souhlas s takovým postupem. ,,95
Vláda,

ač

si byla

vědoma,

že se bude v Berlíně jednat o vážných otázkách dotýkajících

se existence státu a budoucnosti národa, nezaujala žádné rozhodné stanovisko, nedala žádné

95

ObžalovaCÍ spis, s. 22.
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instrukce Háchovi a "ponechala tak osud státu a národa v rukou starce podlomené energie,
neschopného vyvinout
Němců

důrazný

odpor, doprovázeného dr. Chvalkovským, jemuž zájmy
nakloněn

byly velmi blízké, a který byl

vždy vyjíti

německým požadavkům

co nejvíce

vstříc.,,96 Povinností vlády bylo zmařit podepsání prohlášení a podpořit Háchu. Měla bez

dlouhého uvažování zaujmout k věci negativní stanovisko a
Za toto jednání vlády nese

odpovědnost

tedy z obviněných Jaroslav
sebemenší

důsledky

Krejčí.

její

předseda

důrazně

tlumočit

Rudolf Beran a její

do Berlína.

političtí členové,

Jako šéf justice a znalec ústavního práva nevyvodil

z Háchova neústavního aktu, z výnosu ze 16.

protektorátu ani z dalších

jej

opatření okupantů,

března

naopak setrval na svém

místě

1939 o
a

dělal

zřízení

kariéru.

Pokud jde o Josefa Kalfuse, neshledala obžaloba v jeho jednání skutkovou podstatu žádného
trestného

činu,

protože míra jeho

odborného ministra bylo
měl

i svým

pozdějším

zodpovědnosti

především

byla

značně

snížena. Jeho povinností jako

hájit zájmy republiky z hlediska resortu financí. Kalfus

chováním zcela jiný postoj k událostem z 15.

března

než

Krejčí. Měl

však možnost dát podnět k rychlému rozhodnutí vlády. Jelikož tak neučinil, "nechoval se tak,
jak se slušelo na

věrného

za toto chování je

a

statečného občana československého.

zdůrazněna ještě

výsledek Háchovy berlínské

tím, že setrval na svém

návštěvy,

Jeho mravní

místě,

zodpovědnost

i když mu byl znám

protiústavnost Háchova postupu, obsah základního

výnosu o zřízení protektorátu a že z těchto událostí nevyvodil důsledky.,,97
V důvodech, které se vztahují k druhému oddílu obžaloby a k Josefu Kalfusovi, se uvádí
například nabídka vládního vojska z ledna 1943. protest vlády proti Československo-sovětské
smlouvě z 12. prosince 1943,98 účast Krejčího, Kamenického a Kalfuse na zasedání

"jihovýchodní společnosti vídeňské a německé hospodářské společnosti v Čechách a na
Moravě",99 které proběhlo l7. prosince 1941 na Pražském hradě. Zúčastnění vládní činitelé po

projevu
byla
a

říšského

uveřejněna

protektora a
fotografie

při

při

světovou veřejností přiznala

hraní

německé

hymny zdravili zdviženou pravicí. V tisku

jejich nacistickém pozdravu,
k

"velkoněmecké

čímž

se vláda

myšlence a propagaci

před českou

velkoněmeckého

ObžalovaCÍ spis, s. 23-24.
Tamtéž, s. 28,29.
98 Prohlášení protektorátní reprezentace nechal sestavit sám Frank. Znělo takto: "Jménem celého českého národa
vznášíme jako jeho zákonná a příslušná vláda slavnostně protest proti pokusu neodpovědných emigrantů vydati
naši domovinu bolševickému imperialismu. Český národ a jeho vláda, pamětlivy svého evropského závazku,
nikdy neuznají pakt s bolševismem, nýbrž budou vždy všemi silami bojovati proti zradě českých zemí
bolševismu. Stojíme věrně k Říši, jejíž branná moc dnes jediná zaručuje záchranu evropských národů a jejich
kultury." České slovo, 17.12.1943, s. 1.
99 ObžalovaCÍ spis, s. 41-42.
96
97
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řádu.'dOO Obviněným je vytýkáno, že setrvali na svých místech po zatčení Eliáše, i potom, co
Němci

do nové vlády prosadili Moravce a Bertsche.

Obžaloba dále uvádí prohlášení vlády jako celku a také projevy jednotlivých
obviněných.

U Kalfuse jde o rozhlasový projev z 1.

28. listopadu 1943.

Podrobně

v době okupace. Viní
nařízení Č.

července

1942 a

řeč

v Národním divadle

se zabývá pracovní povinností, uvalenou na české obyvatelstvo

Krejčího,

Bienerta, Hrubého a Kalfuse, že podepsáním vládního

154/42 Sb., které zavedlo pracovní povinnost všech práceschopných obyvatel

protektorátu bez

věkového

ostatních území

říše,

omezení,

umožňovalo

toto povinné nasazení

jejich časově neomezené nasazení a práci na

nařídili

a

spolupůsobili

pak

při

jeho vykonávání

tím, že uvolňovali zaměstnance svých resortů pro pracovní úřady. 101 K bodu 2d obžaloby se
vztahuje tzv.

matrikulační příspěvek,

zvláštními výnosy

říšského

neboli placení ročního

příspěvku říši.

Byl

předepisován

protektora na každý rok a byl stále vyšší. V roce 1940 byla

částka

stanovena na 3 miliardy korun, v roce 1945 na 15 miliard. I 02
Pak se v obžalobě probírá bod 3, jenž se vztahuje pouze ke

Krejčímu

a následují krátké

životopisy a charakteristiky obžalovaných. Kalfus byl prý uzavřené povahy, ale k podřízeným
se vždy choval

korektně. Při

nenechával ovlivnit. Jeho
mysli zájmy

českého

mnohdy ovšem velmi
jediný z vlády
odhlasovat

rozhodování si

činnost

za okupace vzbuzuje dojem, že

národa, jednotlivých
důrazně. Příkladem

uvědomil

českých

názory svých

měl přece

úředníků

se

řadě

na

jen v prvé

lidí, které hájil v mezích svých možností,

je ona vládní

nutnost zachránit

potřebná opatření.

počínal autoritativně,

před Němci

Ve srovnání s ostatními

schůze

z 15.

března

1939, kdy si jako

majetkové hodnoty státu a nechal si

členy

vlády byl jeho postoj "z

českého

hlediska nejpevnější, neboť nevyhovoval ochotně přáním německých míst.,,103 Několikrát měl
v úmyslu odejít z vlády, ale zůstal, "jsa ovlivněn domluvami jiných vládních činitelů.,,104
Těšil

se

politice,

největší důvěře

generála Eliáše. Po

což se mu vždy

nedařilo,

zatčení

tohoto muže se snažil

protože "byl ve

vládě

stavět

osamocen a pro

na jeho

svůj

postoj

nenacházel u jejich ostatních členů porozumění a podpory. ,.lOS

Obžalovací spis, s. 42.
K pracovnímu nasazení více např. GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan, Dramatické i všední dny protektorátu,
Praha 1996, s. 48-53.
102 Matrikulační nebo také matrikulární příspěvek. V roce 1940 bylo Protektorátu Čechy a Morava uloženo platit
říši zvláštní příspěvěk ke krytí jejích všeobecných nákladů. Jako matrikulární byl označen později. Předepisovaly
jej výnosy říšského protektora zvlášť na každý rok Srov. CHMELA, Leopold, Hospodářská okupace
Československa. Její methody a důsledky, Praha 1946, s. 60-68.
103 ObžalovaCÍ spis, s. 112.
104 Tamtéž.
105 Tamtéž.
100
101
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Dne 25. dubna 1946 byl Kalfus vyslýchán u Krajského trestního soudu v Praze
a

vyjadřoval

se k obžalobě. K projevu vlády proti

mu byl dán k podpisu

tři

dny po

uveřejnění

smysl se vzpouzet. Lidé by se o jeho
bylo nejspíš jeho
a v odboji.

Před

Kalfusovi a jeho

zatčenÍ.

zasedáním jihovýchodní
dvěma kolegům tlumočeno

zdvihli pravici. Uposlechli, aniž by ale
jako

přiznání

v tisku a rozhlase. Podepsal jej, protože

případném

Tím by mu bylo

československo-sovětské smlouvě řekl,

odporu

znemožněno

stejně nedozvěděli,

věděli,

se k říšské myšlence. Bylo to po

nemělo

následkem by

pracovat pro národ ve svém resortu

vídeňské společnosti

Háchovo

že

nařízení,

17. prosince

1941 bylo

aby při hraní německé hymny

že bude jejich gesto dokumentováno v tisku
zatčení

psychickým tlakem, se Němcům snažil vycházet vstříc.

Eliáše a Hácha, jenž byl pod
Spoluzodpovědnost

těžkým

za vládní nařízení

z roku 1942 o všeobecné pracovní povinnosti Kalfus odmítl. Jeho iniciátorem byl Bertsch.
ministerstvo financí v této

věci

výpomoc rodinám nasazených
povoláni

či

participovalo tak, že
zvláštní

veřejní zaměstnanci, zřídilo

doplatky na nižší mzdu.
zaměstnanců.

příplatky

opatřovalo peněžní prostředky

nasazeným. Když byli na nucenou práci

vyrovnávací platové

Z Kalfusova resortu si

Ministr se tomu bránil, navrhoval

27

na

Němci

maximálně

ústředí,

které jim vyplácelo

vynutili dát k dispozici 37%

5% a posléze provádění zdržoval.

5. Soudní líčení
před

Soudní proces
29. dubna 1946.

Líčení

Národním soudem s tzv. protektorátní vládou byl zahájen v pondělí

probíhalo v porotní síni Krajského trestního soudu na Pankráci, tedy
skončilo

ve stejné místnosti, kde

předtím přelíčení před mimořádným

dva dny

lidovým

soudem s K. H. Frankem.
Vstup obžalovaných byl celkem nenápadný, jen Kalfusovi hned
na podlahu rudá páska, pro níž se musel shýbnout.
na lavici obžalovaných nejvíce nalevo. Vedle

Nejsebevědoměji

něho

při

prvním kroku spadla

vypadl

Krejčí,

jenž usedl

Bienert, po jeho pravici Hrubý, dále

Kamenický a nakonec Kalfus, "opřený s lehkou ležérností, jako na nějaké vládní poradě.'d06
Hned po nich

přišel

tribunál.

Předseda

náměstek

František Tržický, jeho

Národního soudu František Tomsa, národní prokurátor

Rudolf Zítek a

pět přísedících

z lidu - Radim Foustka,

profesor Vysoké školy politických nauk a redaktor Práva lidu, vdova po popraveném Juliu
Fučíkovi

Fučíková,

Gusta

generál Josef

Koutňák,

redaktor Svobodného slova Vlastimil
Louda, komerční rada František Vodák a magistrátní úředník Bohumil Varhaut. J07 Kromě
Tomsy a Varhauta prošli všichni členové tribunálu nacistickým vězením. 108 Za obžalované se
posadili jejich obhájci -

Krejčího

Eugen Pštross,

Bienertův

Kamil Resler, Hrubého Karel

Mstislav Brabec, Kamenického Lev Zapletal a Kalfusův Otto MetalI.
Proces
ministrů

začal. Předseda přečetl

a národní prokurátor

následovalo její obšírné
Druhý den
otázku

k výslechu

přednesl

obžalobu, v níž navrhl

ohledně

25

svědků.

Potom

na příští den.

soudní stenografové a pak se probíraly životopisy. Na

zda se cítí obžalovaní vinni,

Krejčího

nacionálie bývalých

předvolat

zdůvodnění, načež předseda odročil přelíčení

nejdříve přísahali tři

předsedy,

ověřil

krátký obžalovací výrok,

odpověděli

všichni

záporně.

Než se

přistoupilo

prvního bodu obžaloby, opustil Kalfus na výzvu

předsedy

soudní síň.
Pokračovalo

vlády 15.
březnu.

března

se ve

čtvrtek

2.

května.

1939. Otázky pomalu

Po

Krejčím předstoupil

směřovaly

Tomsu zajímalo, zda si byl obžalovaný

k tomu,

vědom,

proč zůstal

že po

věci

zasedání

vládě

i po 16.

Kalfus ve
ve

Hitlerově

výnosu nemohl

zachovávat ústavní zákony republiky, kterýžto slib jako ministr několikrát dal. "To nebylo tak
docela jisté, sám dr. Hácha když vykládal po osmi dnech ... ", mluvil Kalfus, ale

předseda

jej

Svobodné noviny, 30.4.1946, s. 1.
Karel Kaplan ve své edici uvádí jméno Josef Varhaut, zatímco v protokolu o hlavním přelíčení z 29. dubna
1946 je mezi přítomnými uveden přísedící Bohumil Varhaut. Křestní jméno Bohumil uvádí také Svobodné
noviny. Srov. KAPLAN, Karel, Dva retribuční procesy. Komentované dokumenty, Praha 1992, s. 338. Národní
archiv, fond Národní soud, TNS 10/46, karton 41, i.č. 668. Svobodné noviny, 4.7.1946.
108 Svobodné noviny, 4.7.1946, s.2.
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přerušil:

ať

"Tady byl výnos Hitlera a tak

vykládá dr. Hácha cokoliv, platil tu výnos

vůdce.

Kdy jste si to uvědomil?"I09
Kalfus: "To jsem si uvědomil trochu
Předseda:

"Kdy to asi bylo? To

Kalfus: " Snad po

několika

může

několik

důsledky

a mezinárodně-politické otázky nestaral.
Předseda

být

let,

měsíců

a dnů."

dnech."

Jako ministr republiky z toho

resortem.

později."

Věnoval

nevyvodil, protože se jako o politické
se jim pouze tehdy, jestliže souvisely s jeho

argumentoval, že vláda podle ústavy rozhoduje i o

věcech

politických jako

sbor a výslech se pořád točil kolem jedné věci.
Předseda:

"Vy jste

předpokládal,

základní zákony i povinnosti
"Měl

přiznal,

vyhýbavá

dodržet slib ten, že budete zachovávat

vůdce."

jsem za to, že budu moci

zněla poněkud

můžete

že

odpověď,

zachraňovat

hodnoty, které jsou pro národ

předseda chtěl zodpovědět

ale

důležité",

svoji otázku. Kalfus

že si to tehdy neuvědomil.

Potom se ptal národní prokurátor: "Máte za to, že ministr odborník

Kalfus: "Kdyby mu na to
"Připouštíte,

by se více

Měl či neměl?"

politickými otázkami zabývat?

Prokurátor:

měl

stačil čas."

že i malý

člověk

se zajímal o vývoj politických událostí, na

které se díval se srdcem a prostým rozumem?"
Kalfus: "Myslím, že takové otázky je těžko klást."
Tázajícímu šlo ale o to, zda Kalfus situaci posuzoval jako ministr nebo prostý
státu. Ten znovu opakoval, že politické
odborného ministra. Prokurátor i
zřízení

protektorátu ve

nechápal,

proč

vládě.

jeho resort

předseda
řekl,

Kalfus

Němci

věci řešil,

pokud mu na to

po obžalovaném

stačil čas,

občan

z pohledu

chtěli odpověď, proč zůstal

po

že byl rozhodnut pracovat pro stát. Prokurátor ale

po celou dobu okupace neobsadili svým

člověkem, proč

potřebovali právě jeho. Kalfus reagoval znovu s klidem: "Protože jsem byl odborníkem." I10

Obhájce Metall se pokusil svést

řeč

na to, že jeho mandant hned po okupaci navazoval

spojení s domácím odbojem a Benešovým tajemníkem Prokopem Drtinou.
přerušil, neboť

Kalfusova

na to

mělo přijít později.

výpověď přiměla rozšířit

proti

Předseda

jej ale

Pak si vzal slovo národní prokurátor, jehož

němu, stejně

jako proti

Krejčímu,

obžalobu pro

Stenografický protokol z přelíčení 2.5.1946. Archiv Národního muzea, fond Josef Kalfus, karton 4, i.č. 233.
Zpravodaj Peroutkových Svobodných novin k tomuto dni přelíčení mimo jiné napsal, že Kalfus vypovídal
klidně, skromným, tichým hlasem, že se tvářil jako člověk, který se neděsí před svým svědomím. Svobodné
noviny, 3.5.1946, s. 2.
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zločin proti státu podle § 3 retr. dekretu.

111

o Národním soudu, podle něhož má být činnost

Metall se ohradil a citoval § 12 Dekretu
soudů

a stran omezena na

skutečnosti,

pro

něž

byl obžalovaný před Národní soud pohnán. I 12 Soud se odebral k poradě, kde bylo rozšíření
obžaloby přijato. Kalfus se i v tomto bodě necítil vinen.
Pokračovalo

jednání o
rovněž
září

se ve výslechu

Háchově

Krejčího ohledně

abdikaci a demisi vlády. Do soudní

objasnil tyto události.

Poněkud

se tedy

Krejčího

souhlasil,

rozumělo

protiřečili

v jedné

byl pak

přiveden

věci. Krejčí měl

ačkoli

chvíli

předtím zdůrazňoval

Krejčí

v horší pozici než Kalfus,
podařilo

opak. Je

odpověděl,

že ne,

nepravděpodobné,

totiž za to, že 28.
měl

čímž

naopak

Předseda

s Kalfusem

že by ono hlasování

spíše mluvil tak, aby se mu to hodilo, protože

neboť,

a

i Kalfus, aby

tak, že by odstoupil nejen Hácha, ale i Eliášova vláda.

zeptal, zda je jiného názoru a on

každý pochopil jinak.

před

soudem byl

jak známo, zvedl tenkrát ruku proti. Kalfusovi se pak

zmínit své napojení na odboj. V souvislosti s tím, že Hácha by nakonec abdikaci

odmítl tak jako tak, jak se sám Hácha
červenci

nato

si

síně

1941 se hlasovalo jen o abdikaci prezidenta, nikoli o demisi vlády. Kalfus

dojem, že se tomu

V

vlády generála Eliáše, jeho zatčení

vyjádřil, naznačil

a v září 1941 se Hácha setkal se

zatčen. Schůzky

Kalfus, že mohl mít z Němců obavy.

Zdeňkem Bořkem-Dohalským,

Dohalského s Eliášem

zprostředkoval

jenž byl krátce

Kalfus ve své

úřadovně

na

ministerstvu financí.
Kalfus: "Dohalský

přinesl

dr. Háchovi i Eliášovi vzkaz od prezidenta dr. Beneše, ve

kterém tehdy pan prezident žádal, aby ani dr. Hácha ani tzv. protektorát ní vláda od té doby
nedělala

žádná závazná prohlášení pro

vládě podařilo

obsahu jsem
tato

docílit

nevěděl.

věc vysvětlila

určitých

Němce,

a to vzhledem k tomu, že už se v

mezinárodních právních a politických

Já jsem se o

materiálem ze

něm dověděl

závazků.

zahraniční

O tomto

až v roce 1945 od dr. Havelky. Když se mi

štěchovického

archivu, vidím, že já jsem

předpokládal

111 Paragraf 3 odstavec 1 retribučního dekretu: "Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky ( § 18) propagoval
nebo podporoval fašistické nebo nacistické hnutí, nebo kdo v oné době tiskem, rozhlasem, filmem nebo
divadlem, nebo na veřejném shromáždění schvaloval nebo obhajoval nepřátelskou vládu na území republiky
nebo jednotlivé nezákonné činy okupačních velitelství a úřadů a orgánů jim podřízených, trestá se [ ... ],spáchal-li
však takový zločin v úmyslu, aby rozvrátil mravní, národní nebo státní vědomí československého lidu, zejména
československé mládeže, trestá se.[ ... ]." Dekret prezidenta republiky ze dne 19. června 1945 o potrestání
nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (č. 16/45 Sb. Odkaz
[online], [cit. 2006-06-25]. Dostupný z www.lexdata.cz.
Podle národního prokurátora Kalfus tento zločin spáchal tím, že po událostech 15. a 16. března 1939 setrval ve
vládě a zúčastnil se vládních vystoupení při různých příležitostech, čímž podporoval a schvaloval nacismus
v úmyslu, aby rozvrátil mravní, národní a státní vědomí československého lidu, zejména československé
mládeže. Protokol o hlavním přelíčení ve dnech 29.4.-31.7.1946 a poradě. Přelíčení z 2.5.1946. Národní archiv,
fond Národní soud, TNS 10/46, karton 41, i.č. 668.
112 Dekret prezidenta republiky ze dne 19. června 1945 o Národním soudu. Odkaz [online], [cit. 2006-06-25].
Dostupný z www.lexdata.cz.
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tehdy, že

schůzky

Eliáše s Dohalským u mne gestapu známa nebyla. Z toho dokumentu tu

vidím, že známa byla. Oni se o všech

čtyřech schůzkách dověděli.

Výsledek byl, že

Dohalského i Eliáše zatkli a po mém názoru dr. Háchu pardonovali, ale jistě mu to dali znát.
Z toho jsem vyvozoval a tušil, já jsem ovšem o tom

nevěděl,

já jsem jen tušil z chování dr.

Háchy, že Eliáš dělal politiku. Že v tom směru jsou smýšlení stejného. Věděl jsem, že
schůzka

byla

uskutečněna.
otřes.

psychologický

řekli,

kteří jistě

něho přišli

na

Předseda:

musel

utrpěti

velký

schůzky

dr. Hácha ze

známými svými zastrašovacími metodami,
rozhodně

že Eliáš je velezrádce, že se tehdy

a v důsledku toho ztrácel

důvodu

přišel

Proto jsem tehdy tušil, že když

s Heydrichem a Frankem,
že asi

Z toho jsem tušil, že dr. Hácha z toho

zalekl. Od té doby

utrpěl otřes

paměť."

"Když jste to všechno

věděl, proč

jste

zůstal

ve

vládě

dál?

Přesto,

že jste

hlasoval pro demisi prezidenta dr. Háchy i demisi vlády?"
Kalfus: "Musel bych
Předseda:

obšírně odpovědět."
přijdeme později.

"Máte na mysli Moravce. K tomu

Dnes jednání

přerušuji

a budeme pokračovati zítra ráno."

Na

počátku

k událostem 28.

pátečního

října

Krejčí

zasedání byl

a 17. listopadu 1939. Nejprve

osobní, kterou by tehdy podal Hácha, protože jeho
přiznal

Kalfus se
o výslechu,
obecné

proč

na

vládě. Předseda

dále setrval ve

důvody patří

souhrnně,

k linii Eliášovy vlády a

Tomsa

abdikační

politickému

list byl prý

Tomsa ho ale

přerušil

směru

odůvodněn

vysvětloval, podobně

a demisi
nemocí.

jako v protokolech

s odvoláním na to, že

chtěl předseda odpověď

právě

se ovšem dotazoval na Háchovu abdikaci.

politicky. Domníval se, že to bylo projednáváno až
Znovu

postoj

To znamená, že

až do souhrnné obhajoby. Kalfus oponoval tím, že to hodlal

základě faktů, vylíčit.

nevěděl.

ústavně-právně.

určitému

Obžalovaný si nepamatoval, zda byla demise prezidenta

dopis,

svůj

se znovu vrátil k tvrzení Kalfuse

o abdikaci Háchy a demisi vlády. Sám prý bral demisi
rozlišoval demisi politickou jako demonstraci proti

vysvětlil

požádán, aby

na to,

zdůvodněna

později.

zdravotním stavem

Jak byl formulován

proč zůstal

dále ministrem.

či

abdikační

Zpočátku

to

byla snaha zjistit, v jaké stavu se Eliáš nacházel a zda by mu bylo možno pomoct. Podle
Tomsy ale musel obžalovaný

vědět,

že

nezmůže

nic. Kalfus to odmítl. Eliáš byl

zatčen

a odsouzen a jednalo se o to, aby nebyl rozsudek vykonán, což se také až do heydrichiády
nestalo.
Na chvíli
přišlo

předstoupil před

tribunál Kamenický a

pokračovalo

se s Kalfusem. Na

řadu

téma vlády z 19. ledna 1942. O rekonstrukci vlády se mluvilo již v listopadu 1941
31

a Kalfus kategoricky požadoval, aby do ní nebyl pojat. V popředí debat byla osoba budoucího
předsedy. Mastný odmítl, Kruliš-Randa ll3 zase nevyhovoval Němcům. Pak se otázka stočila

kolem

Krejčího

a generála Ježka.

o vzniku ministerstva
až koncem listopadu

hospodářství.

či začátkem
měny

chtít ponechat oblast
bezúčelné,

na

schůzi

Zároveň

a

se vedly diskuze o chystaných správních

Bertschovo jméno

důraz

na

schůzích

peněžnictví

v kompetenci ministerstva financí, což bylo ale
věcech

nediskutovali. Proto Kalfus tehdy

spíše na osobu Bertsche, jelikož bylo

očividné,

Němci chtějí

že

ministerstvo ovládnout. Ptal se Háchy, jestli je Bertschova přítomnost ve
příkaz Němců či

ministerské rady

prosince 1941. Vláda se na Kalfusův návrh usnesla, že bude

protože Heydrich s Frankem o takových
kladl

zaznělo

změnách,

vládě

nové

nutná, je-li to

ne a zda-li také zvážil, že kdyby byl Bertsch ministrem, znamenalo by to

konec národní vlády. Hácha prý

odpověděl:

"No, pánové, ono to není

ještě

tak jasné

a Němcům, myslím, že se proti tomu ještě bránit můžeme.,,114 Nato vstal Krejčí a pronesl:
"Pane prezidente,

vždyť

jste tuto

věc

již podepsal (totiž, že souhlasíte se jmenováním

Bertsche)." Kalfus byl konsternován, ale na jednání byl zavolán Popelka a
Heydrich s Frankem Háchovi hrozili postavením nedávno
soud. O tom, že
Popelka

opět

Němcům

oběti

chtěli

zásobovací delikty. Hácha

okupanti

předvést před

ministrům řekl,

národa, a proto povolil. Tomsa vytáhl ze

německá

Havelky

schválil i Moravce, informoval Hácha ministry

hájil prezidenta. Tentokrát

sedláků, kteří měli

zatčeného

spisů

vysvětlil,

někdy

před

že

stanný

v listopadu.

stanný soud 3 000

že už nemohl akceptovat další

Havelkovu

výpověď,

jenž si na tato

naléhání nepamatoval, ale Kalfus trval na svém.

Kalfus

pořád

uvažoval, jak se dostat z vládní kombinace. Radil se se známými, Josefem

Tillem, Karlem Englišem. Jakmile tato jména vyslovil,
nemíní svalovat

odpovědnost,

pouze se jich

s Krejčím ho žádali, aby upustil od svého
hrozilo, že jej

Němci

záměru

dovolat jako

jednotlivě.

stejně

jako ostatní

svědků. Rovněž

člověkem.

ministři předvolán

takřka

Popelka

neboť

Dva dny

by

před

k Heydrichovi. Audience

Jako poslední zbyl Kamenický a Kalfus.

ministr Ježek, který byl u Heydricha

že na své rádce

nevstupovat do nové vlády,

zatknou a ministerstvo obsadí svým

vyhlášením reorganizace byl
byla udílena

chtěl

okamžitě připomněl,

Předcházel

je

někdejší

celou hodinu. Bylo slyšet, že jejich diskuze je

bouřlivá. Ježek vyšel z místnosti trochu červený.IIS Heydrich Kalfuse přivítal za přítomnosti

Franka a

líčil

nejprve politickou a vojenskou situaci, v jaké

za ryzího odborníka

připravované

Němci

vládní sestavy. Svoji

byli. Pak Kalfuse

odpověď

označil

protektoru citoval

Kruliš-Randa Otto kar, (1890-1958), poslanec, generální ředitel Báňské společnosti.
Stenografický protokol z přelíčení 3.5.1946. Archiv Národního muzea, fond Josef Kalfus, karton 4, i.č. 234.
115 Ježek do nové vlády zařazen nebyl, audience u Heydricha nedopadla dobře. Nahradil jej Richard Bienert.
Srov. KVAČEK, Robert, TOMÁŠEK, Dušan, Obžalována je vláda, Praha 1999, s. 53-54.
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naučil nazpaměť:

obžalovaný soudu, protože se ji prý kdysi

"Pane

říšský

protektore, pokud

jde o mou spolupráci, mohu Vám konstatovat, že jsem finanční správu, která je
pořádku.

snažil se vést vždy k tomu, aby byla v nejlepším

To se mi

jsem nebyl nikdy politikem, a že jsem celý administrativní aparát
a

objektivně.

Následkem toho se nám

vzhledem k tomu, že byla
Poukazuji na

pořádek,

překážkou

podařilo

dosti

finanční

včlenit

se

díky tomu, že

vedl nepoliticky
poměrů

do nových

celní unie, kterou jsme museli povolit, když byla nutná.

který ve financích panuje,
finanční správě,

aktivní. Mohu vás ujistit, že ve

dobře

podařilo

mně svěřena,

finanční hospodářství

protektorátu je

ve které 40 let sloužím, vyvinu všechny síly

abych ji nadále udržel v pOřádku.,,116 V pondělí 19. ledna pak vyšly jmenovací dekrety.
Předseda,

národní prokurátor i

k důvodům, pro

něž

Kalfus setrval ve

přísedící

vládě.

se

několikrát

přísedícího

Podle

během

výslechu vraceli

Foustky šlo o to zvážit, co se

napravilo a co pokazilo. Kalfus "klidným soustředěným hlasem"ll7 dokazoval, že i po
zůstával

omezení kompetencí ministerstva financí,

bylo možno "vybavit" Poštovní spořitelnu, jež

styk s peněžnictvím osobní i resortní. Tak

zůstala

Podobně

oporou pro budoucí dobu osvobození.

v českých rukou a připravit ji, aby byla
byl "vybaven" i Reeskontní ústav.

V ministerstvu dal Kalfus již v prvních dnech okupace zazdít ve sklepích
a mnoho

důležitých

úředníků, kteří

byli

Kromě

listin.

přijati

toho dal

zřídit

z československého

důstojnictva,

protektorem a obyvatelstvem. Jako ministr tlumil nárazy
způsobem

Moravce

chránil své

byla

utvořena revoluční

Němců,

vojenská

prostředníkem

u nichž

měl

autoritu, a tak

poprvé

viděl

na

kremaci

Lažnovského,

kam

"nakomandována" celá vláda, a kde Moravec, tehdy ještě "soukromník", mluvil. Jeho
Kalfus konsternován a nemohl tak ve své
k tomu, že byl vyfotografován.

Frankovi

vysvětlil,

mezi

úředníky.

obžalovaný

k Frankovi a nějakým

mince

tajné cisterny na benzín a z ministerských

skupina. Kalfus se u soudu domníval, že mohl být jako odborník

svým

stříbrné

Věc

způsobem

tváři potlačit

vypadala

mu

vážně

podezření

projev odporu, což zavdalo

byla

řečí

byl

podnět

a Krejčí svému kolegovi poradil, aby šel

z demonstrativního postoje vymluvil. Ministr

že jeho postoj v pohovu odpovídá civilistovi, na rozdíl od vypjatého

postoje generála Ježka. Navíc se

později

zjistilo, že ve chvíli fotografování byla hrána

píseň

Čechy krásné, Čechy mé, čímž byla záležitost urovnána. Do bližšího styku se Kalfus

s Moravcem dostal až

později

v Národním divadle. Moravec

posadil tak, aby se jejich zraky
vyříkávali

116
117

nestřetly,

seděl

ve vedlejší lóži a Kalfus se

což zaregistrovalo i obecenstvo. Oba si to potom

v dopisech a Moravec ministrovi financí zaslal svoji knihu

Tři

roky u mikrofonu

Stenografický protokol z přelíčení 3.5.1946. Archiv Národního muzea, fond Josef Kalfus, karton 4, i.č. 234.
Svobodné noviny, 4.5.1946, s. 2.
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s věnováním a pobídkou, aby si ji

důkladně přečetl, neboť

v ní jde o problémy, které jsou

oběma společné. 118 Této historce se obžalovaný Kalfus, jehož redaktor Svobodných novin
označil jako jinak vážného a seriózního pána, pousmál.I 19

Za seriózního jej považoval podle
měli

vládě

proto zájem udržet si ho ve

československou

zjištění

a

národního prokurátora i Heydrich.

naznačit

Němci

jeho osobou kontinuitu s někdejší
vědom

politickou reprezentací. Toho si Kalfus

nebyl,

stejně

jako výstrah

londýnské vlády, která protektorátní ministry varovala a hrozila osobní odpovědností.
Až do konce

pátečního

výslechu pak Kalfuse atakoval celý tribunál

řečnickými

otázkami dotýkajícími se bezprostředně jeho viny.
Prokurátor: "Po omezení a zúžení kompetence vašeho resortu,

proč

jste tam dále

zůstával ?,,120

Kalfus: "Tato otázka mi není dost jasná."
"Měli

Prokurátor:

jste tam

zůstat

proto, abyste

byl pokládán za správného muže pro jejich činnost.

tvořili

Měl

takový právní pláštík, protože jste

jste být takovým právním pláštíkem."

Kalfus: "Prosím, pane prokurátore, k tomu bych si dovolil podotknout, že když celá
vláda jako kolektivní orgán byla zrušena, že to žádná vláda nebyla, že to mohlo být jenom pro
jejich propagandu a nikdy ne proto, že jsem byl ministrem, protože jsem byl správním
úředníkem. "

Prokurátor: "Vy jste mluvilo tom, jak bylo
stavu bylo

hospodářství

Kalfus:

Prokurátor:
Předseda:

válečné

bylo v nejlepším

Kalfus: "Zajisté,

pořádku,

bylo velmi aktivní. Bylo to

konjunktury."

"Odčerpávali Němci

"To sem

protektorátu, v jakém

v protektorátě."

"Peněžní hospodářství

ovšem v důsledku

utěšené hospodářství

z našeho národního

důchodu nějaké částky?"

nepatří."

vždyť

jsem to uvedl a uvedu to ještě dále."

Prokurátor: "Já se vás ptám, oni

měli

zájem na takovém finančním pořádku,

měli

na tom

zájem?"
Kalfus: "To jejich stanovisko bylo v různých dobách různé ... "

118 Jiří Pernes ve své knize píše, že se po tomto incidentu snažil Kalfus Moravcovi vyhnout tím, že přestal chodit
do divadla a "pokud někdy přece jen musel, pak jeho podřízení dostali za úkol předem vyšetřit, zda bude
přítomen také Moravec. Pokud ministr školství a lidové osvěty ohlásil svoji účast, Kalfus se návštěvě
představení vyhnul." PERNES, Jiří, Až na dno zrady. Emanuel Moravec, Praha 1997, s. 191. Já jsem na toto při
svém bádání v pramenech nikde nenarazil. [D. K.].
119 Svobodné noviny, 4.5.1946, s. 2.
120 Stenografický protokol z přelíčení 3.5.1946. Archiv Národního muzea, fond Josef Kalfus, karton 4, i.č. 234.
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Když se

hovořilo

řekl

o významu jednotlivých ministerstev,

Kalfus, že do v jeho

resortu byli povoláni odborníci.
Prokurátor: "Speciální

důvody

[že Kalfus

zůstal

ve funkci - D. K.] byly v tom:

Ministerstvo financí bylo v kompetenci a úseku podrobeno
úředníků,

kteří

měli

obžalovaného. Oni
Kalfus:

přísné

kontrole

oněch

odborných

rozhodující vliv i na tu zbývající kompetenci v resortu pana

měli

rozhodující vliv

právě

proto, že nebyli odborníci."

"Aspoň zpočátku."

Prokurátor: "Ale i potom, to vám potvrdí úředníci ministerstva financí."
Kalfus: "Ale my jsme v té

době

mohli ještě mnoho

věcí

odvrátiti."

Prokurátor: "Vy užasnete, jaké posudky vám po této stránce předložím. ,,121
[ ... ]
Fučíková:

"V roce 1941 byl

zatčen

generál Eliáš. Co se stalo s generálem Eliášem?"

Kalfus: "Byl v červenci 1942 zastřelen."
Fučíková: "Proč

jste pak setrvali ve vládě a nepodali demisi?"

Kalfus: "Myslíte, že v roce 1942 byla možná nějaká demise?"
Prokurátor: "Za cenu osobní oběti."
Kalfus: "Tady nejde o osobní oběť, nýbrž o zájmy, které jsme zastávali."
Prokurátor: "Pane obžalovaný, když se díváme po této válce, jak jste naše zájmy
chránili, je to jediná bilance. Statisíce mrtvých a

hospodářství zničené.

Chcete

říci,

že to

mohlo býti ještě horší?"
Kalfus:

"Nepochybně, jistěže

ano."

Prokurátor: "Jak je vám známo, zaplatili jsme přes 37 miliard."
Kalfus: "Nám byly v roce 1940 imatrikulovány 3 miliardy. Jako
dostala Francie 20 miliónů

franků denně,

to je 12 miliard

měsíčně,

okupační

poplatek

neboli 144 miliard ročně."

[ ... ]

Z ukázek je patrno, že Kalfus odpovídal vcelku
týkající se
pro

hospodářství

hospodářství

státu

užitečné.

121

nebezpečný.

klidně,

zejména na otázky

Tržický nechápal, jak bylo možné, že obžalovaný
nepřispíval Němcům.

varoval, že bude stíhána a pohnána k

byl

a

a financí za okupace. Trval na svém, že jeho setrvání ve funkci bylo

o výzvách z Londýna, aby nikdo

neposlouchal. V jeho

pohotově

domě

Navíc mu

bydlel

odpovědnosti.

Němec. Měl

dosvědčí

Londýn

přece

nevěděl

protektorátní vládu

Kalfus ovšem londýnský rozhlas

obavy, protože poslech londýnského vysílání

Leopold Chmela a Antonín Srba, že mu byla naopak

Do protokolu o přelíčení, který se nalézá v Kalfusově pozůstalosti, si Kalfus vepsal poznámku: "Nepředložil
Archiv Národního muzea, fond Josef Kalfus, karton 4, i.č. 234.

ničeho."
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z Londýna sdělena spokojenost s jeho činností. 122 Prokurátor, jenž Kalfuse označil za jednoho
z

nejsvětlejších zjevů

obžalované vlády, Kalfusovi položil poslední otázku, zda cítil, že
místě

prostým setrváním na
nebezpečné,

ve

vládě

říci," odpověděl

nemohu

vystavil národ

Kalfus s klidem.

určitému nebezpečí.

"Přítomnost

osobní nepohodlnosti, ale osobní nesympatie a tím celým
ještě

žít." Tržický
nenechal:
zatčení

prostředím,

dodal, že je škoda, že Kalfus nesledoval

"Můžete říci,

že jste tak sledoval

dobře

mi

překážela

důvodu

ne z

ve kterém jsem musel

zahraniční

rozhlas?" Tržický

"Pokud jde o to

rozhlas. Kalfus se

odpověděl,

že do svého

ano.

V úterý 8.

května přišla

na

řadu

otázka nabídky vládního vojska. Vypovídali všichni
předsedy

obžalovaní, nejdéle Kalfus. Dne 27. ledna 1943 byl pozván do sekretariátu
aniž by znal

předmět schůze. Přítomni
Krejčí ministrům

nebyl zván.

kromě

byli všichni
čem

nastínil, o

vlády,

Bertsche, jenž na porady obvykle

s Moravcem jednali 25. ledna u prezidenta, tak,

jak je uvedeno v obžalobě. 123 Pak předal slovo Moravcovi, jenž na podkladě jakéhosi lístku
líčil,

s poznámkami

jak jednal s Frankem. Byl prý

zmocněn

Moravcově

dávném

přání,

ale že slyší poprvé, že s tím přichází jménem prezidenta a vlády. Hácha a jeho

ministři

by to

měli

domácí

i vlády k dispozici vládní vojsko. Frank prý

i

ale

ještě

zvážit, protože

zahraniční veřejností.

neřekl,

papírek, který

měl

řadě

jedině

on jím

Krejčí,

něj

vlastně

o obsahu jednání s Frankem

jeho kolegové nemohli nahlédnout.

co na to ostatní. A Kalfus o ohlasech

nejbolestivějších incidentů,

kolegů hovořil

Nejdříve řekl

může

před

Moravcem se muselo mluvit jako

před

gestapem a pak

Bienert, že nejvyšším velitelem vládního vojska je Hácha, a tedy

disponovat.

Ministři

do toho nemají co mluvit. Kdyby se rozhodl vojsko

to "nešlo od srdce", a tak se hledaly stále
ačkoli předtím

dobře

který mezi léty 1938 a 1945 zažil.

nabídnout, nemohli by se proti tomu postavit. S tím všichni v

o amnestii,

před

ze všech obžalovaných, protože si událost podle svých slov velmi

upozornil soud, že

popsal debatu.

nabídku by museli obhájit

v ruce, zakrýval, aby do

pamatoval. Byl to jeden z
V prvé

případnou

že sice ví o tomto

S amnestií nesouhlasil. Moravec

Když domluvil Moravec, ptal se
nejpodrobněji

odpověděl,

Háchou, aby dal jménem jeho

Moravec

sdělil

nějaké vytáčky.

podstatě

souhlasili, ale nikomu

Kamenický

například

mluvil

Frankovo zamítavé stanovisko. Kalfus k tomu

řekl

122 Vrchní ředitel Národní banky Leopold Chmela i náměstek podnikového ředitele Spolku pro chemickou
a hutní výrobu Antonín Srba tak skutečně učinili, když byli ve věci Kalfuse vyslýcháni jako svědci u Národního
soudu.
123 Hácha si pozval Krejčího a Moravce, aby se s nimi poradilo svém úmyslu vymoci na Němcích amnestii
českých vězňů. Moravec navrhl nabídnout Němcům vládní vojsko a Hácha ho zmocnil jít s věcí k Frankovi.
Obžalovací spis, s. 30. Národní archiv, fond Národní soud v Praze, TNS 10/46, karton 34, i.č. 514.
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zhruba to, co uvedl při výslechu ve vazbě. 124 Až Hrubého napadla spásná myšlenka, aby se
nejdříve

zašlo k prezidentovi, informovat jej o
definitivně

a vláda by pak
si vyžádal

tři

prezidentem,
chvíli

ať

přerušil

osobě. Krejčí

Krejčí

rozhodla.

Frankově

postoji. Hácha by zaujal stanovisko

s Moravcem odjeli k Háchovi na Hrad. Prezident

dny na rozmyšlenou a

předseda

za svou vládu ujistil, že bude stát za

se již rozhodne jakkoli.

Předseda

Národního soudu Tomsa obžalovaného na

schůze

vlády 27. ledna 1943. Byl napsán v první

a poukázal na protokol ze

v něm shrnuje, že se

Toto Kalfus u soudu

popřel.

ministři

shodli, že budou stát za Háchou v každém případě.

Ano, protokol byl sepsán a přečten, ale neodpovídal

skutečnosti,

a Moravce z Hradu už žádná debata neproběhla. Druhý den
potkal na ulici Jaroslava Vorla l25 z úřadu předsednictva vlády, který dělal zápis ze schůze.

protože po návratu

Chtěl

po

pokrčil

Krejčího

něm vysvětlení,

protože v protokolu neuvedl ani námitky ministru. Ten prý jen

rameny. Pak Kalfus popisoval své kroky, kterými

chtěl

zabránit, aby Hácha

Němcům

vojsko nabídl,126 načež reagoval na mnoho otázek členů tribunálu. Ministři si podle něj byli
vědomi

neboť

stavu prezidenta i

Hácha je

postavit se jeho

přece
vůli.

nebezpečí,

které hrozilo. Na druhé

straně

se ocitli v

těžké

situaci,

jen reprezentoval, byl jejich hlavou, jmenoval je, a proto bylo

Stále brali

vážně

dozvěděli,

amnestii, i když se

že

nepřichází

těžké

v úvahu.

Protahovali, jejich úmyslem bylo věc zmařit. Žádné zmocnění Krejčímu a Moravcovi nedali,
aby mohl Háchovi

tlumočit,

že za ním stojí vláda, ale když už se stalo, neprotestoval ani

Kalfus. Byl prý pod Moravcovým dozorem, pod jeho jakýmsi depresivním tlakem. Kalfus
u soudu prohlašoval, že vláda nebyla

oprávněna

dát Háchovi souhlas disponovat vládním

vojskem, protože to byl autoritativní režim a prezident rozhodoval sám. Analogie s obvyklými
postupy První republiky, kdy prezident

potřeboval

vojsko na frontu, neexistovala. Jak známo,
marně.

Přiznal,

Kdyby se s ním sešel,
že na

Potom to

chtěl

schůzi

květnem přišla

sovětské smlouvě

Byl

tomu, co se z

27. ledna byl

Kalfus na Háchu

tak

před

jeho

hodlal-li poslat

návštěvou

Franka

případě

podání nabídky odstoupí z vlády.

překvapen,

že nezaujal rozhodné stanovisko.

by mu, že v
věcí

činitelů,

napravit.

Dnem 10.

uveřejnění.

řekl

čekal

souhlas ústavních

řadu

prohlášení vlády.

Nejdříve

proti

československo

z 12. prosince 1943. Na svou obranu Kalfus uvedl, že podepsal až po

přesvědčen,

říše

na

že velmoci znaly prolhanost

hlásalo. Hrozit demisí

nemělo

125
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propagandy a

nevěřily

smysl. Poslední možnost odstoupení vlády

Srov. Kapitola [2] Vyšetřovací vazba, s. 9-10.
Vorel Jaroslav, (1888-1946), pracovník úřadu předsednictva vlády.
126 Srov. Kapitola [2] Vyšetřovací vazba, s. 10.
124

německé

byla 28.

září

Předtím

ale museli

řeč

roku 1941. Na Kalfusovu rozhlasovou
Krejčí

vysvětlit

a Kalfus

utvoření československé

reagovala na

zástupcem národa je
českých věcí.

l27

z 1.

července

července

projev z 25.

Londýně. Zdůrazňoval,

vlády v

Emila Hácha a vláda protektorátu

řeč.

Heydrichově

o

května.

1940, kterým vláda

že jediným legitimním

a odmítal zásahy emigrace do

Podle toho, co si Kalfus vzpomínal a co věděl od Eliáše, byl podnětem

k projevu velký politický tlak zesílený porážkou Francie. Pak
Kalfusovu

1942 došlo 14.

Obžalovaný

smrti vnucena.

finančním hospodářství,

podobně
Nechtěl

výslechů líčil,

jako u

přečetl přísedící

Foustka onu

jak mu byla v situaci po

vyslovit nic osobního. Z vlastní iniciativy
neztotožňoval. Něco

i když se i tak s obsahem

hovořil

jen

tam ale být muselo.

Úvod opsal z novin. Nato Kalfus na žádost tribunálu popsal, jak probíhalo setkání s Hitlerem
9.

června

1942 v Berlíně, kterého se

zúčastnila

vláda v čele s Háchou po

Přítomní byli také Frank, Bormann, Daluege a Dietrich.

každému ruku a

ostře

se podíval do

očí.

kancléři

Ke

128

Heydrichově pohřbu.

Sedělo se v křeslech. Hitler podal

první promluvil Hácha, ale tiše, takže

nebylo nic slyšet. 129 Pak mluvil Hitler. Zpočátku tiše, postupně hlasitěji, až přešel
k vyhrožování. Kalfus nesouhlasil s tvrzením Bienerta, že by Hitler hrozil

vystěhováním

jednoho miliónu Čechů, ale celým národem někam k Černému moři. l3O

Patnáctý den

přelíčení,

17.

květen,

listopadu v Národním divadle, k

byl mimo jiné

němuž řekl

pracovního nasazení byl tématem dne
pochopitelně

k

Dne 23.
Háchy,

měla

někdejšímu

května

1

v

podstatě

matrikulární

to, co

projevu z 28.

při vyšetřování.

příspěvek.

Otázky

Vedle

směřovaly

ministru financí.

1946 byli

předvoláni

první dva

svědkové.

možnost sledovat z povzdálí činnost otce v

blízkosti. Soud zajímal

věnován Kalfusově

především

době

Milada RádIová, dcera Emila

okupace a lidi,

kteří

žili v jeho

vztah, který se rozvinul mezi Háchou a obžalovanými.

Když líčila duševní stav svého otce, poznamenala, že vůli měl velmi slabou. Šlo o to zjistit,
kdo toho využíval a sledoval tak svou politickou koncepci. Moravec

nesporně.

RádIová

Obžalovací spis, s 54. Národní archiv, fond Národní soud v Praze, TNS 10/46, karton 34, i.č. 514.
Dietrich Otto, (1897-1952), šéf tiskového úřadu NSDAP.
129 Hácha Hitlerovi řekl něco v tom smyslu, že by jako znalec anglického práva nepředpokládal, že Angličané
sáhnou k takovým metodám. Tím myslel k atentátu. Jeho slova popudila Hitlera i Moravce, který se o nich
dověděl později o Franka. KVAČEK, Robert, TOMÁŠEK, Dušan, Obžalována je vláda, Praha 1999, s. 76.
130 Podle Bienerta řekl Hitler doslova: "Byla by pro mě maličkost, vysídlit (auszusiedeln) jeden milión Čechů."
Neříkal přesídlení (Ubersiedlung). Kalfus seděl od kancléře nejdále, ale měl za to, že tenkrát slyšel: "Einige
Millionen" Ať už tak či tak, varoval ministry po audienci šéf Hitlerovy kanceláře Meissner, aby věc nebrali na
lehkou váhu. Protokol o hlavním přelíčení ve dnech 29.4.-31.7.1946 a poradě. Přelíčení z 14.5.1946. Národní
archiv, fond Národní soud, TNS 10/46, karton 41, i.č. 668.
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ostatně

potvrdila, že se snažila otce přimět k tomu, aby nabídku vládního vojska z ledna 1943

zmařil.

Dalším byl Popelka, k němuž

pevné

české

jakási

změna.

Giessovi.

l3l

Hácha ale rezervovaný vztah.

Zpočátku

stanovisko, v roce 1941, kdy byl rozrušen svými rodinnými
neboť

Byl nespolehlivý,

o všem, o

čem

se u

Háchů

prý zastával

poměry,

nastala

mluvilo, referoval

Paní RádIová nevěděla, zda o tomto obžalovaní věděli. Popelka své "nové

smýšlení" nedával nijak
přítomen,

měl

na což si

zvlášť

stěžoval

najevo. Když

měli

Kalfus. Tento muž

když ministr financí zasahoval ve

věci

Háchovi

měl

nějakou návštěvu, chtěl

být vždy

podle ní velmi pevný postoj. Slyšela, že

bank, Frank

zuřil

a pro Kalfuse to bylo velmi

nebezpečné. 132 Potvrdila také, že on jediný při jednání o vládním vojsku zakročil.

Jaroslav Vorel, odborový

přednosta,

který na výslovné

ze zrušeného ministerstva národní obrany do
odborový
vysoký

úředník

proměny

způsob,

přednosta

v jeho

Eliáše

přešel

v roce 1939

ministerské rady. Zde strávil jako

celou dobu okupace. Vypovídalo svých zkušenostech, které nabyl jako

s takzvanou protektorátní vládou. Zprvu
úřadě, zvláště

jakým byly

obšírně

vyložil

reorganizační

po zavedení správní reformy v roce 1941. Charakterizoval

pořizovány

zaměstnanci předsednictva

vlády s ministry.

předsednictva

přání

protokoly z ministerských

ministerské rady a posléze

Obšírně hovořil

o

osobě

schůzí

úřední

a

zaměstnanci

generála Eliáše a jeho

styk, jejž

předsedy

sekretariátu

činnosti.

měli

Dotazy

svědkovi

pokládali také obhájci obžalovaných. Metall se Vorla ptal, zda je mu známo, že byl Kalfus
nejbližším spolupracovníkem Eliáše v jeho

vládě,

a že požíval generálovy naprosté

důvěry

v odboji i v politice.
Vorel: "Ano, je mi to známo,
Kalfusovi naprostou

důvěru,

poněvadž mně

generál Eliáš

několikráte říkal,

že má k dr.

jednak vzhledem k jeho povaze a charakteru a jednak také

vzhledem k tomu, že je zapojen

určitým způsobem

do podzemního hnutí. [ ... ] Mohu

říci,

že

ten poměr byl co nejsrdečnější."m
Karel Štrup, zaměstnanec ministerstva zahraničí, jenž byl v roce 1939 přidělen do
kanceláře

prezidenta,

vojsko. Když šel v té

dosvědčil
době

Němcům

Háchovo

marně čekal,

promluvil

odhodlanost ministra Kalfuse nedát

Kalfus za Háchou na Hrad, kde na Háchu

se Štrupem, jenž u soudu doslova řekl: "Zmínil se mi [Kalfus - D.K.], že dr. Hácha má jeti
nabídnout vládní vojsko znovu Frankovi, že o tom bylo jednáno ve
námitek

131
132
133

proti tomu také

neměl

vzhledem k tomu, že všichni

vládě,

že on jaksi

členové

přímých

vlády se obávali

Giess Robert, šéf kanceláře K. H. Franka.
Na mysli měla nejspíš tzv. bankovní koncentraci. U soudu se to toho dne více neprobíralo.
Stenografický protokol z přelíčení 23.5.1946. Archiv Národního muzea, fond Josef Kalfus, karton 4, i.č. 246.
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Moravce, že se dnes za to stydí, a že

přichází

k Háchovi, aby ho

souhlas k vydání vládního vojska nedával a dodal dr. Kalfus:

o

schůzi

další den

přelíčení,

jedním z

těch, kteří

ve

světle

jeho

září

vlády 28.

1941

svědčil

května

27.

předvolán

již dvacátý, byl

Ať

zapřísáhl,

se se mnou

aby na žádný pád
děje,

co se

děje!"

bývalý ministr Jaroslav Kratochvíl. Na

Miloš Stádník, tajemník generála Eliáše. Byl

mohli

spolehlivě

vypovídat o vztazích a napětí v Eliášově

svědectví

jevil jako

člověk,

jenž -

vládě. Krejčí
neměl

veden svou ctižádostí -

se

dost

disciplíny a rozrušoval tak to, na čem Eliáš, který budoval civilní a vojenský odboj, pracoval.
Rozpor v názorech se pod

německým

zvětšoval.

tlakem neustále

podezření

generál Ježek, jenž se dostal tak daleko, že se nabízelo
Eliášův

poslední

moták z

vězení končící

Na

straně Krejčího

ze zrady. To potvrzuje

slovy: "Pozor na Ježka, zrazuje všechny a možná

osud nemine Kaprase." Stádník jej ve fotografické kopii předložil sOUdU.
vnitřních vztahů

vlády k

těm, kteří

jemuž naprosto

ve

vládě

Aloise Eliáše byl Stádník vyzván, aby

v tu chvíli
věřil.

seděli

Spolupracoval s ním na

popravou jejího manžela se

Kalfusovi

O

K osvětlení

přiblížil poměr předsedy

přípravách

hlavně

odboje,

příbuzné zatčených. Při návštěvě

zatčenému podařilo

napsat

několik

slov,

v otázkách

paní Eliášové
vyjadřujících

důvěru.

květnových

červnový

134

na lavici obžalovaných. Oblíbil si Kamenického a Kalfuse,

financování odbojového hnutí a podpory pro
před

stál

událostech

den roku 1946.

a Popelka,

kteří

hovořili

Představitele

obžalovaní Bienert, Kalfus a Kamenický
Národního soudu zajímalo,

stáli u zrodu memoranda z 3.

května

proč

čtvrtý

Bienert, Kalfus

1945, nevzali do plánované vládní

sestavy někoho z podzemního hnutí, když už odstavili Moravce a Bertsche. Bienert se k přímé
odpovědi neměl.

Do memoranda napsali, že správu

země

povede

úřednický

sbor v dohodě

s autonomními činiteli. Těmi rozuměli například Národní radu československou. Šlo jen
o

zajištění

klidného

přechodu.

V návrhu nové vlády museli být

akceptoval a navíc, Bienert se hájil, že
S Hrubým

nepočítali.

neměl

U soudu nedokázali

"staří"

lidé, aby to Frank

zkušenosti z výkonnou mocí, ani s odbojem.

vysvětlil, proč.

Snad

úmyslně,

aby mu

nepřitížili.

Pak vypovídal Josef Kalfus.

134 Eliáš Ježkovi nevěřil. Nevěděl ovšem, že Ježek sám se za války zasloužilo mnoho intervencÍ. Vyšlo to najevo
v lednu 1947, když byl ministr vnitra Eliášovy vlády souzen Národním soudem v Praze. KVAČEK, Robert,
Generál Alois Eliáš. Jeden český osud, Praha 1996, s. 100.
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Kalfus někdy koncem března 1945 zavolal Popelku. Řekl mu, že se blíží konec války,
a proto by bylo vhodné jaksi vyjádřit "sjednocení vůle národa",135 přičemž doporučoval, aby
přece

odstoupení by
činu

takového

udělalo

není

Háchovo

dobrý dojem v zahraničí. Popelka ovšem oponoval tím,

že Hácha

kvůli

jen stínovou vládou,

věřili,

že to národ chápe a

Hácha rezignoval. Byli

rezignace, museli by mu sami vést ruku. To Popelka
bylo

nějaké

nedoporučoval.

prohlášení zbavující prezidenta funkce, na což zatím nebyla vhodná doba. Kalfus

si asi za dva týdny pozval do bytu svých známých Háchova osobního
Popelkovy obavy potvrdil. Události dostaly spád až 3.
polednem sešli u

předsedy

věci,

s Bienertem se shodli na tom, že by se
neexistuje. Bienert pak oba své kolegy
prezidenta a

přetvořilo

Němci

měli předat

Tomsa

chtěl

května.

ověřit

lékaře,

sáhnout k řešení na

mělo

Frankovi

pověřil

prostě

české

domluvil s Františkem Berdychem už

před

jsou už

straně."

Kalfus

prohlásit, že protektorát již

vypracovat memorandum, které by sesadilo

své politické a správní funkce
vysvětlit

který bohužel

Němci

dosavadní vládu v úřednický kabinet, který by zajistil

tento pojem

sám. A tak

Toho dne se krátce

vlády Kalfus a Popelka, který konstatoval, že

v takové situaci, kdy by "nebylo od

Předseda

dosáhnout

Jedinou možností by

pochyboval, že by byl Hácha v takovém stavu nemohoucnosti a hodlal si to

pak

chtěli

svému špatnému duševnímu stavu schopen. Kdyby

"českým

a Kalfus se

měsíc před

opět

převzetí

orgánům".

autonomním

chopil slova.

moci.

Líčil,

jak se

koncem okupace, že mu bude poskytovat

informace z vlády pro účely "revolučního národního výboru"I36 a podrobně popsal peripetie
kolem memoranda tak, jako při

Jisté

světlo,

vyšetřování.

ale i pochybnosti, vrhla na otazníky kolem bývalé protektorátní vlády

výpověď Karla Hermanna Franka. Jeden z jeho protokolů byl čten 6. června.
Krejčího

kabinetu roku 1942

Eliášově aféře,

ve

hře

měl

prý Heydrich

tři důvody.

byla chystaná restrikce ministerstev a

Vláda u

něj

I37

K nastolení

pozbyla

konečně měli

důvěry

po

z vlády "zmizet"

linii nevhodní lidé, jako Bubna, Ježek, Kapras a další. Před sestavením nové
vlády se protektor radil s šéfem bezpečnostní služby Bohmem. I38 Heydrich pak navrhl

pro

německou

Moravce

a Hrubého, Bienerta sám Frank. Kalfus, Kamenický a

místech proto, aby ve sboru byl

někdo

z první

či

Krejčí zůstali

na svých

druhé vlády republiky a vlády protektorátní.

Úřady převzali všichni dobrovolně a vyslovili říši loajalitu. Krejčí byl navržen proto, že se

Stenografický protokol z přelíčení 4.6.1946. Archiv Národního muzea, fond Josef Kalfus, karton 4, i.č. 255.
Šlo o Národní výbor.
137 Frankův protokol parafrázuji ze záznamu přelíčení, jak jej pravidelně přinášely Svobodné noviny. Svobodné
noviny, 7.6.1946, s. 1-2.
138 B6hme Horst, (1909-1945), velitel SS v Praze.
135

136
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osvědčil.

že se

společenské

Ovládal

přizpůsobí

tak dlouho

jejich

dobře,

formy a jeho ctižádost vedla Němce k tomu, aby se domnívali,

směru.

dokud

Frank mínil, že se

Krejčí

vítězily německé zbraně.

v

křesle

Na otázku, jak by

prezidenta a demisi vlády, udal Frank, že kdyby se tak stalo ve
bylo by to pro
tuto

německou

nepříjemnost

odstranění

vládu z hlediska

Němci přijali

cítil

abdikaci

politické demonstrace,

politiky velmi trapné. Snažila by se asi

zahladit a rychle jmenovat nové muže, ale

Výhrůžek

vůči

projednávána v klidu. V krajním

Při

zahraniční

formě

předsedy

následkem by bylo spíše

autonomie [de facto žádná neexistovala - D.K.], zrušení protektorátu a nastolení

vojenské vlády.

vůči

jednou

ministerského

vládě

případě

při

matrikulárním
některý

výslechu byla Frankovi položena otázka, co by se stalo, kdyby

demisi. "Kdyby mu nemohla být kladena za vinu sabotáž, nebo jiný
důvodu,

s ní byla

Frank použil výrazy ostré nelibosti, což se stalo jen

Hrubému. Opozice ministra financí byla zlomena

a kdyby abdikoval jen z

opatření

používáno nebylo, všechna

z

příspěvku.

ministrů

trval na

říši nepřátelský čin,

že nechce dále spolupracovat, pak by nebyl v soukromém

životě nijak obtěžován nebo perzekvován.,,139 Po atentátu na Heydricha vláda vyvinula

loajální

činnost

a

řeči ministrů

byly pronášeny z vlastní iniciativy, i když k nim dával popud

Moravec.
Na Frankova tvrzení reagoval i obžalovaný Kalfus. Pokud Frank

řekl,

že byl Kalfus do

vlády 19. ledna 1942 povolán jako ministr První republiky, tak Heydrich Kalfusovi
tam je povolán jako odborník. Myšlenku, že

přítomnost

ministra z První
bude působit na národ, označil Kalfus za Frankovu fantazii. 14o

Před začátkem

aby podali písemná
orgánům.

Z 39

či

ohlasů

nepříznivý.

Lilling, který byl v době okupace pro nepodepsání

přísahy

posílalo ministerstvo vnitra Národnímu prokurátoru jeho
získaných informací od

předsedy

zaměstnance,

Josefa Kalfuse, která byla postoupena

byl jen jeden Kalfusovi

že

Druhé republiky

procesu vyzvala závodní rada ministerstva financí své

svědectví ohledně

sdělil,

příslušným

Jeho autorem byl jistý Josef
Hitlerovi suspendován. Když

svědectví, připomnělo,

závodní rady a dle osobního

zjištění

výkonných

že "dle
orgánů

zdejšího ministerstva, nezdá se býti Josef Lilling duševně plně na výši.'d41 Lillingovo
svědectví

bylo plné osobní zášti a vyplývá z

nebylo daleko

pravdě.

Kalfus jej

před

něj,

že ono

soudem v pátek 7.

zjištění
června

o jeho psychickém stavu

lehce vyvrátil. Dovoluji si

Svobodné noviny, 7.6.1946, s. 2.
Stenografický protokol z přelíčení 6.6.1946. Národní archiv, fond Národní soud, TNS lO/46, karton 43, i.č.
668.
141 Čtvrtý dodatek k trestnímu oznámení ve věci Josefa Kalfuse. Národní archiv, fond Národní soud, TNS lO/46,
karton 39, i.č. 606.
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citovat vybrané pasáže: ,,[ ... ] Stal se odborovým
Vytlačoval

daleko k ministru.

přednostou

z presidia zapracované

[Kalfus - D. K.] a tu již

úřednictvo

Ministrováním Kalfuse nastal jeho
věcí zaměstnanců.

byl jsem se svými

[ ... ] Jeho

nejšpatnější

největší

tam figurku Kalfuse.

režim, kde i jeho žena zasahovala do osobních

zrada byla spáchána na mé

třemi nezaopatřenými dětmi

a dosazoval tam svoje

nastrčil

oblíbence. Když nešlo vše Englišovi podle chuti, odstoupil a

uvržen do

největší

osobě.

Němcům

[ ... ] Svojí suspensí

bídy, aniž by se o mne dále
okupantům,

starali. Jak mohl spolupracovat s Londýnem, když jsem se postavil proti
ke zkáze. [ ... ] Jeho postoj proti

neměl

nebyl na úrovni poctivého

českého

hnal

mě

vlastence. Jeho

veřejný projev v rádiu byl jeden z nejhnusnějších.,,142
Při přelíčení

června

ze 7.

byl ve

věci

čten

Josefa Kalfuse

protokol jeho bývalého

osobního tajemníka Miloše Cikrta. V ministrově blízkosti se Cikrt pohyboval od roku 1938 až
do konce protektorátu, a tak měl možnost velmi
jako velmi pilného

člověka poněkud uzavřené

dobře

a

nadřízeného

jej poznat. Hodnotil svého

nedůvěřivé

povahy.

Označil

jej

uvědomělým

a tvrdým Čechem, protože byl rodák z pohraničí, kde byli lidé soužitím Čechů s Němci vždy
národně vyhraněnější.

těžce

Podle Cikrta byl Kalfus "velmi autoritativní" a "velmi

nechal na

sebe působit někým z úřednictva.,,143 Jako tajemník ministra se svědek podílel na sestavování
Kalfusových
pouze na

článků

a projevů. Politické projevy, kterých

přímý příkaz.

naštěstí

nebylo mnoho,

opatřil nějakou řeč

Sestavovali je takto: "Dr. Kalfus

výroků

Kalfus

jiného svého

hleděli

kolegy, z níž jsme vybírali pak jednotlivé obraty, které jsme pokud možno
anebo jsme použili

činil

zmírnit

předmětné věci

obsažených již ve vládním prohlášení, které se

týkalo.,,144 Zda byla dodatečně změněna cenzurou řeč z 1. července 1942, nemohl si svědek
vzpomenout. Byl ale
byl podle

něj

přesvědčen,

změna

že

byla provedena až po projevu v rozhlase. Kalfus

onen hrubý obrat odsuzující Beneše odmítl

o obžalovaném prohlásil, že

německé

svém místě, pracujícím uvážlivě ve

požadavky ani

prospěch

přednést.

Na

pasivně nepřijímal.

závěr

výslechu Cikrt

Byl prý

svého národa, odhodlán pro

člověkem

na

českou věc obětovat

i život.

Několik

dalších

svědeckých výpovědí

se Kalfus stýkal s

Bořkem-Dohalským,

přítelem.

zatčen

Když byl

bylo

což

předčítáno

věděl

Eliáš, hrozilo ministrovi

11.

června.

Josef Till potvrdil, že

od žurnalisty samotného, jenž byl jeho
nebezpečí,

kterého si byl

vědom.

Zavolal

142 čtvrtý dodatek k trestnímu oznámení ve věci Josefa Kalfuse. Národní archiv, fond Národní soud, TNS 10/46,
karton 39, i.č. 606. Příloha. Národní archiv, fond Národní soud, TNS 10/46, karton 39, i.č. 606.
143 Protokol s Milošem Cikrtem sepsaný u ministerstva vnitra 3. ledna 1946. Archiv Ministerstva vnitra, 301-474, s. 116.
144 Tamtéž, s. 117.
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si

několik

svých

něco

že by se mu
pro

případ,

stalo.

čelili Němcům

a vybídl je, aby

Předpokládal

zatčení.

své

V

případě,

a udrželi resort, v

kanceláři měl připraven

batoh s prádlem

že by ho odvezli na Pankrác.

Eliášův

1941 žádal

spolupracovníků

dosvědčil,

ministr Kratochvíl

přítomné,

rozmlouval a

že Kalfus na jedné

aby do nového kabinetu nebyl

přesvědčoval

přibrán.

schůzi

vlády v

době

po

září

Kratochvíl mu to v soukromí

jej, protože bylo nutné udržet kontinuitu

finanční

administrativy

až do chvíle osvobození. 145
Miloš Pavlík z prezidia ministerstva financí popsal jeden rozhovor s obžalovaným.
Kalfus mu ukazoval v novinách

nějaké

prohlášení protektorátní vlády a doslova

"Tak vidíte, pane kolego, tady se z novin dovídám, že jsem zas

učinil

pověděl:

jedno prohlášení,

o kterém jsem neměl dosud ani tušení.,,146 Zda se to vztahovalo k 17. prosinci 1943, nemohl si
svědek

vzpomenout, ale mohlo se tak stát.

Karel Engliš znal Kalfuse jako člověka "bezvadného charakteru".147 Byl jeho rádcem
v mnoha odborných záležitostech i za protektorátu. Sepsali spolu
proti odebrání kompetencí ministerstvu financí, proti
zaváděli.

Engliš mu demisi nikdy

by mohlo znamenat
ujišť ovali,

koncentrační

že je dobře, že Kalfus

nedoporučoval,

tábor.

zůstal

Kromě

Kalfus

vstříc.

přednosta

úředníků.

Zajímavé a

Potřeboval-li
rovněž

druhého personálního
Potvrdil

Kalfusův

opuštění

finanční

a

memorandum
Němci

daní, kterou

německé vůli

místa proti

hospodářští

znalci Engliše

na svém místě.

Jan Kozák z ministerstva financí byl
podplukovníka Balabána.

reformě přímých

protože
toho

například

kdy

v odboji, mImo jiné ve

finanční či

podstatné bylo
oddělení

činný

skupině

zpravodajskou pomoc, vyšel mu

svědectví

Otakara Cziviše, který

měl

jako

na ministerstvu na starost referát o nasazování

odpor proti nucenému nasazení svých lidí.

Němci

prosadili svých

40 procent a ministr financí tenkrát řekl něco jako: "Už aby ti lumpové (Němci) byli pryč.,,148
S jeho

vědomím

se operovalo s falešnými

čísly

a docílilo

se nasazení sotva

dvacetiprocentního.
Jindřich

nadřízeného.

Vacek z ministerstva financí byl také

Než se v

červnu

zasvěcen

1941 u Kalfuse sešli Eliáš s

do riskantní

činnosti

Bořkem-Dohalským,

od Kalfuse pokyn, aby pustil generála hlavním vchodem a žurnalistu

svého

dostal Vacek

kanceláří

tajemníka

Cikrta.

145

Svědecký protokol s Jaroslavem Kratochvílem. Národní archiv, fond Národní soud, TNS 10/46, karton 36, i.č.

555.
146
147
148

Svědecký protokol s Milošem Pavlíkem. Tamtéž.
Svědecký protokol s Karlem Englišem. Tamtéž.
Svědecký protokol s Otakarem Czivišem. Tamtéž.
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Protokol Miloše Linharta byl krátký a výstižný: "Byl jsem 4.
německé věznice

a sdílel jsem celu

věznici opouštěl

jsem
v

případě,

že budu

a

Bořek-Dohalský,

a

puštěn

mu, aby dr. Metall

sdělil

popřel,

dr. Kalfusovi, že mu

Bořkem-Dohalským.
měl

ve

mě důvěru,

zatčen

gestapem

13. listopadu 1941
mne prosil, abych

Bořek-Dohalský děkuje

vyřídil

za to, že mu umožnil

s ing. Eliášem a dr. Háchou, aby byl bez obav, že nic neprozradil

že by s dr. Kalfusem mluvil. Tento vzkaz jsem dr. Metallovi

ihned po svém propuštění.
O

který

1941

na svobodu, se odebral k dr. Metallovi, advokátu v Praze a

zprostředkoval schůzku

a neprozradí, že

na Pankráci s

října

vyřídil

,.149

finančních opatřeních

svědecky

obžalovaného

vypovídal Ferdinand Menger,

ředitel

Pražské spořitelny ve výslužbě. V časných ranních hodinách 15. března 1939 si ministr pozval
Mengera a další vedoucí
země,

a že musí

představitele peněžních ústavů. Sdělil

společně

najít

způsob,

čelit

jak

jim, že

Němci

obsadí

české

hospodářství.

jejich snahám o zásahy do

Skutečným krokem pak bylo vytvoření konsorcia Ústřední banky pojišťoven, pojišťovny

Slavie a Ústřední jednoty hospodářských družstev z Kalfusovy iniciativy, které převzalo akcie
z rukou státu, aby se jich nemohli zmocnit
tři

miliardy korun v hotovosti pro

Němci.

potřeby

Kalfus skrýval ve sklepích Národní banky

státu po osvobození.

Doporučoval

peněžním

i

ústavům, aby držely značné pokladní hotovosti a nedaly je odčerpat do říše. Ústřední svaz
peněžnictví,
Němcům

vliv v

zřízená

instituce

a Bertschovu ministerstvu "stále do

něm

vv·

Jaroslav

/

Kapička

výplatním stavu

kteří

míry ve

doznal, že

zaměstnanci finanční

stráže

sféře

povstání povoláni. Do 9.

Kapička

zůstal

navzdory

dr. Kalfuse, který si jistý
úvěru,

která je

důležitým

zůstali

s

vědomím

Kalfuse ve

Tím, že ministerstvo nadále evidovalo tyto lidi, mohli být
května

bylo k dispozici 600

zaujali své pozice na hranicích. Se stráží se

odboje, o čemž

vzoru,

,.150

finančních úřadů.

době květnového

stráže,

značné

zachoval, pokud šlo o emisní politiku na poli státního

f ak torem pro penezmctvl.

v

německého

za protektorátu podle

počítalo

i pro

mužů finanční

potřeby

domácího

v roce 1941 jednal s pplk. Františkem Biirgerem-Bartošem.

Miloslav Kohák byl za okupace v ÚVODu. Na jaře 1941 dostal od vedení domácího
odboje

příkaz,

aby vešel do styku s přítelem

Bořkem-Dohalským,

jenž

měl

zase navázat

kontakt s Eliášem. Šlo o to zajistit, aby protektorátní vláda svým vystupováním nenarušovala
akci emigrace.
příležitost

150

se k předsedovi vlády dostal

s ním [Dohalským - D.K.]

o tom, na které
149

Novinář

členy

několikráte

takzvané protektorátní vlády

přes

ministra Kalfuse.

"Měl

jsem

o Kalfusovi mluvit, když jsme uvažovali
můžeme při

své

revoluční

práci spoléhat.

Svědecký protokol s Milošem Linhartem. Národní archiv, fond Národní soud, TNS 10/46, karton 36, i.č. 555.
Svědecký protokol s Ferdinandem Mengerem. Tamtéž.
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o Kalfusovi
že

při

jedné

nepřipouštěl Zdeněk
příležitosti řekl:

vyjádření některých

konkrétně

politiky, jmenoval

raději

Než by Kalfus zradil,

vedoucích

přesně,

Dohalský nikdy žádných pochybností, pamatuji se

představitelů

o budoucím

zavřít."

se dá

chtěl

Když

Londýn

směru československé hospodářské

Kalfuse. Dohalský od ministra obdržel rukopisnou analýzu

ji Kohákovi. Ten elaborát přepsal na stroji, rukopis zničil a odevzdal přepsaný text
J5J
Josef Kalfus byl v ilegální síti veden pod krycím jménem "Starý",
Vladimíru Krajinovi.
a

předal

Alois Eliáš jako

"Nováček".

"Volba těchto dvou krycích jmen sama

nasvědčuje

tomu, že dr.

Kalfus a gen. Eliáš byli v revoluční práci spojováni jako osoby, s nimiž se počítá.'d52

červen.

Významným dnem soudního zasedání byl pro Kalfuse 13.

Vystoupili v jeho

věci

tři svědkové a Tomsa četl několik svědeckých protokolů. Předseda národní správy Škodových
závodů

Vilém Hromádko znal Kalfuse od roku 1935, kdy mu ministr financí poskytl

dodávky do

Sovětského

Kalfuse a Eliáše se

zahraniční

Eliáše a Kalfuse se
věděl,

zprostředkoval

svazu. Vykládal, jak

předseda

přes

vládou

poměr

Při

zmínce o dobrém poměru

mezi Eliášem a

Krejčím. Svědek

že se mu generál Eliáš jednou zmínilo tom, že ministr spravedlnosti mu

Přísedícího

generála

Koutňáka

dovědět.

Dostal s Eliášem zprávu ze

1939 nebo 1940. Pak Hromádko
podpoře

lidí,

kteří chtěli

zahraničí,

vysvětloval,

uprchnout do

častěji

protektorátní vládu

jak obžalovaný

zůstat

za vinu. Nebyl tu nikdo, kdo by tak ovládal

přesvědčil,

aby na svých místech

zahraničí.

také možnost emigrovat, avšak rozhodl se

Hromádko

Z

výpovědi svědka

zůstali.

zahraniční

To bylo v roce

vycházel

vstříc při

později

měl

bylo kladeno

svědek.

Protože jezdil

přísedících,

jaký názor na

mínil

v těchto zemích. "V Rusku mi byl

potíže.

vyplynulo, že Kalfus

i za cenu, že by mu to
hospodářství,

pouze

že se to Kalfus snažil

ochotně

do Moskvy a Jugoslávie, ptal se ho jeden z
převládal

dělá

zajímalo, zda se Kalfus snažil zjistit, jak se dívá

vláda na jeho setrvávání v protektorátní vládě. Hromádko ho

pro

v letech 1939 a 1940 styk

Moskvu a Jugoslávii.

soudu zeptal na

úvěr

vyměněn

protektorátní pas za

pas občana Československé republiky. Tím je snad řečeno vše,,,J53 odpověděl svědek. Na
další otázky obhájce Hromádko potvrdil, že

Kalfusův

vztah k

protože poskytnutím státních záruk, což bylo tenkrát
smýšlení. Metall pak žádal, aby
činnosti.

svědek předložil

Hromádko se zmínil o tom, že již

Sovětskému

svazu byl kladný,

něco neobyčejného,

projevoval své

soudu doklad o své ilegální

počátkem

informační

roku 1939 byla ve Francii tendence

151 Krajina Vladimír, (1905-1993), český vědec, pedagog, politik a účastník protinacistického odboje. Odkaz
[online], [cit. 2006-07-09]. Dostupný z www.1ibri.cz/databaze/kdo20/main.php.
152 Svědecký protokol s Miloslavem Kohákem. Národní archiv, fond Národní soud, TNS 10/46, karton 36, i.č.
555.
153 Stenografický protokol z přelíčení 13.6.1946. Národní archiv, fond Josef Kalfus, karton 43, i.č. 668.
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nevěřit

v existenci

československého

státu. Proto republika získala

byly

opačné.

přísedící

Když Kalfusovi vytkl

dobré Chvalkovskému

věřit,

všechny akcie ve

ještě před březnem

Francii. Hromádko toto francouzské stanovisko oznámil

nevěřili,

a Kalfusovi. Obžalovaný k tomu podotkl, že tomu

nazpět

1939 Eliášovi

jelikož Chvalkovského informace
všeobecně

Bernášek, že bylo

známo, že není

odvolal se obžalovaný na prezidenta Beneše, jenž by si nikdy

nevybral zrádce.
Předseda soudu potom přečetl prohlášení České národní rady, že Berdych, Čančík

a Kavalír nebyli jejími

členy

a nemohli s ní spolupracovat, jak o tom vypovídal obžalovaný

při přelíčení 4. června. Kalfus nato přednesl dopis Čančíka, adresovaný jeho advokátu, ze

kterého dovodil, že jeho úmyslem bylo pouze odevzdat vládu do nových rukou. 154
svědkem

Druhým

Vyprávěl podrobně

toho dne byl Jaroslav Rudolf, ministerský rada ministerstva financí.

zmínil se o jeho snahách, aby
protektorátu,

měla

přičemž zdůraznil,

českých věcí.

československé

o financování

mobilizace, kterou Kalfus podporoval,

vojenská správa zásoby

že všechna

opatření,

kovů,

vyzdvihl

jež obžalovaný

činnost

učinil,

Kalfuse za

byla ve

prospěch

Potvrdil, že Heydrich Kalfuse do vlády povolal jako odborníka, dále že se

ministr bránil

matrikulačnímu příspěvku.

mimořádně způsobilý,

Výpověď svědek zakončil

ohrazovat pádnými argumenty.
který byl všem svým

Byl totiž

podřízeným

vzorem. Až na

zřízence

aby se mohl

charakteristikou obžalovaného,

Lillinga, jenž

marně

aspiroval na

vyšší funkci, neměl Kalfus nepřátele. 155
Pak

předstoupil

svědek

a vypovídal. Jako vedoucí

Karel Myška, vrchní odborový rada ministerstva financí

úředník

pokladního

oddělení

byl v noci ze 14. na 15.

povolán do ministerstva, kde sledovali rádiové vysílání o postupu
Zároveň

republiky.

si

Kalfusovi, v němž mu

přítomní

poděkoval

vedoucích

urychleně převést

úředníků

německých

1939

vojsk do

vyslechli rozhlasový vzkaz Teplanského adresovaný

a vyslovil lítost nad tím, že došlo k rozchodu se Slovenskem

a ujistil ho svou oddaností. Myška
chopil úkolu,

března

zůstal

v Kalfusově

státní majetek do

ministerstva financí proti

kanceláři

českých

provádění

rukou.

až do rána, a pak se také
Hovořilo

protestu

bankovní koncentrace,

několika

kteří

se tím

dostali do nebezpečí. Ministr ale zasáhl a věc vzal sám na sebe. 156
Závěr

soudního zasedání z 13.

Horák, odborový

přednosta

června

byl vyhrazen

ministerstva financí ve

svědeckým protokolům.

výslužbě,

Leopold

pokládal za Kalfusovu zásluhu,

154 Dopis prof. Josefa Čančíka Otto Metallovi z 9. června 1946. Archiv Národního muzea, fond Josef Kalfus,
karton 3, i.č. 182.
155 Stenografický protokol z přelíčení 13.6.1946. Národní archiv, fond Národní soud, TNS 10/46, karton 43, i.č.
668.
156 Tamtéž.
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že prosadil

svůj

požadavek, aby byl

každoročně

rozpočet. Němci měli

sestavován

totiž

v úmyslu hospodařit bez rozpočtu, dokonce chtěli rozpočtový rok přizpůsobit německé říši. 157
Bohumil Novotný,
stavěl

proti zavedení

odbornější a

někdejší přednosta daňového

německého daňového

odboru zase potvrdil, že se Kalfus

systému. Dokazoval, že "náš systém je daleko

pružnější" .158 Poté, co Němci svoje normy prosadili, protahovali úředníci

ministerstva financí

prováděcí

v ministrovi. Ve stejné

věci

nařízení

a ve svých sabotážních snahách
výpovědí podpořil

Kalfuse svou

měli

Jaromír Berák,

oporu

přednosta

finančního oddělení Ústředního svazu československého průmyslu. 159

V

Kalfusův prospěch vyzněl

pořízený

i protokol

u Národního soudu s Bohuslavem

Kučerou, bývalým vrchním ředitelem Pražské úvěrní banky. Československý stát držel 51

procent akcií této banky, a proto Kalfus hned po 15.

březnu

zajistil, aby byl majoritní podíl

státu převeden na Ústřední banku českých spořitelen, Akciovou společnost Křižík, pojišťovnu
Slavii a Ústřední jednotu hospodářských družstev.
zahraniční

filiálky banky do odboje. Za ministrem stál

úkolu zhostil a odjel v červnu 1939 do
účelu

Kalfus Kučerovi přikázal, aby zapojil

své cesty. Vše ale

popřel

a

Paříže.

Němci

předseda

Po návratu byl

vlády Eliáš, a tak se

ředitel

Kučera

vyslýchán gestapem o

mu nic nedokázali. Z podnětu Kalfuse v roce 1940

a 1941 navštívil filiálky v Bělehradě, Sofii a Bukurešti a sjednal tam s českými lidmi
podporu odboje, zejména osob, jejichž útěk do

zahraničí

František Peroutka přicházel s obžalovaným v

vedl

době

přes

finanční

tato místa.

okupace do styku jako vrchní ředitel

Národní banky. To byla instituce, nad kterou vykonávalo dozor ministerstvo financí i po
kompetenčních přesunech

roku 1942. Kalfus podle

něj

nikdy nepustil ze

zřetele

"otázky

národně-politické v ohledu měny a peněžnictví",160 což doložil několika fakty.

O

Kalfusově ochotě

podporovat odbojovou

činnost hovořil

u výslechu

svědek

Karel

Juliš, někdejší generální ředitel Českomoravských strojíren: "Byl jsem v době okupace činný
v domácím odboji. Generál Spěváček 161 se mi svěřil, že bude zapotřebí větší peněžité částky
pro

účely

domácího odboje a já se radil s dr. Kalfusem, jak by bylo možno z

peněz

Českomoravských strojíren tuto částku opatřit a jak to máme provést. Dr. Kalfus přišel s tím,

abychom generálu

Spěváčkovi

vyplatili peníze, který podepíše kvitanci a my že to

odůvodníme tím, že jsou to vrácené úroky ze záloh na nedodaný vojenský materiál.,,162

157

Svědecký protokol s Leopoldem Horákem. Národní archiv, fond Národní soud, TNS 10/46, karton 39, i.č.

601.
158
159
160
161
162

Svědecký protokol s Bohumilem Novotným. Tamtéž.
Svědecký protokol s Jaromírem Berákem. Tamtéž.
Svědecký protokol s Františkem Peroutkou. Tamtéž.
Spěváček Viktor, (1888-1939), gen. intendant, účastník odboje.
Svědecký protokol s Karlem Julišem. Národní archiv, fond Národní soud, TNS 10/46, karton 39, i.č. 601.
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Spěváček dostal asi 560000 korun. Byl později zatčen. Člověk, který prováděl onu výplatu

taktéž, ale Juliše nevyzradil. Kalfus jednal
vědom,

nebezpečí

že se vydává

statečně

upřímný

jako

perzekuce. Nikdy nebylo

vlastenec, protože si byl

vyloučeno,

že by se

Němci

nemohli

výslechy dostat až k iniciátoru akce.
Advokát Jaroslav Drábek vypovídal, že byl Kalfus ve styku s Politickým ústředím, které
financoval maskovanými sanačními vklady.163 Jan Jína 164 z Politického ústředí získával od
hospodářského

Arnošt Heidrich v

době

a

finančního

rázu. Mimo to byl touto ilegální skupinou
považován za stejně důvěryhodného vládního činitele jakým byl Eliáš. 165
Kalfuse informace

okupace

působil

v Královské

české společnosti

nauk a pracoval

v odboji. V roce 1942 jej jménem domácího odboje požádala Stanislava Jínová, manželka
Jana Jíny, aby ministra Kalfuse informovalo
smrti generála Eliáše

poněkud

ztratil

zahraničně-politické

přehled.

situaci, protože ten o ní po

Heidrich souhlasil, veden mimo jiné snahou

získávat od Kalfuse zprávy o německých plánech v protektorátu. Oba se setkali poprvé na jaře
1942. "Rozmluva byla tenkráte dosti dlouhá,
domácí odboj, že je o

některých věcech

odbojem spolupracovat a
riziko.

zdůraznil,

Výslovně mně řekl,

velmi

přesvědčil
dobře

jsem se z ní, že dr. Kalfus sleduje

informován a že je ochoten s domácím

že je k této spolupráci ochoten,

s mou spoluprácí

počítejte,

ať

s sebou nese jakékoliv

ohled na mou osobu neberte, jsem

starý člověk, nemám dětí a mohu tedy riskovat.,d66 Kalfus od té doby Heidrichovi předával
zprávy, které byly prý cenné i pro

zahraniční

odboj.

Svědek

v protokolu potvrdil, že jej Kalfus

pověřil Vojtěcha

Mastného rozmluvit Háchovi nabídku vládního vojska. Jeho
podrobný popis události z ledna 1943 se v podstatě shodoval s Kalfusovým. 167
prosil, aby

Diplomat První republiky, Robert Flieder,168 vypovídal o tom, jak s obžalovaným
spolupracoval, když bylo likvidováno ministerstvo

zahraničí.

Kalfus se zasloužil zejména

o to, že byl zachován osobní archiv ministerstva zahraničí. 169
Úplně poslední byla přečtena výpověď Waltra Jacobiho 170 ohledně protektorátní vlády.

O Josefu Kalfusovi

řekl

následující: "Byl považován za odborníka nepolitického rezortu

163 Svědecký protokol s Jaroslavem Drábkem. Národní archiv, fond Národní soud, TNS 10/46, karton 39, i.č.
60l.
164 Jína Jan, (1890-1962), český politik a odbojář.
165 Svědecký protokol s Janem Jínou. Národní archiv, fond Národní soud, TNS 10/46, karton 39, i.č. 606.
166 Svědecký protokol s Arnoštem Heidrichem. Tamtéž.
167 Srov. Kapitola [2] Vyšetřovací vazba, s. 9-10. O vládním vojsku se před soudem jednalo 8. května.
168 Flieder Robert, (1883-1957), československý diplomat. V letech 1939 až 1941 byl pověřen likvidací čs.
ministerstva zahraničních věcí. Během války působil též v odboji. KOLÁŘ, František, a kol., Politická elita
meziválečného Československa 1918-1938, Kdo byl kdo za první republiky, Praha 1998, s. 59.
169 Svědecký protokol s Robertem Fliederem. Národní archiv, fond Národní soud, TNS 10/46, karton 39, i.č.
606.
170 Jacobi, Walter, velitel SD v Praze.
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převzat

a politicky nikdy nevystupoval. Byl proto také roku 1942
Vzpomínám-li si
(byl

činný

v

správně,

německých

do nové vlády.

bylo místo a podnik jeho odborného školení nějakou dobu

bankách), což na německé

straně

bylo

přijímáno

se sympatií. V rámci

svého resortu na sebe upozornil snahou podniknouti vše možné v zájmu
tak projevoval zásadu k do hloubky sahajícím
prováděti německá přání,

příkladu

ku

opatřením

německé

českém

[ ... ],

Měl-li

se dáti pouze donutiti. [ ... ]

příležitostné řeči,

stejně

nechuť

byla jeho ostentativní

nápadná. Účasti na oficiálních německých přednáškách a slavnostech se dle možností
vyhýbal. Jeho styky k německému představenému [ ... ] byly chladně korektní.,d71

Když zasedal soudní tribunál v sobotu 15.

června,

nacházel se proces s ministry

protektorátní vlády zhruba v polovině. Mohlo se zdát, že řada problémů a otázek souvisejících
s obžalobou je již
více komplikovala
výpovědi

osvětlena,

vyřešena,

řada svědků, kteří

denně čteny

byly

ne-li

skutečně

ale tak to

nebylo. Situaci naopak stále

převážné části přelíčení osobně neúčastnili.

se z

z protokolárních

záznamů.

Na složitost situace

Jejich

upozorňoval

i denní tisk, který proces po celou dobu pečlivě sledoval. l72
Perlou sobotního

přelíčení

byl protokol ministra spravedlnosti Prokopa Drtiny vztahující

se k případu doktora Kalfuse. Drtina znal obžalovaného od roku 1936. Pokládal jej vždy za
čestného člověka,

náhodně

v jedné

který sleduje Benešovu linii. K jejich prvnímu setkání za okupace došlo

kavárně. "Nechtěl

jsem k

němu

jíti z toho

abych jej snad neuvedl do

nějakých nepříjemností, neboť

jsem si byl

Beneše mohu být sledován."

Pak Drtinu spatřil sám Kalfus, vstal od stolu a šel k němu. Od

173

té doby až do Drtinova odchodu do
proč

nastínil,

vládě

informovat naše
přinášel

a jeho

zahraničí

toho, že jako bývalý tajemník prezidenta

v prosinci 1939 se sešli vícekrát. Drtina

ze

a

vůbec

zahraničí,
zahraničí

prostřednictvím

zejména prezidenta dr. Beneše. 2. Abych sám svými zprávami, jež
i z podzemního hnutí

i jiných

prohlášení, jež by desavuovalo

členů

před

sjednával s dr. Kalfusem možnosti

171
172
173

finanční

děje

v oficiální protektorátní politice, abychom o tom mohli

působil

v protektorát ní

a podporoval odolnost dr. Kalfuse

vládě

proti

německému

abychom touto cestou se snažili zabránit tomu, aby protektorátní vláda

udal, že

přesně

se s ministrem scházel: ,,1. Aby mne dr. Kalfus informoval o tom, co se

v protektorátní

jsem

vědom

důvodu,

mezinárodní

finanční

transakce na podporu

veřejností

náš

pomoci pro odboj
zahraničí

nebyly

neučinila

zahraniční

zahraniční
úspěšné,

tlaku, zejména
žádného

odboj. 3. Abych

i domácí." Drtina
naopak

několika

Výpověď Waltera Jacobiho ve věci protektorátní vlády. Archiv Ministerstva vnitra, 300-5-1, s. 17-18.
Svobodné noviny, 16.6.1946, s. l.
Svědecký protokol s Prokopem Drtinou. Národní archiv, fond Národní soud, TNS 10/46, karton 39, i.č. 606.
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konkrétními

případy

doložil financování ilegálního hnutí na území protektorátu. S Josefem

Kalfusem hovořil naposled na Štědrý den roku 1939. Ministr Drtinu podrobně zpravil
o
o

hospodářské

situaci

pravděpodobných

přijde

zemí. "Mluvili jsme také ovšem o politické situaci,

vyhlídkách na vývoj války a já jsem se netajil svým

studentských událostech
zejména, že

českých

okamžik, kdy se

Drtinu žádal, aby Beneše ujistil jeho
Poslední Drtinovo

těžko

je situace protektorátní vlády
ničím

věrností

upozornění

nedá setrvání ve
a snahou

dobře

že po

Zdůraznil

hájitelná.

vládě

jsem

omlouvat." Kalfus zase

zmírňovat hospodářský

neušlo pozornosti tisku.

komentovalo tak, že Kalfus byl "velmi

míněním,

Pondělní

a finanční tlak.
Právo lidu jej
neřídil

politicky informován, ale, bohužel,

se

radami, které mu dr. Drtina tehdy dal.,,174

V úterý 18.
ředitel

června před

Národní banky Leopold Chmela. Byl to

systém a tudíž na

svědek

Národním soudem vystoupil další

hospodářskou

největší

obhajoby, vrchní

odborník na nacistický

situaci v protektorátu. Po válce

vyčíslil

hospodářský

škody

způsobené

českým zemím německou okupační politikou a z jeho nálezu Československo vycházelo při

mezispojeneckých vyjednáváních o reparačních nárocích. 175 V procesu s K. H. Frankem
figuroval jako znalec v otázkách

hospodářských

a

finančních

a jeho znalecký posudek vyšel

v roce 1946 knižně. 176
Ústřední myšlenkou jeho svědectví bylo přesvědčení, že ministerstvo financí v čele

s Kalfusem považovalo protektorát za

přechodnou

záležitost,

počítalo

a snažilo se proto odstranit škody vzniklé mobilizací roku 1938,
a

nepřátelskou

dluhu na

Německo.

ministerstvo
řekl:

dělalo

"Je velmi

Chmel a

přiznal,

že

o úsilí

země utrpěla

převést

zřízením

těžké ciferně

nebo bych

co

největší část

nedozírné ztráty,

řekl konkrétně vyjádřit

Je však nesporné, že

měnových,

zachráněny

nebo v materiálu, v otázkách

republiky

válečnými přípravami

ačkoliv

všechno možné, aby vykořisť ování zmařilo nebo oddálilo.

činností zachráněny.

v otázkách

hlavně

okupací. V tomto smyslu šlo

se

státního

Kalfusovo

Svědek

doslova

hodnoty, které byly touto

byly hodnoty ohromné.
průmyslových

a

Ať

už

hospodářských

vůbec.,d77 Svědek hovořil podrobně o úskoku s pokladničními poukázkami, jimiž se podařilo

zachránit 14 miliard korun. 178 Nesmírné hodnoty byly uchráněny bojem proti zrušení celní
Právo lidu, 16.6.1946, s. 3.
K poválečným reparacím srov. KUČERA, Jaroslav, Kapitola VI., Reparace a restituce, , in: "Žralok už nikdy
nebude tak silný." Československá zahraniční politika vůči Německu 1945-48, Praha 2005, s. 103-142.
176 CHMELA, Leopold, Hospodářská okupace Československa. Její methody a důsledky, Praha 1946.
177 Stenografický protokol z přelíčení 18.6.1946. Archiv Národního muzea, fond Josef Kalfus, karton 5, i.č. 261.
178 Myšlenka vznikla v roce 1942 ze spolupráce Národní banky s ministerstvem financÍ. Národní banka vydala
emisi pokladničních poukázek, aby se tak tvořila "mobilita československých respektive protektorátních ústavů
174
175
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hospodářské opatření Němců

hranice, který oddálil toto
německé

postavena hráz
samostatnou

měnovou

o celý rok. Celní hranicí byla totiž

rozpínavosti, pomáhala udržovat cenovou hladinu, udržet
zahraniční

jednotku, udržovat

obchod a mít

příliv

celní hranici zrušit už v roce 1939. Výnosem K. H. Franka měla být celní unie
zavedena 1. dubna 1940, ale
1940.

179

přičiněním

Kalfuse a jiných

odborníků

Němci chtěli

deviz.

neodvolatelně

k tomu došlo až 1.

října

Předseda Tomsa se svědka zeptal, zda by taková opatření byla možná, kdyby byl

místo Kalfuse Němec. On

odpověděl,

svědectví

Chmelovo

že rozhodně nikoliv.

jistě

bylo

jedno z nejdůležitějších, protože

líčil

zásluhy

obžalovaného z pozice uznávaného odborníka na protektorátní problematiku. Pozorovatel by
očekával,

že bude Kalfus

svědkův

výstup

pozorně

sledovat, ale tak tomu nebylo. Redaktor

Svobodných novin zaznamenal, že Kalfus naslouchal tak, jako kdyby o
"S jakousi rezignací dívá se do stropu,

mírně nakloněn

něm

ani nebyla

a s jedním sluchátkem

řeč:

přiloženým

u ucha.'d8o O čem to svědčí? Po osmi týdnech téměř nepřetržitého zasedání soudu byl jistě
unaven, snad i otráven.
členové

nalézt

tribunálu

odpověď

prospěšná či

Svědectví přicházela

svědkům

i obžalovanému byly prakticky stejné a sledovaly

na to, zda byla Kalfusova

zda mohl

učinit ještě

Chmely ve vzduchu zanechal
z přísedících
když

soudců

Němci věděli

stále další a další, ale otázky, které kladli

přítomnost

svědectví. Neboť

Proč

se Chmely zeptal: "Vy jste byl

cíl -

ve vládách protektorátu opravdu národu

více, než dokládají

nezodpovězené:

zřetelný

Němci

zatčen.

Kalfuse

Máte

i projev
nezavřeli?

vysvětlení

pro to,

ředitele

Jeden
proč

-

o této spolupráci [Chmely s Kalfusem respektive Národní banky

s ministerstvem financí - D. K.], nebo se domníváte, že

věděli

-

zavřeli

vás a nikdy nedošlo

k tomu, aby dr. Kalfuse?,,181 Na to Chmel a dovedl odpovědět jen tím, že metody gestapa byly
nevyzpytatelné. Doložil to vlastní zkušeností na gestapu, kde mu
vyplývalo, že o
svobodě. Při

něm německá

tajná státní policie

výslechu Chmelovi

předstírali,

věděla,

že Kalfus je

a

předložili

přesto

materiál, z něhož

jej léta nechala chodit na

rovněž zatčen,

a tak je

zbytečné

cokoli zapírat. Chmela se ale ke spolupráci s Kalfusem nepřiznal a později mu z vězení poslal
moták, v němž ho varoval, aby byl opatrný, že o jeho ilegální činnosti gestapo ví.

tím, že by se přebytek peněz ukládal v poukázkách Národní banky a ne, jako dosud, aby peněžnictví bylo nuceno
všechny volné prostředky investovat do říšských hodnot nebo je ukládat jako úložky do říše." Protokol
o hlavním přelíčení ve dnech 29.4. - 31.7. 1946. Národní archiv, fond Národní soud, TNS lO/46, karton 41, i.č.
668.
179 K celní unii podrobně CHMELA, Leopold, Hospodářská okupace Československa. Její methody a důsledky,
Praha 1946, s. 150-164.
180 Svobodné noviny, 18.6.1946, s. 1.
181 Stenografický protokol z přelíčení 18. června 1946. Archiv Národního muzea, fond Josef Kalfus, karton 5, i.č.
261.
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S posledními
V sobotu 22.

červnovými

června

přelíčení

dny roku 1946 vrcholila

u Národního soudu.

byli obžalovaní seznámeni s důležitým posudkem vojenských

Znalci nejprve rozebírají okolnosti, které vedli k 15.
vědět,

podle nichž musela vláda

že budou

březnu

Němci útočit

německého přepadu.

znalo vojenské zpravodajství datum

země.

Už 10.

března

Ruku v ruce s předáním moci

Němcům

šlo také vydání moderního vojenského materiálu,

ředitelství

a jiných

úřadů,

několik faktů,

1939. Poukazují na

na suverenitu

znalců.

archivů

které sloužily jako prameny pro stíhání

soudů,

českých

policejních
Důležitý

lidí.

spisový materiál byl spálen pouze na ministerstvu národní obrany a ministerstvu dopravy.
Škody vzniklé tím, že byla Němcům postoupena výzbroj a výstroj, vojenské zařízení
a budovy,

činily

nekompromisní
zřízení

33,5

řečÍ.

miliardy

předválečných

věci

korun. Posudek v této

Tím, že obžalovaní Josef Kalfus a Jaroslav

Krejčí

setrvali ve

hovořil

vládě

československé

takzvaného protektorátu, "dali i souhlas k vydání majetku

i po

armády

německé okupační moci a jsou spoluvinni s ostatními členy tehdejší vlády, ,,182 že poskytli cizí

moci vojenský

prospěch

a zvýšili její vojenský potenciál. Znalci

vládního vojska na frontu v roce 1943 nedošlo díky
Kdyby

Němci chtěli,

dovedli by na

duševně

působení

slabého Háchu

vyloučili,

že k nasazení

Milady RádIové na svého otce.
působit.

Nabídku zamítli sami

Němci, protože nechtěli dát Čechům do rukou zbraně. A tak znalci konstatovali, že "tzv.

protektorátní vláda svým souhlasem s nabídnutím vládního vojska k použití v přímém boji
proti

spojencům, překročila

nesmírně

dokonce požadavky samotných

poškodilo postavení

zahraniční

vlády

Němců. Uskutečnění

československé

a

by bylo

způsobilo nepředstavitelné

ztráty českému lidu na frontě i doma.,,183 Podobně negativně, jako napomáhání nepříteli, jsou
hodnoceny další záležitosti objevující se

vobžalobě

-

Liga proti bolševismu, vládní

projevy, matrikulární příspěvek, pracovní nasazení atp. Jisté bylo, že znalecký posudek
obžalovaných
V doslovu je
ušetřili

přitížil.

vysloveně nepřijato

Krejčího

a Bienertovy vlády

označil

hlavní tvrzení obhajoby, a sice, že

za velezrádné.

ministři

setrvali, aby

národ ztrát.

V úterý 25.
řízenÍ.

Základní pojetí

pětici

června předseda

Národního soudu František Tomsa

Národní prokurátor však soudu podal

několik

dalších

uzavřel

tzv.

průvodní

dokumentů osvětlujících činnost

obžalovaných. Mezi nimi dopis pplk. gšt. Františka Btirgera-Bartoše, který potvrzuje, že
v posledním dubnovém týdnu roku 1945 dvakrát jednal s Kalfusem za

182
183

účelem

Posudek vojenských znalců. Archiv Národního muzea, fond Josef Kalfus, karton 40, i.č. 643.
Tamtéž.
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získat zprávy

o jednání protektorátní vlády s nacisty. 184 O ilegální činnosti Josefa Kalfuse vydal svědectví
ministr zahraničního obchodu Hubert Ripka. 185 V zahraničním odboji mu bylo svěřeno
zpravodajství, přičemž potvrdil, že od Kalfuse dostával cenné zprávy z protektorátu. 186

Za dva dny, tedy 27.

června, přednesl

řeč,

kterou

sklání, a

přitom

národní prokurátor František Tržický svoji

zahájil citátem Jaroslava Kvapila: "Jen toho se chci dožít, když se den

můj

ještě tolik síly mít; zulíbat všechny věrné na potkání a zbabělce a zrádce na znak položit.,,187

Jeho projev, který zaznamenaly Svobodné noviny, byl
jen na některé
Předně

závěry,

byl

poměrně

obsáhlý. Rád bych poukázal

tak, jak jej zachytily Svobodné noviny.

přesvědčen,

1939, bylo podat demisi,

že jedinou správnou cestou ústavních

případně

činitelů

březnu

demonstrovat své stanovisko protestem nebo odjet do

ciziny a tam po boku Edvarda Beneše a ostatních zahájit boj s okupanty.
muselo být jasno, že ve

po 15.

světě začíná

Neboť

"každému

zápas dvou sil a že v tomto zápase jde o vyšší mravní

hlediska, o uplatnění zásad lidské šlechetnosti a dodržování daného slova ... ,,188 Hlavním
motivem

činnosti

obžalovaných nebyl jen zájem národa, nýbrž

často

"osobní jejich

nestatečnost, ustrašenectví a nedostatek odvahy." 189 Politický proces před Národním soudem

měl prokázat, že se obžalovaní dali do služeb "pochybné moci".190 Nikdo z nich nemohl

prospívat národu jako celku. Proto je

nemůže

omluvit, jestliže se v několika

případech

postavili za osoby, na nichž jim záleželo. Ztotožnil se se slovy ministra Drtiny, který
upozornil Kalfuse

před

svým odjezdem za hranice, že

neúnosnou. Tržický dále zamítl námitku obhajoby, že
nacistům

by zavinil ještě více

protože byl pro jejich
hospodářském,

ministry,

válečné

obětí. Němcům

účast

v protektorátní

případný

se stane

odpor obžalovaných

záleželo, aby byl prostor

cíle nepostradatelný. A navíc,

vládě

českých

poválečná

vůči

zemí v klidu,

bilance škod na poli

politickém i kulturním, byla tragická. Když srovnával Eliáše s ostatními

zčásti připustil,

že pouze Kalfus

tedy aby zakrýval podzemní

činnost.

a navrhl tresty. Obžalovaní

Krejčí,

zůstal

na svém

místě

z podobných

Potom se prokurátor zabýval
Hrubý a Bienert spáchali

důvodů

podrobněji

zločiny

jako on,

obžalobou

státu za

zvláště

Dopisy pplk. gšt. Františka Bartoše. Archiv Národního muzea, fond Josef Kalfus, karton 40, i.č. 643.
Ripka Hubert, (1895-1958), novinář a politik. Ministr zahraničních věcí londýnské vlády, 1945-1948 ministr
zahraničního obchodu. Odkaz [online], [cit. 2006-07-09]. Dostupný z www.libri.cz/databaze/kdo20/main.php.
186 Svobodné noviny, 26.6.1946, s.2. Svědecký výslech Huberta Ripky jsem neměl k dispozici. Je sice uveden
v inventáři fondu Národní soud (Národní archiv, TNS 10/46, karton 60, i.č. 971), ale fyzicky se v příslušném
kartonu nenachází. Je zde pouze poznámka, že dokument chyběl již při zpracování fondu.
187 Svobodné noviny, 27.6.1946, s. 1.
188 Tamtéž ..
189 Tamtéž, s. 2.
190 Tamtéž.
184

185
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přitěžujících okolností. Pro tento případ byla trestní sazba trest smrti.

191 U Bienerta by soud

podle Tržického mohl použít paragraf 13 odstavec 3 dekretu o Národním soudu, na
něhož

mohlo být místo hrdelního trestu použito trestu

doživotí,

dospěl

by soud k názoru, "že pro

těžkého žaláře

zjištěné polehčující

základě

od dvaceti let až na

okolnosti by trest smrti byl

nepřiměřeně přísný."l92 Kamenického a Kalfuse navrhoval národní prokurátor potrestat
těžkým žalářem

od dvaceti let až na doživotí, tak, jak to

říká

paragraf 1

retribučního

dekretu. 193 Co se týká Josefa Kalfuse, neměl Tržický námitek, aby u něj bylo při vyměření
trestu použito paragrafu 16, odstavce 2 retribučního dekretu.

měli

V následujících dnech
července

nechal ještě

předseda

obžalovaní prostor pro své obhajovací

V

pondělí

přečíst několik svědeckých výpovědí,

Národního soudu

nimi i dopis ministra Václava Kopeckého. Ten

řeči.

hovořil

1.

mezi

o pohledu moskevského odboje na

protektorátní vládu, která prý pokračovala v kapitalistické protibolševické politice Preisse,194
Berana, Malypetra, Kruliše-Randy. Generál Eliáš byl jedinou výjimkou. Kopecký
odsoudil
a

činnost

omilostňovat

víceméně

protektorátní vlády, objevil se i apel na tvrdost k obžalovaným: "Obhajovat
zlehčovat

zrádce, znamenalo by

oběti,

které

přinesl

národ v boji za

svobodu.,,195 Jako poslední z obžalovaných přednesl svoji obhajobu Josef Kalfus. Předstoupil
s ní v úterý 2.

července

1946.

Obžalovaný rozvedl

především

opatřoval prostředky potřebné

k

svou

obraně

činnost

z První republiky, kdy jako ministr financí

státu. Hlavním sloupem tohoto programu obrany se

stala daňová úprava z roku 1937, jako základ státní finanční rovnováhy. Když nemohl ministr
najít pro tento

svůj

koncept ve

vládě porozumění,

podal v červenci 1937 demisi.

Zdůraznil,

že

mu vývoj událostí dal za pravdu. Životní úroveň národa díky uspíšené výrobě v letech 1936
až 1938 vzrostla. Ukázalo se, jak to bylo

potřebné,

když jen mobilizace v roce 1938 si

vyžádala náklad 1200 miliónů.
Kalfus promluvil
cizímu vpádu. Pak ale

podrobně
přišel

o

opevnění

státních hranic a o

připravenosti země

bránit se

Mnichov. "Až do Mnichova připravoval jsem obranu vojenskou,

191 Tak pravil paragraf 1 retribučního dekretu. Dekret prezidenta republiky ze dne 19. června 1945 o potrestání
nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (č. 16/45 Sb.). Odkaz
[onlineJ, [cit. 2006-06-25]. Dostupný z www.lexdata.cz.
192 Dekret prezidenta republiky ze dne 19. června 1945 o Národním soudu. Odkaz [onlineJ, [cit. 2006-06-25].
Dostupný z www.lexdata.cz.
193
194 Preiss Jaroslav, (1870-1946), finančník, národohospodář a politik, účastník protirakouského odboje. Vrchní
ředitel Živnostenské banky. Odkaz [online], [cit. 2006-07-09]. Dostupný z www.libri.czldatabazelkdo20/

main.php.
195 Svobodné noviny, 2.7.1946, s. 2.
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obranu proti Hitlerovi. Po Mnichovu nastal úkol nový -

zachránit, co se zachránit dá.,,196

Nebylo možné z hlediska zachování národa podceňovat vnitropolitické pozice. Šlo o to, přežít
válku. "Devisou naší v nacistickém režimu proto býti muselo -

jsme v

tygří tlamě

-

zachovejme dobré nervy, nevzdávejme se, pokud nemusíme, v zájmu budoucího vývoje svých
národních pozic a šetřeme životy svých občanů, ježto jsme národem malým."
Značnou část

protektorátních
vystupňovaný

co

příští

své

vlád.

řeči věnoval

Nacistické

chvíle

přinese, ať

v

úřadě,

"A proto musel jsem hráti s
kartami." Vyžadovalo to
Největší část

metody

říšského

po atentátu na

hodně

obhajovací

Kalfus psychologickému
znamenaly

pro

prostředí

lidi

činnosti

všech

nevysvětlitelný

tlak,

protektora. "Nebylo dne, abych s

a

hrůzou neočekával,

doma nebo venku." Kalfus se nebálo sebe, ale o národ.

těmito

uniformovanými

nestvůrami

dále hru se zakrytými

sil. Háchu tato hra zruinovala.
řeči

byla

věnována finanční

politice za protektorátu. Ve

srovnání s tím se o své ilegální činnosti zmínil velmi krátce. V závěru jen uvedl, že je hrdý na
to, že v jeho resortu
je nezachránil

působili

před zatčením,

lidé,

kteří

byl by

sehráli významnou roli v

úspěch

květnovém

povstání. Kdyby

revoluce ohrožen. Na Kalfusovu obhajovací

řeč

navázal jeho právní zástupce Otto Metan. Shrnul delikty, z nichž obžaloba vinila jeho klienta
a snažil se podezření vyvrátit z hlediska trestněprávního. 197

Dne 3.

července

1946

ukončil předseda

Národního soudu František Tomsa

s takzvanou protektorát ní vládou a oznámil, že rozsudek bude vyhlášen v

přelíčení

příštích

dnech.

Očekávalo se, že to bude nejspíš kolem 20. července. 198

Obhajovací řeč Josefa Kalfuse - verze A. Archiv Národního muzea, fond Josef Kalfus, karton 5, i.č. 274.
Obhajovací řeč dr. Metalla - verze Al. Archiv Národního muzea, fond Josef Kalfus, karton 5, i.č. 276.
198 Svobodné noviny, 4.7.1946, s. 2.
196
197
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6. Rozsudek
přes

I

obecné

jeho verdikt nad
zahraničí.

vědomí,

pěti

že Národní soud je nezávislou institucí, existovaly snahy ovlivnit

protektorátními ministry. Ty vycházely jak

zevnitř

republiky, tak ze

Tehdejší ministr spravedlnosti, národní socialista Prokop Drtina ve svých

pamětech

vzpomíná, jak mu sovětský diplomat Čičajev tlumočil sovětský zájem na tom, aby byly
v procesu s protektorátní vládou vyřčeny alespoň tři rozsudky smrti. 199 Těžko říci, co vedlo
Sověty

k tomuto stanovisku, ale jisté je jedno -

ohledu

nejradikálnější

vládě

Klementa Gottwalda. Už
měl

tom, jak by

podobě

komunisté. O

verdikt

před

rozsudku se vedly debaty

polovinou

přibližně

scéně

i na domácí politické

července

se

byli v tomto

především

předsednictvo

v nové

vlády shodlo na
schůzi

vypadat. Vyplývá tak ze zápisu o druhé

předsednictva z 15. července 1946. Předseda vlády hovořilo jakési ,,dohodě'',200 ministr
"ujasnění

Drtina o

rozsudek." Nejspíš
připadala

tehdejší

měly

měl

z politického stanoviska Národní fronty vypadat

být vyneseny dva tresty smrti - pro Hrubého a
běžel

v úvahu i vina bez trestu. Proces ovšem

schůzi

naplněno.

července

Krejčího,

u Kalfuse

dále a ministr spravedlnosti na
pravděpodobně

nenajde

pro žádný rozsudek smrti, tedy k tomu, aby bylo toto "politické

mínění"

15.

potřebná většina

vlády

názoru, jak asi by

upozornil své kolegy, že v senátu se

Trest smrti musel být schválen

předseda Tomsa a šest přísedících.

nejméně pěti

hlasy. Senát

tvořilo

sedm lidí -

201

Jinými slovy předseda Tomsa, dva komunisté, dva
202
Nato se
lidovci, jeden člen národně socialistické strany a jeden sociální demokrat.

rozpoutala diskuse. Gottwald požádal, aby strany

přiměly

své

členy

v senátu k dodržení

"dohody" o rozsudku. Šlo především o tresty smrti. Komunisté měli jasno, sociální demokrat
Foustka byl také pro dva hrdelní tresty, ale ostatní
Náměstek předsedy

lidovci se moc
by

měla

být

přísedící

s trestem smrti nesouhlasili.

vlády, národní socialista Petr Zenkl, odmítl

nevyjadřovali.

udělena

rozhodnuto, že Drtina

Rozprava nevedla k výsledku, spor se navíc

milost v případě, že by
zařídí

ovlivňování přísedících,

přece

rozšířilo

to, zda

jen trest smrti padl. Nakonec bylo

odklad rozsudku a že se bude o

věci

jednat na stranické úrovni,

než se k této otázce předsednictvo za dva dny vrátí.
199 DRTINA, Prokop, Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Sv. II., Kniha 1,
Praha 1992, s. 189-191.
200 Ze zápisu o druhé schůzi předsednictva vlády 15.7.1946. KAPLAN, Karel, Dva retribuční procesy.
Komentované dokumenty (1946-1947), Praha 1992, s. 46.
201 Srov. Kapitola [5] Soudní líčení, s. 28.
202 O příslušnosti přísedících k jednotlivým stranám se zmínil Drtina v předsednictvu vlády, nikde v pramenech
jsem ovšem neobjevil, která jména k jednotlivým politickým stranám patří. Lze ovšem usuzovat, že: I. Radim
Foustka, jakožto redaktor Práva lidu, byl sociální demokrat, 2. Vlastimil Louda, jakožto redaktor Svobodného
slova, byl národní socialista, 3. Gusta Fučíková byla komunistka.
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Ve

čtvrtek

socialistů.

17.

července

se tak

skutečně

stalo. Zenkl shrnul výsledek porady národních

Všichni obžalovaní mají být odsouzeni. Dále by

měl

být

vyřčen nějaký

trest smrti,

nikoliv však proveden a u Kalfuse by byla možná beztrestnost. Strana informovala o svém
mínění

zástupce u Národního soudu, jiné působení bylo

Za lidovce

řekl

ministr Hála, že je

osvobozeni. Zjeho slov

vyznělo,

překvapilo,
lidovcům

že byl

vyloučeno.

že by mohli být Kalfus a Kamenický

trnem oku

zvláště

Kamenický.

Přísedící

byli upozorněni na "některé okolnosti",203 které nejspíš souvisely právě s bývalým ministrem
dopravy. Jinak se strana staví za nezávislost soudu, jenž jenom sám

může

posoudit

zločiny

hodné trestu smrti.
Fierlinger řekl, že v sociální demokracii je "vše jasné,,204 a Gottwald deklaroval
představu komunistů,

jimž šlo o dva nejvyšší tresty, pro Hrubého a

Krejčího,

být vykonány. Vinným měl být uznán každý s tím, že beztrestnost měla být

které by

vyloučena.

Ovšem politická angažovanost nesla i špatné ovoce [D. K.]. Ministr spravedlnosti
že Tomsa hodlá rezignovat na své
soudu totiž
Rezignace

působí
zřejmě

předsednictví

Národního soudu. "Mezi
frontě

okolnost, že se v Národní

měly

členy

sdělil,

Národního

jedná o rozsudky, velké vzrušenÍ.

souvisí s faktem, že rozhodnutí soudu má býti

ovlivněno

politickými

stranami, i když se dr. Tomsa odvolává na zdravotní stav.,,205 Jeho rezignaci ale nehodlal
ministr spravedlnosti

přijmout.

Večer

pak Drtina

hlasovalo trestu: "Hrubý má dostat doživotní

předsednictvu

žalář těžký, Krejčí

vlády oznámil, že senát už
25 let, Bienert 2 - 3 roky,

Kamenický 5 - 6 let a Kalfus beztrestnost. ,,206 Tresty ovšem nebyli definitivní a senát se měl
ještě

radit. Názorové rozdíly byly prý takového rozsahu, že u

nejvyšší trest, jiní pro 12

měsíců žaláře.

nacistických institucí, v tzv.
spolupráce s SD. To
Den

před

archivu, nalézt zprávy

mělo zřejmě přinést alespoň

se od jeho poslední zprávy v

podstatě

byli

někteří

pro

Bylo pak dohodnuto pokusit se ve fondech hlavních

štěchovickém

vynesením rozsudku, 30.

Krejčího

1946, Drtina

nezměnilo.

nebyl, národní prokurátor už použil všechno, co
proces znovu zahajován. Rozhodnutí soudu

Hrubého ze

jeden trest smrti.

července

nic

usvědčující

měl

mělo

předsednictvo

Nový kompromitující materiál nalezen

k dispozici, a tak

být

informoval, že

vyřčeno příštího

neviděl důvod,

dne. Sám

aby byl

věděl,

že se

senát opětovně radil, ale výsledek porady mu nebyl znám.

203 Ze zápisu o 3. schůzi předsednictva vlády 17.7.1946. KAPLAN, Karel, Dva retribuční procesy. Komentované
dokumenty (1946-1947), Praha 1992, s. 56.
204 Tamtéž.
205 Tamtéž, s. 59.
206 Tamtéž, s. 61.
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Polemika se nevedla pouze na
názorů

Zaznamenatelná je polarizace
straně

Na jedné

půdě předsednictva

na

přístup

vlády, ale také na stránkách tisku.
ministrů.

k posuzování viny protektorátních

demokratický tisk, na druhé komunistický. První nabádal k opatrnosti

souzení obžalované vlády, druhý tyto snahy atakoval. Uvádím jeden příklad pro
V Lidové demokracii vyšel 14.

července

článek

upozorňující

při

představu.

na nutnost velmi

uvážlivého hodnocení zločinů protektorátní vlády.207 Autor měl plnou pravdu, když odhadl,
že "ani otázky ryze
na

ústřední

ústavně-právní,

problém. Hlavním

ani otázky ryze subjektivní podstaty" nebudou povýšeny

předmětem

zkoumání a posuzování Národního soudu bude to,
březnu

zda bylo z hlediska politického, historického a mravního správné, že si vláda po 15.
zvolila cestu "taktické pasivní

součinnosti

zachraňovat,

s úmyslem držet a

co se dá."

Přitom,

jiným východiskem byla tehdy pouze varianta okamžitého celonárodního odboje. "Zachování
životů"

holých
úspěch,

bylo

většině

národa bližší,

"nežli boj", který nedával vyhlídky na brzký

a tak se bude výrok Národního soudu týkat všech,

v nenávistné a nucené spolupráci." Tím se
"Přetěžké
dělat,

odpovědnost

včerejší činy

Nejdůležitější
důležitý

a

nejobtížnější

dobře

míněnou

bude posoudit

ústřední

jakoukoliv spolupráci s
vyčkávání

opuštěnosti

chtěním

[ ... ]; mezi mylným

Němci měl

na vhodnou

ostře

řídit

kroky

členů

přesvědčením

protektorátní vlády,

a mezi zlým úmyslem;
zločinná

celý národ, a jestliže se této nechopil a zvolil "cestu

příležitost,

a geografické i psychické

členů československé

měli

Národní soud se bude muset vyrovnat s tím, že možnost odmítnout

Autor také nabádal k opatrnosti
a

zvýší.

problém z hlediska politického,

koncepcí, jež nevyšla, a mezi koncepcí, která byla

protičeskoslovenská."

lstivého

mnohonásobně

je i jeho mravní podtext. "Národní soud musí ve svých úvahách

a mezi jejich individuálním

a

soudu

nás samých - a přece obojí je osudově nezbytné."

rozlišovat mezi pocitem povinnosti k národu, jenž mohl

mezi

"setrvali na domácí frontě

je dilema Národního soudu: odsoudíme-li to, co jsme dělali - nebo to, co jsme

odsuzujeme

avšak

kteří

při

je nutno hledati tyto

osamělosti

hodnocení

příčiny

v zoufalé apatii,

pomnichovské a nikoli v úmyslu zrady."

svědectví Němců, kteří

emigrace, "jimž je znalost

poměrů,

o

by se mohli mstít,

něž běží, poněkud

cizí

a geografickou vzdáleností snadno zkreslitelná."
Ve

čtvrtek

18.

července

otiskly noviny

Revolučního

odborového hnutí

poněkud

rozdílný názor Antonína Zápotockého?08 Předseda Ústřední rady odborů si v úvodu stěžoval
na tisk

některých

politických stran. Použil metafory, když napsal, že tento tisk

na váhy spravedlnosti" s úmyslem sklonit je "na stranu a ve
207
208

KOLÁR, Jan, Na vahách spravedlivých, in: Lidová demokracie, 14.7.1946.
ZÁPOTOCKÝ, Antonín, O národní očistě, in: Práce, 18.7.1946.
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"začíná

prospěch

foukat
zrádců

a kolaborantů.,,209 Dále nařkl obhajobu z organizování petičních akcí, "které mají za účel
obracet veřejné mínění ve prospěch obžalovaných",210 a také mu osobně prý byla zaslána
podobná petice s podpisy

občanů,

jimž pomáhal "jeden z protektorátních

ministrů".

Zápotockého se v tisku objevují výklady, které prý používala i obhajoba, a sice, že
vlády zmenšovala "národní

oběti"

obžalovaných posazeni "vedoucí domácího a
a utrpení v

době

případě

zahraničního

by ale museli být na lavice

okupace. "Kdyby bylo jen

činnosti

[ ... ]." Mluvilo tvrzení, že když nešel hned celý národ proti
Měl pravděpodobně

spolupráci s nimi. Nazval jej hanebným.
z

předchozího článku

Národ se

protektorátní vlády

která kapitulovala. V

na

závěru

zjevně přeháněl, hovořil-li

v úmyslu

Ve

měl

k

otevřenému

autor pravdu,

pravý stav

středu

31.

věcí"

a dezorientovat

července, před půl

Nejdříve přišli

Němcům,

neboť

stěžoval-li

adresu tisku

veřejnosti.

řekl,

Zamítl

prostředcích"

průvodu dozorců,

obžalovaní v

návrh

Krejčího

že o soudním líčení mnohdy nepsal
čímž

tak mohly mít vliv na rozhodnutí soudu,

majících

veřejnost.

desátou dopoledne, byla soudní

například

dále psal asi toto:

si na únavný, vleklý proces, ale

síň zaplněna

učinil

jistá

a vytkl mu, že

sdělení

řízení.

a Hrubého a obnovu

objektivně

do

poté vstoupil národní

prokurátor a krátce za ním celý tribunál. František Tomsa nejprve
obžalovaným i

schválil tím

boji, na rozdíl od vlády protektorátu,

o "advokátských knifech" a "nemravných

"zastřít

posledního místa.

příležitost

koncentračních

v úmyslu zkreslit názor

a takto jej použít v agitaci za tvrdost rozsudku,

nesmířil, čekal

činností

odboje", protože ti svou

a nebylo odboje, mohli jsme žít patrně v klidu a blahobytu a nemuseli jsme do
táborů,

činnost

a že je proto nutno "kolaborantství a národní zradu

protektorátní vlády neodsuzovat a netrestat". V tom

zvětšovali oběti

Podle

Na

některé články

zakládaly skutkovou podstatu

přečinu.

Upozornil, že ústně pronesené odůvodnění rozsudku nebude úplné. 2lI Předseda se ještě
jednotlivě

obžalovaných zeptal, kdy

přesně

byli

zatčeni

a

konečně

mohl pronést

očekávaná

slova: "Vstaňte a vyslechněte rozsudek!,,212
Národní soud uznal Jaroslava

Krejčího,

Richarda Bienerta, Adolfa Hrubého,

Kamenického a Josefa Kalfuse vinnými, že z pozice funkcí, jež zastávali v

době

Jindřicha

okupace

Uvedl spojení "foukat na váhy spravedlnosti, na něž je foukat zakázáno" s odkazem, že jsou to slova onoho
tisku některých politických stran. Evidentně tak reagoval na výše uvedený článek z Lidové demokracie, protože
v jeho závěru autor píše, že "spravedlnost žádá precizní váhy, do nichž je zakázáno foukat."
210 Tomuto nařčení se ohradila celá pětice obhájců bývalých ministrů. Hned 19. července poslali žádost
adresovanou Advokátní komoře v Praze, aby zakročila proti útokům v tisku. Kromě jiných výslovně uvádí
Zápotockého článek. Archiv Národního muzea, fond Josef Kalfus, karton 3, i.č. 169.
211 Plné písemné znění rozsudku bylo dokončeno později.
Mělo 405 stran strojopisu. Národní archiv, fond
Národní soud, TNS 10/46, karton 44, i.č. 580.
212 Svobodné noviny, 1.8.1946, s. 1.
209
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1.

opatřovali

rozhlasem a
"okolností
válečného

1a3

za války
veřejně

nepříteli prospěch,

2. podporovali fašistické a nacistické hnutí tiskem,

schvalovali nezákonné

zvláště přitěžujících"),

3.

kromě

činy okupantů (Krejčí

Kamenického

úsilí nucenou pracovní povinnost. Tím spáchali

retribučního

dekretu ve

znění

nařídili

zločiny

Zákona na ochranu republiky

osobám podle paragrafu 6 stejného dekretu. Všichni byli

zproštěni

ve

a Hrubý jednali za
prospěch německého

proti státu podle paragrafu
Č.

23/46 Sb. a

zločin

obžaloby v bodě 2d,

proti

Krejčí

v bodech 1 a 3. 213 Také Hrubý nebyl uznán vinným zločinem udavačství, který mu obžaloba
přisoudila

až během přelíčení.

Potrestáni byli takto:

Krejčí

dostal 25 let, Bienert 3 roky a Kamenický 5 let. U všech šlo

o těžký žalář. Část trestu si měli odpykat v pracovních oddílech. Hrubého odsoudili na
doživotí. Kalfus byl uznán vinným, ale trest mu byl prominut - podle paragrafu 16 odstavce 2
retribučního dekretu.

214

Srov. Kapitola [4] Obžaloba, s. 22.
Rozsudek Národního soudu z 31. července vyvolal okamžitě boj o jeho revizi. Proti mírnosti trestů
protestovali hlavně komunisté - na stránkách svého tisku i na půdě vlády.
Dokladem, že komunisté neměli v úmyslu respektovat znění rozsudku, pokud by neodpovídalo jejich
představám, je i názor ministra informaCÍ Václava Kopeckého (KSČ), který tlumočil na předsednictvu vlády den
před koncem procesu. Považoval tehdy za účelné, aby vláda nepřijala rozhodnutí Národního soudu bez výhrad,
aby k němu zaujala své stanovisko, které by pak veřejnosti sdělil ministr spravedlnosti. Ze zápisu o 4. schůzi
předsednictva vlády 30.1946. KAPLAN, Karel, Dva retribuční procesy. Komentované dokumenty (1946-1947),
Praha 1992, s. 64.
Už 6. srpna vydala vláda prohlášení, v němž, sice velmi opatrně, ale přesto, uznala rozsudek právoplatným.
Svobodné noviny, 7.8.1946, s. 1.
Komunisté i tak pokračovali v kampani, ale revidovat verdikt nad protektorátní vládou se jim nepodařilo.
213

214
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7. Po procesu
Ještě v týž den, kdy si vyslechl ortel, byl Josef Kalfus propuštěn na svobodu. 2I5 Bylo mu

66 let. O období po procesu až do jeho smrti jsem
z

narativně

měl

k dispozici informace pouze

formulovaného Kalfusova životopisu, který vzešel z pera jeho právního zástupce

Otto Metalla?I6 Kalfus měl prý obtíže najít si vhodné zaměstnání, aby uživil svoji manželku.
Narážel na odpor "té doby vládnoucích

činitelů".

A tak mu v 70 letech nezbylo, než pracovat

"s krumpáčem v ruce v cihelnách v Uhříněvsi". V roce 1951 dostal místo v mrazírnách v Se1ci
u Prahy.

"Určité

kruhy" si ale vymohly jeho

vyhoštění

z Prahy.

Odstěhoval

se s manželkou do

Malé Skály u Železného Brodu, kde pracoval jako skladový účetní. V únoru 1955 utrpěl v
zaměstnání
května

úraz hlavy. V Liberecké nemocnici se

téhož roku ve

věku

nedožitých sedmdesáti

přidala

pěti

mrtvice a zápal plic.

let. "Posledním

přáním

Zemřel

10.

umírajícího dr.

Kalfuse byla rehabilitace jeho národní cti, kterou rozsudek Národního soudu bral v
pochybnost a nařkl." Pohřben byl v Železném Brodě, ve městě, kde se narodil.

Národní archiv, fond Národní soud, TNS 10/46, karton 45, i.č. 672.
Otto Metali: Stručný životopis dr. Josefa Kalfuse. Archiv Národního muzea, fond Josef Kalfus, karton 7, i.č.
359.
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Závěr

V letech 1945 - 1948 v Československu probíhaly politické procesy s Němci, zrádci
a kolaboranty. Dekrety prezidenta republiky
soudnictví a

nařídily

řízení před

soudní

kolaborantů,

tj.

připravily

ustanovit zvláštní soudní instituce. Jedny; z

členů

několika

protektorátní reprezentace i

nejsledovanějších bylý-~

řešil případy

Národním soudem v Praze, jenž

retribuční

právní podklad pro

vysoce postavených

neblaze proslulých

organizací

a institucí,217 aktivistických žurnalistů a vůbec osob, které byly "vedoucím postavením
v

životě

politickém, vysokým

úřadem,

význačným

vysokou funkcí velitelskou nebo

místem

v životě hospodářském vázány, být svým spoluobčanům vlasteneckým vzorem.,,218 Národní
soud soudil 83 lidí a vynesl 18 rozsudků smrti. 219
Od 29. dubna 1946 zasedal tribunál Národního soudu v Praze ve
protektorátní vlády, respektive
úřadoval

kabinet

členů

května

od 19. ledna 1942 až do 5.

Pouze v lednu 1945 došlo ke
postoupil, jak jinak než z

změně

předsedy

politického sboru

1945 v

Jaroslava

podstatě

věci

takzvané

Krejčího.

ve stejném složení.

na předsednické pozici, když ministr spravedlnosti

vůle Němců,

čelní

své

místo ve

vládě

Tento

Krejčí

ministru vnitra Richardu

Bienertovi.
Už

před začátkem

procesu se projevily komplikace. V souvislosti s posuzováním viny

vyvstala otázka, zda již samo
trestným

činem.

členství

Tímto se zabývalo

má být nazývána jenom aktivní

Obžaloba nakonec

nařkla

pouze

předsednictvo

účast

a Josefa Kalfuse, protože ostatní

v protektorátní

obvinění

Krejčího,

načež

přispěl

1939 porušili

obžalovaných ani

důležitý

členů

Krejčího

vpádu ve

k vykonání

zločinu

vládě neseděli.

proti státu, který

Němci

ze 14. na 15.

zájem republiky. Když pak soud zasedal, nebyla situace

tribunálu nijak

se objevovaly mnohdy velmi zaujaté
vyvíjený na soudní senát

norem

1939, což se týkalo Jaroslava

spáchali Emil Hácha a František Chvalkovský tím, že svým jednáním s
března

retribučních

zločinem

době německého

v

že

bylo podle

bylo rozhodnuto, že

vlády,

březnu

na 15.

vládě

ohledně

záviděníhodná. Společnost
komentáře,

přísnosti

procesu se atmosféra neuklidnila, ba

právě

nehledě

na

rozsudku. Ani po

proces sledovala a v tisku
nepříjemný

vyřčení

politický tlak

verdiktu a

naopak. Komunisté rozpoutali

ukončení

bouřlivou kampaň

217 Jmenovitě se jednalo o členy ústředního vedení Vlajky, Kuratoria pro výchovu mládeže, členy výboru
a činovníky České ligy proti bolševismu, vedoucí představitele Národní odborové ústředny zaměstnanců a Svazu
zemědělství a lesnictvÍ. Dekret prezidenta republiky ze dne 19. června 1945 o Národním soudu. Odkaz [online],
[cit. 2006-06-25]. Dostupný z www.lexdata.cz.
218 Tamtéž.
219 KOCIÁN, Jiří, První proces: Protektorátní vláda, in: Týden, 26.8.2002.
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rozhořčeni, neboť

za jeho revizi. Byli

nepadl ani jeden trest smrti. Ministr spravedlnosti jejich

nátlaku neustoupil a tak si i Adolf Hrubý, jenž byl šibenici nejblíže, odpykával trest v

žaláři.

Na svobodu byl propuštěn pouze Kalfus, kterému však cejch viny odebral občanskou čest. 220
působil během

Josef Kalfus
jak šlo soudní
15.

březnu

líčení,

1939

těšil

aby

před Němci

Bořkem-Dohalským,

s žurnalistou

zachránil

největší důvěře.

jeho

nejlepším charakterem. Den po dni, tak

okupační

se pomalu odkrývala jeho

zakročil,

Aloise Eliáše se

rozhodně

procesu

část

státního majetku. Ve

V roce 1941

což potvrdili

minulost i jeho osobnost. Thned po

svědkové

Německem.

pracovního nasazení poté, co se mu
nucenou práci jen
Němcům

pět

procent

osobně nepodařilo

zaměstnanců.

i dokumenty z tzv.

Jeho

podřízení

překazit.

štěchovického

Přispěl

brzdili

zakročil

i za cenu, že by ho to stálo osobní svobodu.

nedůvěryhodného člověka vyzněly

výpovědi,

ať

protokolárně

provádění

a osobně se vydal

Podplukovníka Biirgera-Bartoše na jaře 1945 informovalo situaci na politické
jednoho

k tomu,

Když se v roce 1943 rozhodl ministr Moravec dát

svědků

Podle

Eliáše

prosadit, aby z jeho rezortu odešlo na

vládní vojsko, tedy v podstatě jej poslat na frontu, Kalfus

Háchovi nabídku

generála

zprostředkoval dvě schůzky

archivu. V kontaktu byl s Prokopem Drtinou, než Drtina protektorát opustil.
že bylo posunuto vyhlášení celní unie s

vládě

zaznamenané

pro Kalfuse velmi
či

tlumočené

pozitivně

osobně

scéně.

všechny

u soudu.

Až na

svědecké

Víceméně

nasvědčovaly věrohodnosti jeho vlastního tvrzení, kterým se hájil. Říkal totiž, že z vlády

neodešel ani za heydrichiády proto, že by pak nemohl

tajně působit

otázkou, zda to byla úplná pravda. Bylo nabíledni, že
znamenalo
avšak

zatčení

odpověď

že

neměl děti

nebyli jisti,
Vysvětlení

ale mohli a

se hledá

těžko.

kladně

Sám Kalfus u soudu nikdy o strachu

Je

Němcům

by

se

nehovořil

a jeho

- byl klidný, vyrovnaný, na hrdinu si nehrál a nikdy se nesnažil

svoje zásluhy. Jistou roli v tom, že odboj

aktivně

podporoval, mohl hrát i fakt,

a mohl tak více riskovat. Ovšem obžaloba a tribunál si jeho tvrzením

neboť

jedna

mohla být
přesto

pod tíhou výše

případné vzepření

české věci.

a výslechy. Navíc tu byl osud Aloise Eliáše, který by mohl hrozit i jemu,

vystupování působilo
horečnatě líčit

ve jménu

věc

různá. Němci

z neznámých

chtěl

o jeho

důvodů

zmíněných důkazů

potrestání. Kalfus

jasně

vyznívala

v jeho

neprospěch:

činnosti vědět skutečně

nezasáhli. V každém

o národu

prospěšném

potom proces obnovit a

očistit

Nikdy nebyl

zatčen.

nemuseli. Na druhé

případě

vůbec

straně

Národní soud v Praze,

chování, upustil u Josefa Kalfuse od

se od viny, kterou mu soud neodpustil.

220 Pozbytí občanské cti podle paragrafu 15 retribučního dekretu v podsatě znamenalo ztrátu možnosti účastnit se
jakéhokoliv veřejného života a zákaz vykonávání svobodných povolání. Dekret prezidenta republiky ze dne 19.
června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
(č. 16/45 Sb.). Odkaz [online], [cit. 2006-06-25]. Dostupný z www.lexdata.cz.
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To se mu ale nikdy

nepodařilo.

Myslím, že mohl být spokojen. Jeho podpis se na stránkách

protektorátního tisku objevoval pod
o stavu

hospodářství

a výzvách ke

po atentátu na Heydricha

ostře

otištěnými

vládními prohlášeními, ve vlastních projevech

spořivosti zmiňoval

význam zapojení českých zemí do

odsoudil Edvarda Beneše. To bylo podle

retribučního

říše,

práva

propagování a podporování fašistického a nacistického hnutí. Josef Kalfus byl uznán vinným
spravedlivě.
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Summary:
Josef Kalfus on the Trial of the So-Called Protectoral Government

This paper deals with Josef Kalfus and his participation in the trial of the so-called
Protectoral Government. The finance minister Kalfus and his four colleagues - cabinet
members in the days of the Nazi occupation of the Czech Lands - were committed for trial
about a year after the end of the Second World War. It was one of the biggest political legal
proces ses in Czech history.
The trial began on April 29 th , 1946 and the sentence was pas sed on the last day of July
In

1946. Even though the court was under considerable political pressure (especially the

communists were exerting pressure on senate), in the end nobody was sentenced to death. The
Minister of Agriculture Adolf Hrubý was condemned to life imprisonment; the Minister of
Justice Jaroslav

Krejčí

was given a 25-year sentence, the Minister of the lnterior Richard

Bienert 3-year sentence, the Transport Minister

Jindřich

Kamenický 5-year sentence. The

former minister Josef Kalfus was found guilty, however he was absolved from punishment.
The court admitted that he cooperated with

the Czech

resistance on territory of the

Protectorate of Bohemia and Moravia and supported the Czechoslovaks in exile.
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JUDr. Josef Kalfus s chotí Annou

ruDL Josef Kalfus - pOlirét

JUDr. Josef Kalfus ve své kanceláři na ministerstvu finanCÍ v Letenské ulici

JUDr. Josef Kalfus mluví do rozhlasu

Dům

JUDr. Josefa Kalfuse, v
Praha - Dejvice

v

něm:::

bydlel od r. 1928 do r. 1953, Alšova 15 (dnes Muchova),

Guvernér mDr. Karel Engliš s ministrem financí JUDr. Josefem Kalfusem

