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Úvod

Če s ký his to rik Ka rel Bar to šek v do bách nor ma li za ce na psal: „V če s kých ze mích 
dva cá té ho sto le tí ži li po zo ru hod ní li dé, o nichž se v ze mi ne jen málo mlu ví ne bo vů
bec ne mlu ví, ale o nichž se i má lo ví.“1 Bo hu žel se nejen v obec ném po vě do mí, ale 
i v če s ké his to rio gra fii ani po té měř dva ce ti le tech od pá du ko mu nis tic ké ho re ži mu 
na tom to kon sta to vá ní pří liš mno ho ne změ ni lo. Ze jmé na v pří pa dě ně ko li ka ge ne ra cí, 
jež by by lo mož né na zvat ma sa ry kov ský mi, je jich jmé na a hod no ty, kte ré za stá va-
ly, upa dly po ně kud v za po mně ní. Až na pár vzác ných vý ji mek do sud chy bí bio gra-
fic ká zpra co vá ní, kte rá by čte ná ře blí že se zná mi la se ži vo tem ge ne ra ce, je jíž osud 
byl pev ně spjat s dě jin ný mi zvra ty dva cá té ho sto le tí. Ti to li dé do spí va li a po li tic ky 
a my šlen ko vě se for mo va li v ob do bí ma sa ry kov ské re pu b li ky, je jíž dě dic tví se jim 
sta lo ži vot ním osu dem. Pev nost svých cha rak te rů vy zkou še li v ob do bí oku pa ce – buď 
účas tí v do má cím od bo ji, sná še ním útrap na cis tic kých ža lá řů či ak tiv ním pů so be ním 
v zahra nič ním exi lu. Na ko nec sve dli ne úspěš ný boj s ros tou cí mo cí komu nis tů, kte-
rý vy vr cho lil je jich his to ric kou po ráž kou 25. úno ra 1948. Ná sle do val ob vy k le osud 
exu lan ta ne bo po li tic ké ho věz ně ko mu nis tic ké ho re ži mu. Vzhle dem ke stá le ne do-
sta teč né mu po č tu se ri oz ních, mo no gra fic ky zpra co va ných bio gra fií jsme tak dnes 
čas to od ká zá ni jen na souhrn zá klad ních in for ma cí (a ně kdy bo hu žel i dlou ho tra-
do va ných fak to gra fic kých omy lů), jež nám na bí ze jí do stup né bio gra fic ké slov ní ky.

Jed nou z nej výz nam něj ších před ú no ro vých osob nos tí, jíž ta ké do sud přek va pi vě 
ne by la vě no vá na pa t řič ná po zor nost, je JUDr. Pro kop Drti na.2 Mo ti vem pro na psá ní 
té to kni hy by la sna ha jed nak upo zor nit na ten to ba da tel ský dluh če s ké  his to rio gra fie, 

1 Be dřich FUČÍK – Ka rel BARTOŠEK, Zpo ví dá ní. Praž ské roz ho vo ry 1978–1982. To ron to 1989, s. 8.
2 Kro mě řa dy drob ných, spí še pu b li cis tic kých me dai lon ků Pro ko pa Drti ny v den ním ti s ku a ča so pi sech 
by lo pu b li ko vá no jen ně ko lik roz sá hlej ších stu dií; kon krét ně Iva na KOUTSKÁ, Lé pe ze mřít vsto je, než žít 
na ko le nou (His to rie vzni ku pa mě tí dr. Pro ko pa Drti ny Če s ko slo ven sko, můj osud). In: Po li tic ké pro ce sy 
v Če s ko slo ven sku po ro ce 1945 a „Pří pad Slán ský“. Sbor ník pří spěv ků ze stej no jmen né kon fe ren ce, po řá da
né ve dnech 14.–16. dub na 2003 v Pra ze. (Ed.) Ji ří PERNES – Jan FOITZIK. Brno 2005, s. 216–233; Jin dřich 
POKORNÝ, Lé pe ze mřít ve sto je, než žít na ko le nou. Re vol ver Re vu e, č. 44, 2000, s. 258–264 (na s. 265–313 
při po je na na víc edi ce vý ňat ků z vy še t řo va cí ho spi su P. Drti ny); Jin dřich POKORNÝ, Bez do zná ní (Hrdi na 
pro ti osu du v do bě to ta li ty). Re vol ver Re vu e, č. 44, 2000, s. 315–322; Ji ří DOLEŽAL, Če s ko slo ven sko na 
mých be d rech. Pro s tor, č. 45/46, 2000, s. 184–188. Řa du osob ních po stře hů za zna me na la ve své vzpo mín ko-
vé kni ze Drti no va ne teř, viz Syl va SOUČKOVÁ, Psá no osu dem a po li ti kou. Pra ha 2002. K oso bě P. Drti ny 
viz též Ondřej KOUTEK, Ří ka li mu Pa vel Sva tý. Osu dy úřed ní ka, po li ti ka a po li tic ké ho věz ně Pro ko pa Drti-
ny. In: Sbor ník Archi vu bez peč nost ních slo žek, č. 5, Pra ha 2007, s. 185–231; Ondřej KOUTEK, Pro kop Drti
na 1900  –1945. Ve služ bách pre zi den ta. Di p lo mo vá prá ce na FF UK, Pra ha 2001. Po kud jde o za řa ze ní he sla 
o Pro ko pu Drti no vi do en cy k lo pe dií a bio gra fic kých slov ní ků, mí ra po zor nos ti vě no va ná té to osob nos ti od po-
ví da la do bo vé mu způ so bu hod no ce ní dě jin Če s ko slo ven ska do ro ku 1948. Prv ní, cel kem struč nou zmín ku 
ob sa hu je Ko men ské ho slov ník na uč ný. Sv. 3. (Če s ko slo ven sko – Egu i laz). Pra ha 1937, s. 501; ná sle du je vel ké 



8 | Ú V O D

jed nak pro ká zat, že po hled na his to ric ký vý voj per spek ti vou ži vot ních osu dů tak to 
za jí ma vé osob nos ti mů že být ve li ce pod nět ný. Po sta va Pro ko pa Drti ny mne vel mi 
zauja la již při prv ní čet bě je ho strhu jí cích pa mě tí Če s ko slo ven sko můj osud, kte ré 
jsou za jí ma vé ne jen dí ky své fak to gra fic ké a li te rár ní hod no tě, ale pře de vším dí ky 
po hnu té mu osu du je jich au to ra. Tyto memoáry bohužel dosud marně čekají na své 
nové, kriticky zpracované vydání. Mezi jednotlivými verzemi Drtinových vzpomí-
nek (různými rukopisnými verzemi, exilovým a domácím knižním vydáním a něko-
lika samizdatovými edicemi) přitom existuje řada různých odchylek a nepřesností. 
Bylo by tak žádoucí připravit na základě jejich detailního srovnání a historické kri-
tiky novou edici, která by co nejvíce respektovala původní záměr autora a přitom 
by též prostřednictvím poznámkového aparátu upozornila na některé faktografické 
nepřesnosti. Usilovně na tomto úkolu pracoval profesor Jiří Doležal, kterému bohu-
žel předčasná smrt zabránila v jeho dokončení.

Zá klad před klá da né kni hy vzni kl již v ro ce 2001 v po do bě mé di p lo mo vé prá ce, 
jež se zabý va la prv ní po lo vi nou ži vo ta Pro ko pa Drti ny, ob do bím před je ho vstu pem 
do ak tiv ní po li ti ky. Ná sled ně jsem tu to pů vod ní di p lo mo vou prá ci pod stat ně roz-
ší řil a do pl nil do po do by ce listvé bio gra fie, kte rou jsem v červ nu 2009 ob há jil pod 
ná z vem Pro kop Drti na (1900 –1980). Ži vot če ské ho de mo kra ta v Ústa vu če s kých 
dě jin Fi lo zo fic ké fa kul ty Uni ver zi ty Kar lo vy v Pra ze ja ko prá ci di ser tač ní. Kni ha, 
kte rá se ny ní do stá vá čte ná ři do ru kou, je mír ně zkrá ce nou a pře pra co va nou ver zí 
té to di ser ta ce.

Pro kop Drti na je si ce vzhle dem ke své bo ha té ve řej né čin nos ti na ší his to rio gra-
fií čas to zmi ňo ván, ob vy kle však vy stu pu je pře de vším ja ko za jí ma vý glo sá tor dě ní 
a spo leh li vý zdroj řa dy dů le ži tých in for ma cí. Dosud však on sám, ja ko his to ric ká 
osob nost, ve stře du záj mu če s ké his to rio gra fie ne stál. Kro mě ně ko li ka krat ších člán ků 
ne byl osud Pro ko pa Drti ny ja ko spe ci fic ké té ma zpra co ván. Nej ob sá hlej ší pu b li ko-
va nou bio gra fii před sta vu je do sud mo je stu die Ří ka li mu Pa vel Sva tý. Osu dy úřed
ní ka, po li ti ka a po li tic ké ho věz ně Pro ko pa Drti ny, kte rá by la vy dá na ve Sbor ní ku 
Archi vu bez peč nost ních slo žek. Zmín ku si však za slou ží i stu die Iva ny Kout ské Lé pe 
ze mřít vsto je, než žít na ko le nou, jež se však sou stře dí ze jmé na na ob do bí Drti no va 
vy še t řo vá ní a věz ně ní po úno ru 1948. Vel kou po zor nost vě nu je své mu výz nam né mu 
pří buz né mu je ho sy no vec Jin dřich Po kor ný, kte rý o něm vy dal v ča so pi se Re vol ver 
Re vu e krát kou stu dii Bez do zná ní (Hrdi na pro ti osu du v do bě to ta li ty), do pl ně nou 
o edi ci do ku men tů. Ví ce či mé ně okra jo vě je pak Drti no va osob nost zmi ňo vá na 
v řa dě mo no gra fií, jež se vě nu jí růz ným otáz kám če s ko slo ven ských dě jin čty ři cá-
tých let dva cá té ho sto le tí. Pře hled těch to his to ric kých pra cí na bí zí se znam li te ra tu-
ry v zá vě ru té to kni hy.

ml če ní o Drti no vě exi s ten ci, viz např. Pří ruč ní slov ník na uč ný. I. díl (A–F). Pra ha 1962, s. 598, kde se as poň 
au to ři zmi ňu jí o je ho ot ci prof. Fran tiš ku Drti no vi; změ nu při ne sla li be ra li za ce spo leč nos ti na kon ci 60. let – 
fak to gra fic ky hut né he slo v Kdo je kdo v Če s ko slo ven sku. Bio gra fie ži jí cích osob se stá lým by d liš těm v ČSSR. 
I. díl (A–J). Pra ha 1969, s. 162; po slé ze ale s poň ve li ce krát ká he sla v nor ma li zač ních pří ruč kách, v nichž je 
Drti na cha rak te ri zo ván ja ko „je den z hl. před sta vi te lů pro ti so cial. sil v úno ru 1948“, viz Ilu s tro va ný en cy
k lo pe dic ký slov ník. I. díl (A–I). Pra ha 1980, s. 524; po dob ně též Ma lá če s ko slo ven ská en cy k lo pe die. Sv. 2. 
(D–CH). Pra ha 1985, s. 188; ob jek tiv něj ší, od ide o lo gic ké ho ná no su opro ště né zhod no ce ní Drti no vy his to-
ric ké ro le při ne sl Če s ko slo ven ský bio gra fic ký slov ník. Pra ha 1992, s. 119  –120; nej ob sá hlej ší a fak to gra fic ky 
přes né he slo je uve de no v Jo sef TOMEŠ a kol., Če s ký bio gra fic ký slov ník XX. sto le tí. I. díl (A–J). Pra ha – 
Li to my šl 1999, s. 260.
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Pra men ná zá klad na pro zpra co vá ní bio gra fie Pro ko pa Drti ny je ve li ce ob sá hlá 
a do sud ne by la če s kou his to rio gra fií ná le ži tě vy uži ta. Klí čo vou ro li má po cho pi tel ně 
Drti no va osob ní pí sem ná po zůs ta lost ulo že ná v Archi vu Ná rod ní ho mu ze a v Pra ze. 
Osob ní fond Pro ko pa Drti ny exi s tu je dá le v Ná rod ním ar chi vu v Pra ze, kte rý  ov šem 
před sta vu je spí še ja ký si úřed ní ar chiv, vzni klý z je ho čin nos ti na mi ni s ter stvu spra-
ve dl nos ti v le tech 1945–1948. Vel mi dů le ži tým pra me nem z Ná rod ní ho ar chi vu jsou 
ta ké pí sem nos ti z ar chi vu vě zeň ské sprá vy, ze jmé na je ho vě zeň ský a pro ku rá tor-
ský spis. Při zpra co vá vá ní té to kni hy by la ov šem vy uži ta i ce lá řa da dal ších fon dů 
Archi vu Ná rod ní ho mu ze a a Ná rod ní ho ar chi vu v Pra ze. Zce la mi mo ja kou ko liv 
po zor nost his to ric kých ba da te lů do sud stá la dr ti nov ská sbír ka v kni hov ně Li bri 
pro hi bi ti, v níž je za řa zen ba lík ori gi nál ní ho stro jo pi su Drti no vých pa mě tí, kte rý 
se do stal v ro ce 1976 na Zá pad, a ob sá hlá sbír ka Drti no vy ko re spon den ce. Vzhle-
dem k vel ké mu záj mu Stát ní bez peč nos ti o oso bu Pro ko pa Drti ny by lo ne zbyt né 
vy užít též fon dů Archi vu bez peč nost ních slo žek. K jed not li vým eta pám Drti no va 
ži vo ta se pak vá žou fon dy řa dy spe ci ál ních ar chi vů, ja ko na pří klad Archi vu Ústa vu 
T. G. Ma sa ry ka, Archi vu Kan ce lá ře pre zi den ta repu b li ky, Archi vu Uni ver zi ty Kar-
lo vy v Pra ze či Archi vu Če ské ho roz hla su. Vel kým pří no sem by ly i sbír ky Archi-
vu Ústa vu pro sou do bé dě ji ny AV ČR v Pra ze. Mno ho in for ma cí k ži vo tu Pro ko pa 
Drti ny lze ta ké načer pat z množ ství kva lit ně zpra co va ných pra men ných edic a roz-
lič né me mo á ro vé li te ra tu ry (od ka zy na ně čte nář na lez ne v po znám kách k pří sluš-
ným pa sá žím té to kni hy).

Ta to kni ha usi lu je o hlub ší po hled na před sta vi te le če s ko slo ven ské de mo kra cie, 
kte rý se do sud ne do čkal za slou že né ho his to ric ké ho zhod no ce ní. Smy slem před klá-
da né prá ce je tak za sa ze ní osob nos ti Pro ko pa Drti ny do obec něj ší ho his to ric ké ho 
kon tex tu, jež by umož ni lo ná le ži té po sou ze ní je ho ro le v po li tic kém vý vo ji Če s ko-
slo ven ska. Při zpra co vá vá ní ži vo to pis né stu die hro zí ne bez pe čí, že au tor po dleh-
ne jis té ne kri tič nos ti vů či sle do va né po sta vě. Při zná vám, že mě osob nost Pro ko pa 
Drti ny za u ja la, nic mé ně smy slem té to prá ce ne má být ně ja ká apo lo gie. Sna žil jsem 
se, aby můj po hled zůs tal ma xi mál ně vy vá že ný, a dou fám, že se mi to na ná sle du-
jí cích strán kách po da ři lo.



Ministr spravedlnosti Prokop Drtina (5. dubna 1946). Zdroj: ČTK
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K A P I T O L A  P R V N Í

Mlá dí a po čát ky ve řej né čin nos ti

D Ě T  S T V Í

Pro kop Drti na se na ro dil na Vel ký pá tek 13. dub na 1900 v Pra ze na Smí cho vě. Ce lé 
své dět ství strá vil v pro s tor ném čtyř po ko jo vém by tě v čin žov ním do mě na Ho řej ším 
ná bře ží u Pa lac ké ho mos tu.1 Na prv ní ro ky své ho ži vo ta Drti na ve li ce rád a nos tal-
gic ky vzpo mí nal: „Te pr ve ve své do spě los ti a nej ví ce v do bách těž kých ži vot ních 
zkou šek jsem si uvě do mil, ja kou mi los tí mě ob da řil ži vot, když mně dal do vín ku 
dět ství v tak pří klad ném ro din ném pro stře dí, ja ké do ve dli vy tvo řit mo ji ro di če.“2 

Je ho ot cem byl výz nam ný vě dec a po li tik PhDr. Fran ti šek Drti na (1861–1925), kte rý 
pa t řil me zi prv ní žá ky T. G. Ma sa ry ka a po slé ze i me zi je ho věr né stou pen ce a po li-
tic ké sou put ní ky. Po za vr še ní svých stu dií v Pra ze a Be rlí ně se Fran ti šek Drti na 
za čal vě no vat pe da go gic ké čin nos ti. Nej pr ve učil po stup ně na ně ko li ka praž ských 
gym ná ziích a pak se ro ku 1891 ha bi li to val pro obor fi lo zo fie na če s ké uni ver zi tě. 
Svou ha bi li ta ci si v ro ce 1898 roz ší řil o pe da go gi ku. Je ho vě dec ká ka ri é ra se i na dá-
le slib ně roz ví je la, v ro ce 1899 se stal mi mo řád ným a ro ku 1903 řád ným pro fe so-
rem pe da go gi ky a fi lo zo fie na pražské uni ver zi tě. V le tech 1905–1906 pů so bil ja ko 
dě kan Fi lo zo fic ké fa kul ty Kar lo -Ferdinandovy uni ver zi ty. Je ho vě dec ký pří nos 
se dotý kal pře de vším ob las ti dě jin fi lo zo fie a pe da go gi ky.3 Vy pra co val kom plex-
ní pro gram pe da go gic ké re for my a za sa dil se o roz voj žen ské ho škol ství. Po bo ku 
T. G. Ma sa ry ka se ak tiv ně vě no val i po li tic ké prá ci, a tak byl v ro ce 1907 zvo len 
v krá lo vé hra dec kém ob vo dě za Ma sa ry ko vu po kro ko vou stra nu po slan cem Říš ské 
ra dy ve Víd ni. V rám ci své po sla nec ké čin nos ti se za bý val pře de vším škol stvím, 
usi lo val ze jmé na o pod po ru škol ské re for my a roz voj če ské ho a ji né ho slo van ské-
ho škol ství v Ra kou s ku-Uher sku. V ná sle du jí cích vol bách v ro ce 1911 ov šem svůj 
po sla nec ký man dát již ne ob há jil.

Vý raz ně se ta ké po dí lel na pro pa ga ci skau tin gu, dí ky če muž byl je ho syn svěd kem 
po čát ků to ho to hnu tí v če s kých ze mích. S po mo cí Fran tiš ka Drti ny vzni kl  do kon ce 

1 Byt se na chá zel ve 3. po scho dí do mu č. p. 785 na Ho řej ším ná bře ží č. 6, Pra ha-Smí chov. Když se tam 
v ro ce 1897 Drti no vi ro di če na stě ho va li, by li prv ní mi ná jem ní ky to ho to by tu.
2 Pro kop DRTINA, Vzpo mín ky z dět ství. Pra ha 1982 (sa miz dat), s. 16.
3 Po kud jde o vlast ní Drti no vo vě dec ké dí lo, v po pře dí sto jí ze jmé na prá ce My šlen ko vý vý voj ev rop ské ho 
lid stva (1902), Úvod do fi lo so fie I–II (1914, 1929, 1926, 1948) a Ide á ly vý cho vy (1900  –1901, 1930). Dá le je 
au to rem řa dy dal ších spi sů, např. My šlen ko vá po va ha stře do vě ku (1898), Křes ťan ství, je ho vznik, ide o vá 
podsta ta a his to ric ký vý voj (1899), Křes ťan ství a če s ká re for ma ce (1901), J. A. Ko men ský, za kla da tel vzdě
lá ní li do vé ho (1904), Re for ma stře doš kol ská z če ské ho hle di s ka (1909), Křes ťan ství, hu sit ství a če s ké bra tr
ství (1911), O po va ze no vo vě ké fi lo so fie (1912) či Fran couz ské pro tes tant ství li be rál ní (1918). Re di go val 
Athe na eum, Na ši do bu, Če s kou my sl a Roz hle dy pe da go gic ké.
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v lé tě 1915 prv ní če s ký skaut ský dív čí tá-
bor pod Hrád ni cí u Sejcké ho os tro va ne da le-
ko Ži vo hoš tě.4 Fran ti šek Drti na ta ké za lo žil 
Pe da go gic ký ústav Ja na Amo se Ko men ské-
ho a stál u zro du spol ku YMCA na na šem 
úze mí. Za svou čin nost byl do kon ce jme no-
ván důs toj ní kem fran couz ské Čest né le gie. 
Po vzni ku Če s ko slo ven ska pra co val v le tech 
1918–1920 ja ko stát ní ta jem ník na mi ni s-
ter stvu škol ství a ná rod ní osvě ty. Po svých 
před cích měl pů vod ně ka to lic ké vy zná ní, ale 
v ro ce 1921 pře stou pil k Če s ko bra tr ské církvi 
evan ge lic ké.5

Mat ka Pro ko pa Drti ny Olga (1870  –1927) 
by la dce rou Vi lé ma Foust ky z Brna, za kla da-
te le prv ní če s ké tis kár ny ve měs tě. Je jí star ší 
ses t ra Broni sla va, bá s níř ka, pro zaič ka a pře-
kla da tel ka ru s ké li te ra tu ry, si vza la výz nač né-
ho no vi ná ře a spi so va te le Ja na Her be na, šé fre-
dak to ra de ní ku Čas, kte rý pa t řil do okru hu 
nej bliž ších spo lu pra cov ní ků T. G. Ma sa ry-

ka. Pro kop Drti na vzpo mí nal, že když se do ma ne bo u Her be nů „vy slo vi lo jmé no 
Ma sa ryk, tak se cho di lo po špič kách“.6 Teh dej ší pro fe sor c. k. če ské ho gym ná zia 
na Smí cho vě a do cent Fi lo zo fic ké fa kul ty Ka rlo -Fer di nan do vy uni ver zi ty Fran ti šek 
Drti na se ože nil s uči tel kou Olgou Foust ko vou po ně ko li ka le té zná mos ti 27. úno-
ra 1897 v chrá mu sv. Lud mi ly na Krá lov ských Vi no hra dech. O rok poz dě ji se jim 
12. břez na 1898 na ro di la dce ra Olga, po dal ších dvou le tech pak po vel mi kom pli-
ko va ném po ro du při šel na svět i syn Pro kop.

Olga Drti no vá mě la sil ně vy vi nu té umě lec ké cí tě ní. Vy bu do va la vel kou folk lo ris-
tic kou sbír ku, zvláš tě slo vác kých vý ši vek, a by la ve li ce za uja ta pro výt var né umě ní. 
Sta la se člen kou Má ne su a Umě lec ké be se dy. Sa ma ta ké po měr ně pěk ně kre s li la. 
Ve li ce rá da hrá la na kla vír a uči la se též zpě vu. Po dle Pro ko pa Drti ny mě la vel mi 
pří jem ný, sy tý so p rán, či spí še mez zo sop rán. By la člen kou Spol ku pro ko mor ní hud-
bu a stá lou abo nentkou Če s ké fil har mo nie. Stá la ta ké u zro du Spol ku pro pěs to vá ní 

4 O tom to skaut ském dív čím tá bo ře a výz nam né ro li F. Drti ny při je ho vy bu do vá ní viz Dív čí skau ting: 
drob né zlom ky z úpl né ho po čát ku skau to vá ní dí vek. Pří lo ha Kme no vých no vin OS [on-li ne]. 2005 [cit. 12. 7. 
2011]. Do stup ný z WWW: <http://www.skaut.cz/kmen dos pe lych/ea sy fi le/in dex.php?fol der=21&sort=da-
te&or der=DESC&pa ge=5>.
5 O osob nos ti prof. Fran tiš ka Drti ny nej ob sá hle ji po jed ná vá Syl va SOUČKOVÁ, Fran ti šek Drti na: fi lo zof, 
pe da gog a po li tik v ko re spon den ci a vzpo mín kách (1861–1925). Pra ha 2004. Je ho his to ric kým výz na mem ve 
vě dě i v po li ti ce se ta ké sou stav ně a dlou ho do bě za bý vá Jo sef Cach, viz např. Jo sef CACH, Fran ti šek Drti na. 
Fi lo zof, pe da gog a re for má tor škol ství, před sta vi tel kul tu ry a stát ník. Par du bi ce 2003; Jo sef CACH, Uni ver-
sit ní pro fe sor a stát ník Fran ti šek Drti na – po sta va kul tu ry a vě dy: Pa mát ce Pro ko pa Drti ny, sy na F. Drti ny, 
a pa mát ce T. G. Ma sa ry ka, uči te le F. Drti ny. Podbrd sko, č. 5, 1998, s. 138–147. Dá le též Ja ro sla va PEŠKOVÁ, 
Fran ti šek Drti na 1861–1925. Pra ha 1991; Pa vel KOSATÍK, Ho lu bi ce v po li ti ce. Fran ti šek Drti na (1861–1925). 
Re spekt, roč. XX, č. 21, 18. 5. 2009, s. 60  –61.
6 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. Kni ha ži vo ta če ské ho de mo kra ta 20. sto le tí. Sva zek 1. Kni-
ha 1. Přes Mni chov do emi g ra ce. Pra ha 1991, s. 16.

Profesor František Drtina 
Zdroj: archiv Jindřicha Pokorného
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pís ně, je muž pak až do své smr ti před se da la. Lá s ku k hud bě pře ná še la i na své dě ti, 
kte ré se od út lé ho dět ství uči ly hře na kla vír v teh dy pre stiž ní kla vír ní ško le pro fe-
so ra Adol fa Mi ke še. Pro je vo va la sil nou ná klon nost k hu deb ní mu skla da te li Jo se fu 
Su ko vi, kte rý jí do kon ce vě no val ně ko lik svých skla deb.

Ve smí chov ském by tě svých ro di čů Pro kop Drti na ješ tě za žil sví ce ní pe t ro le jo vý-
mi lam pa mi a svíč ka mi, te pr ve ko lem os mé ho ro ku je ho ži vo ta by la do je jich do mu 
za ve de na elek t ři na. Dům měl vo do vod jen pro užit ko vou vo du, pro pit nou se cho di lo 
před dům, kde stá la na chod ní ku pum pa. Ma lý Pro kop rád do pro vá zel slu žeb né při 
je jich ces tách pro vodu, ne boť „to se běh nu tí do uli ce by lo do b ro druž stvím, jež stá
lo za to“.7 Poz dě ji na hra dil sta rou pum pu au to ma tic ký hyd rant, kte rý ne vy ža do val 
na má ha vé pum po vá ní. To pak již cho dil čas to pro vo du sám.

Ja ko ma lé dí tě po zo ro val Pro kop Drti na s vel kým záj mem ruš ný ži vot, kte rý se 
ode hrá val na Smí cho vě a na Ho řej ším ná bře ží. Vzhle dem k ži vo tě u ře ky se po va-
žo val za „ho cha od vo dy“. Ze své lá s ky k Vlta vě se vy znal i ve svých vzpo mín kách: 
„My slím, že ten, kdo ne žil del ší do bu tr va le u vel ké, splav né ře ky, ne má ani při bliž ně 
správ né před sta vy o tom, jak bo ha tý, ruš ný, stá le se mě ní cí ži vot to je. Na ře ce se 
stá le ně co dě je. Ale s poň život na Vlta vě nad no vo měst ským je zem v Pra ze, a ze jmé
na me zi Pa lac ké ho a že lez nič ním mos tem, ský tal ve li ce roz ma ni tý a pes trý obraz. 
To ne jsou jen té měř ne ustá le plu jí cí par ní ky po i pro ti prou du, to je ješ tě ce lá řa da 
ji ných pla vi del i ji ných po říč ních za ří ze ní, kte rá oži vu jí je jí hla di nu. Před na ši mi 
ok ny bě hem kte ré ko li do by den ní se na Vlta vě stá le ně co dělo a vždy ně co upou tá
va lo di vá ko vu po zor nost.“8

V do bě Drti no va dět ství byl nej oso bi těj ším zvu kem vl tav ské ho ná bře ží plá ca vý 
kla pot lo pa tek ko le so vých říč ních par ní ků. Drti na se ja ko dí tě do kon ce nau čil po dle 
zvu ku ro zez ná vat jed not li vé par ní ky, ať už se jed na lo o Vy še hrad, Pri má to ra Dit-
tri cha, Smí chov či Fran tiš ka Jo se fa I. Ma lé ho Pro ko pa ta ké ba vi lo sle do vat zvláštní 
vo zy ta že né těž ký mi pi vo var ský mi koň mi, kte ré roz vá že ly su dy s pi vem Smí chov-
ské ho ak cio vé ho pi vo va ru. Do prav ní ruch na Smí cho vě zvy šo va ly též vo zy, kte ré 
dodá va ly uhlí ze skla dů u smí chov ské ho ná dra ží do ce lé Pra hy. K vl tav ským bře hům 
za jíž dě ly vo zy v lé tě pro pí sek z říč ní ná pla vy a v zi mě pro led. Drti na po mno ha 
le tech vzpo mí nal, jak ja ko kluk s ob li bou sle do val „vše chen ten ži vý, hluč ný ruch 
na ná plav ce, kte rý i v té to do bě inspi ro val i ví ce na šich ma lí řů, aby jej zvěč ni li“.9

Drti na ta ké rád po zo ro val vl tav ské ves la ře. Pří mo před do mem na Ho řej ším 
ná bře ží měl svo ji lo dě ni ci ves lař ský klub Blesk, hned ve dle smí chov ské plo vár ny. 
Z Drti ny vy ros tl vel ký fa nou šek to ho to klu bu při všech ves lař ských zá vo dech. Poz-
dě ji se do kon ce sám stal čle nem Ble s ku a za čal ve s lo vat na je ho lo dích. Vel kou kon-
ku ren cí Ble s ku byl ves lař ský klub Sla vie, kte rý měl svo ji lo dě ni ci hned pod Pa lac-
ké ho mos tem. V zim ním ob do bí cho dil Pro kop Drti na s ob li bou bru slit na Vlta vu, 
nej čas tě ji na klu ziš tě Ble s ku ne bo na plo chu u Pa lac ké ho mos tu. Ruch na klu ziš tích 
upou tá val dět skou po zor nost. Obvy kle tam vy hrá val fla ši ne tář, je hož hud ba pro ni-
ka la i za za vře ná ok na by tu na ná bře ží. Na klu ziš ti se me zi brus la ři mo ta li pro da-
va či hor kých pár ků a kaš ta nů, pro dejci kan do va né ho ovo ce na dře vě ných špej lích 

7 Pro kop DRTINA, Vzpo mín ky z dět ství, s. 7.
8 Tam též, s. 119.
9 Tam též, s. 114.
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a Pod ska lá ci vo zí cí zákaz ní ky na se dač ko vých sa ních. Te pr ve v do spě los ti se stal 
Drti na vyzna va čem ly žo vá ní, kte ré tak vy stří da lo je ho lá s ku k brus le ní.

Pro kop Drti na se stal ško lá kem poz dě ji, než by lo ob vy klé. Ro di če jej za ča li po sí-
lat do ško ly až od tře tí tří dy obec né ško ly, když mu by lo osm let. Drti no va mat ka se 
to tiž roz ho dla učit své dě ti lát ku prv ní a dru hé tří dy sa ma do ma. Na kon ci kaž dé-
ho škol ní ho ro ku ov šem oba sou ro zen ci mu se li ab sol vo vat pře zkou še ní na míst ně 
pří sluš né ško le. Vstup do ško ly byl v pří pa dě Pro ko pa Drti ny a je ho ses t ry na ko nec 
spo jen ne jen s opož dě nou škol ní do cház kou, ale ta ké s výz nam nou du chov ní změ-
nou. Je jich mat ka to tiž teh dy spo lu se svý mi dět mi změ ni la kon fe si a pře stou pi la od 
ka to lic tví do Evan ge lic ké církve re for mo va né.

Mat či na vy cho va tel ská ro le by la mno hem zře tel něj ší než ot co va. Ten se o vý cho vu 
svých dě tí až do kon ce obec né ško ly té měř vů bec ne sta ral. By lo to dá no pře de vším 
je ho vše stran nou ve řej nou čin nos tí, kte rá způ so bo va la je ho sou stav nou za ne prázd ně-
nost. Když pů so bil ja ko po sla nec Říš ské ra dy ve Víd ni, vra cel se po cho pi tel ně do mů 
k ro di ně jen na ví ken dy. Zá ro veň na dá le před ná šel na praž ské uni ver zi tě, před náš-
ky ab sol vo val vždy v so bo tu ve čer a v pon dě lí rá no před svým od jez dem do Víd ně. 
Urči tá změ na na sta la te pr ve po vol bách v červ nu 1911, ve kte rých Fran ti šek Drti na 
ne ob há jil svůj po sla nec ký man dát, a mo hl se tak ví ce vě no vat ro di ně i své vě dec ké 
čin nos ti. Za čát kem led na 1912 byl si ce Drti na opět po sta ven ja ko kan di dát do do pl-
ňo va cích par la ment ních vo leb, ale ani ten to krát ne uspěl. Dí ky to mu to ot co vu za ne-
prázd ně ní to by la ma min ka, kdo po ží val u dě tí vel ké au to ri ty. Je jí vliv na Pro ko pa 
a Olgu byl v je jich dět ství na pro s to roz ho du jí cí. Vě no va la se jim „s ve li kou a ne utu
cha jí cí lá s kou a něž nos tí, ale též cí le vě do mou dů sled nos tí a čas to ne ma lou přís nos
tí“. Pro kop Drti na si ve svých poz děj ších pa mě tech jen po stes kl, že v je ho pří pa dě 
ma min ka „po uží va la po ně kud pře by teč ně me tly ne bo rá ko s ky“.10 Na ta tín ka si z té 
do by ucho val jen ml ha vé vzpo mín ky, jak se děl a pra co val u psa cí ho sto lu, za tím co 
ma lí sou ro zen ci si hrá li u je ho no hou pod sto lem ve vol né vý pl ni me zi zá suv ka mi.

V do bě, kdy Pro kop Drti na za čal na vště vo vat obec nou ško lu, se je ho otec stal 
po slan cem Říš ské ra dy ve Víd ni, a do sa vad ní byt tak pře stal vy ho vo vat je ho no vé-
mu spo le čen ské mu po sta ve ní. Drti no vi si ce uva žo va li o stě ho vá ní, ale na ko nec zůs-
ta li v pů vod ním by d liš ti na Ho řej ším ná bře ží na Smí cho vě. Otci se to tiž po da ři lo 
na jmout ce lé tře tí pa tro v je jich čin žov ním do mě. Po pro ve de né adap ta ci se na ko nec 
pů vod ní byt roz ší řil o dal ší čty ři po ko je. Po koj Pro ko po vy mat ky byl no vě vy ba ven 
nábyt kem po dle ná vr hu ar chi tek ta Jo se fa Go čá ra.

Nej ži věj ší vzpo mín ky z dět ství měl Pro kop Drti na spo je né s Hněv ší nem ve stře-
do če s kém Po vl ta ví, kde stál ot cův rod ný dům a od kud po chá zel je ho rod. Ro din ná 
his to rie Drti no vých by la s tou to ob cí tr va le spo je na od tři cá tých let 19. sto le tí, kdy 
se tam při že nil Pro ko pův pra dě de ček Jan Drti na, po chá ze jí cí pů vod ně ze Se neš ni-
ce v údo lí Ko cá by. Ten to výz nam ný pře dek se za slou žil o vel ký rozkvět ro din né ho 
stat ku, kte rý se bě hem ne ce lých tři ce ti let je ho hos po da ře ní stal nej vět ším v Hněv-
ší ně. Pod ni ka vý Jan Drti na to tiž za vá děl růz né po kro ko vé me to dy a vý raz ně zvy-
šo val pro duk ti vi tu své ze mě děl ské vý ro by. Do kon ce za čal ob chod ně pod ni kat ve 
fi nanč nic tví, po sky to val ze svých pe něž ních pro střed ků úvě ry os tat ním sed lá kům. 
Se svou man žel kou Annou měl dva sy ny – Ja na a Fran tiš ka. Star ší Jan se ne chal 

10 Tam též, s. 17–19.
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na ver bo vat do ar má dy a do sá hl důs toj nic kých hod nos tí. Pů so bil ja ko pro fe sor ma te-
ma ti ky na c. k. vo jen ské re ál ce v Hra ni cích. Ni kdy se ne ože nil a před sta vo val ve li-
ce své ráz nou po sta vu ro du Drti no vých, zná mou ja ko „strý ček obe rlajtnant“. Je ho 
bra tr Fran ti šek na vá zal na ze mě děl ské pod ni ká ní své ho ot ce, od ně hož pře vzal již 
ve svých dva ce ti le tech sprá vu hněv šín ské ho stat ku. Měl cel kem se dm dě tí, z nichž 
nej star ší byl Pro ko pův otec Fran ti šek Drti na. Vliv a pro střed ky pod ni ka vé ho sta ře-
ši ny ro du Ja na na po mo hly k to mu, že Fran ti šek Drti na za čal stu do vat, a za há jil tak 
ces tu ke své aka de mic ké ka ri é ře. Jan Drti na mu fi nan co val do kon ce i je ho stu dia 
v Pa ří ži a Be rlí ně. V do bě Pro ko po va dět ství hos po da řil již na hněv šín ském stat-
ku je ho strýc Anto nín Drti na s te tou Albí nou. Pro ko pův dě de ček s ba bič kou se již 
dří ve pře stě ho va li na sta tek v Čí mi, kte rý pa t řil jeho dal ší te tě Jo se fě Dvo řá ko vé11.

Ce lá Drti no va ro di na za jíž dě la do Hněv ší na ve li ce čas to, nej del ší čas tam trá-
vi li bě hem let ních prázdnin. Obvy kle pu to va li par ní kem ze smí chov ské ho ná bře ží 
do Ště cho vic a od tud pak koň ským ko čá rem ne bo pěš ky do Hněv ší na. Tam hle dal 

11 Te ta Jo se fa Dvo řá ko vá, ses t ra Fran tiš ka Drti ny, tr pě la po svém ovdo vě ní váž nou du šev ní cho ro bou (údaj-
ně pa ra noií), a pro to ži la v ústa vu pro cho ro my sl né v Ka te řin kách. Bě hem prv ní svě to vé vál ky po čás teč ném 
uzdra ve ní by la z ústa vu pro puš tě na. Mě la sy na Oldři cha a tři dce ry Bo že nu, Ma rii a Zden ku. Po smr ti dě deč-
ka a ba bič ky pře vzal v ro ce 1906 ve de ní hos po dář ství vel ké ho čím ské ho stat ku sedm nác ti le tý Oldřich Dvo-
řák. Nej pr ve mu byl ná po mo cen je ho po ruč ník Anto nín Drti na, ale br zy se již svou sa mo stat nou pí lí vy pra-
co val na jed no ho z nej lep ších a nej po kro ko věj ších sed lá ků v ce lém kra ji.

Hněvšín ve dvacátých letech. Zdroj: archiv Jindřicha Pokorného
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Pro ko pův otec klid a od po či nek, pro to že šlo o je di né mís to, kde ne byl od své ro di-
ny od trho ván růz ný mi po vin nost mi. V Hněv ší ně se sku teč ně schá zel ce lý ro din ný 
kruh v do bě jí dla u jed no ho sto lu. Pro kop Drti na si ta ké prá vě z Hněv ší na ucho val 
vzpo mín ky na to, jak mu ta tí nek zpí val před spa ním své oblí be né če s ké li do vé pís-
ně. Tam si ta ké otec na šel čas na pro cház ky se svý mi dět mi do lesa. V Hněv ší ně se 
rov něž se t ká va lo ce lé ši ro ké pří bu zen stvo, je hož byl Fran ti šek Drti na uzná va nou 
hla vou. Ačko liv byl Pro kop měst ským dí tě tem, dí ky dlou hým po by tům v Hněv ší ně 
dů klad ně po znal i ži vot na ves ni ci a v pří ro dě.

Dal ším pro stře dím spo je ným s ra ným dět stvím Pro ko pa Drti ny by la do mác nost 
Her be no vých v Jungman no vě uli ci v Pra ze v do mě na kla da te le Eduar da Be au for ta. 
Ve stej ném pa t ře sí d li la i ad mi ni s t ra ce a re dak ce ča so pi su Čas. Poz dě ji se Her be no vi 
pře stě ho va li do Ště pán ské uli ce. Ma lý Pro kop u nich čas to trá vil se ses t rou a mat-
kou ce lé od po le d ne, mnoh dy tam Drti no vi cho di li i na oběd o ne dě lích a svát cích. 
Po obě dě ob vy kle ná sle do va lo pro dě ti vel ké lout ko vé di va dlo, kte ré ob sta rá va li 
zejmé na star ší Her be no vi chlap ci Pro kop a Ji ří. Před sta ve ním při hlí že la po čet ná 
dět ská spo leč nost, do níž pa t ři li i bra t ran ci Foust ko vi, dě ti pro fe so ra Ja ro sla va Vlčka 
či po tom ci na kla da te le Eduar da Be au for ta. Pro kop Drti na se nej ví ce ka ma rá dil se 
svým bra t ran cem Iva nem Her be nem, bu dou cím výz nam ným no vi ná řem, kte rý byl 
stej ně sta rý ja ko on sám. Před sta vo val pro něj „nej mi lej ší ho dru ha od nej ra něj ší ho 
dět ství“.12 Ivan Her ben, zva ný „Iva“, byl té měř ja ko je ho vlast ní bra tr.

Ačko liv Drti no vi by d le li na teh dej ším praž ském před měs tí, žil ma lý Pro kop od 
po čát ku v cen tru eli ty če s ké spo leč nos ti. Již od dět ství tak na něj pů so bi ly vli vy, jež 
ho před ur čo va ly k bu dou cí mu za po je ní do ve řej ného ži vo ta. Ro di če jej vy cho vá va li 
k úc tě k de mo kra tic kým ide á lům a lás ce k vlas ti, pěs to va li v něm in ten ziv ní zá jem 

12 Pro kop DRTINA, Vzpo mín ky z dět ství, s. 58.

Prokop Drtina 
se strýcem Antonínem 
na hněvšínském 
statku. Zdroj: archiv 
Jindřicha Pokorného
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o po li ti ku a vě ci ve řej né. Zá slu hou své ho ot ce po znal Pro kop Drti na již ve svém dět-
ství ce lou ple já du výz nam ných osob nos tí če ské ho kul tur ní ho a vě dec ké ho ži vo ta.

Ze jmé na Hněv šín se stal mís tem se t ká vá ní če s ké in te li gen ce a kul tur ní eli ty 
ná ro da. Za Fran tiš kem Drti nou tam ve dle Her be no vých za jíž dě li na pří klad To máš 
Ga rri gu e Ma sa ryk, Ka rel Ba xa, La di slav Sy lla ba, Alois Ji rá sek, Pře my sl Šá mal, Jo-
sef Sva to pluk Ma char, Ja ro slav Kva pil, Te ré za No vá ko vá a je jí syn Arne No vák či 
Jan Laich ter, kte rý byl od po čát ku na kla da te lem Drti no va vě dec ké ho dí la. Vel kým 
ro din ným pří te lem, jenž čas to na vště vo val Hněv šín, byl hu deb ní skla da tel Jo sef 
Suk, ro dák z ne da le kých Kře čo vic. K Drti no vým však při chá ze li i dal ší vý znam ní 
hu deb ní ci, ze jmé na čle no vé Če ské ho kvar te ta Ka rel Hof mann, Ha nuš Wi han, Ji ří 
He rold a La di slav Ze len ka, kla vír ní vir tu o so vé Jan Heř man, Vá c lav Ště pán a Ro man 
Ve se lý ne bo di ri gent Vá c lav Ta lich. Něko li krát se tak sta lo, že „Hněv šín při od po
le d ní čer né ká vě ne bo při sva či ně měl i ma lý kon cert, kte rý by mu lec kte ré měs to 
mo hlo zá vi dět, když k na še mu pia ni nu, jež stá lo v ta tín ko vě pra cov ně, za se dl pan 
Suk s Ro ma nem Ve se lým a za hrá li čty řruč ně ně kte rou Dvo řá ko vu Le gen du nebo 
Slo van ský ta nec, a když shro máž dě ní oby va te lé do mu, do lej ší i ho řej ší, i je jich hos
té vy sle chli ně kte rý Mo rav ský dvoj zpěv v po dá ní dvou re no mo va ných kon certních 
zpě va ček, pa ní Mag dy Šan trůč ko véDvo řá ko vé a pa ní Bo že ny Elšlé gro véPu klo
vé“.13 Pro kop Drti na se tak již v dět ství stal vel kým mi lov ní kem hud by, nau čil se hrát 
na kla vír a na ky ta ru a ze jmé na kla vír ní hrou pak uplat ňo val své umě lec ké sklo ny. 
V do spě los ti ta ké peč li vě sle do val praž ský kon certní ži vot a sna žil se ne vy ne chat 
žád né dů le ži té hu deb ní před sta ve ní.

Ta ké v Pra ze se ma lý Pro kop dí ky své mu ot ci se zná mil s řa dou dů le ži tých osob-
nos tí. Je jich smí chov ský byt na vště vo va li re dak tor a kri tik Jin dřich Vo dák, his to ri-
ci Ja ro slav Go ll a Jo sef Šus ta, fi lo zof a pe da gog Fran ti šek Čá da, li te rár ní his to rik 
Vá c lav Ti lle či fi lo zof a pří ro do vě dec Ema nu el Rá dl. Fran ti šek Drti na k so bě zval 
i vě dec ké osob nos ti z ce lé Ev ro py. By li to pře de vším pe da go go vé a fi lo zo fo vé Paul 
Barth z lip ské uni ver zi ty, Wła dysław Miec zysław Kozłow ski z poz naň ské uni ver zi-
ty, Albert Ba za la ze Zá hře bu či Lou is Ei sen mann ze Sor bon ny. Sám Pro kop Drti na 
poz dě ji po zna me nal: „Že to ne by lo jen tak sa mo od se be, z ni če ho nic, že mně při pa
dl úděl stát v cen tru vě cí, když by lo nej hůř, ale že to byl z vel ké mí ry lo gic ký vý voj, 
že to mu před chá ze la bez děč ná, ne za mý šle ná pří pra va už v mém dět ství. Pro stře dí, 
v němž jsem se na ro dil a v němž jsem vy růs tal, by lo živ nou pů dou poz děj ší při pra
ve nos ti k účas ti na ve řej né ak ci, když do ba vo la la.“14

Již za prv ní svě to vé vál ky se Pro kop Drti na do stal do pří mé ho kon tak tu se zá ku-
li sím vy so ké po li ti ky. Vzhle dem k teh dej ší mi ni mál ní kon spi ra ci byl to tiž svěd kem 
schů zek své ho ot ce a strý ce s je jich spo lu pra cov ní ky z od bo jo vé or ga ni za ce Maf fie. 
Tím to způ so bem se ta ké v ro ce 1915 po pr vé po tkal s osob nos tí, jež v je ho dal ším 
ži vo tě se hrá la ústřed ní ro li, s Edvar dem Be ne šem. V rám ci uta je ní před slu žeb nic-
tvem otec Pro ko pa po vě řil, aby Be ne še sám uve dl do pra cov ny a ni kde o tom pak 
ne mlu vil. Na mla dé ho Pro ko pa uči ni la ta to ná vště va ohrom ný do jem, ješ tě umoc-
ně ný spik le nec kým ro man tis mem to ho to oka m ži ku.15 Otec teh dy rov něž na vá zal 
13 Tam též, s. 211.
14 Archiv Ná rod ní ho mu ze a (dá le jen ANM), f. P. Drti na, k. 3, a. č. 147, P. Drti na: Úvo dem (rkp. pa mě tí, 
b. d.).
15 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 197–198.
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úz ké kon tak ty s Aloi sem Ra ší nem, s je hož sy nem La di sla vem se mla dý Pro kop 
vel mi spřá te lil.

Po do kon če ní obec né ško ly ve Vltav ské uli ci na stou pil Pro kop Drti na na smí-
chov ské re ál né gym ná zi um, kde kdy si vy učo val je ho otec a kde spo lu s ním stu do-
va lo ně ko lik dal ších v bu douc nu výz nam ných po stav – Ivan Se ka ni na, Jan Šver ma 
a Zde něk Mejstřík. Na svá stře doš kol ská stu dia po mno ha le tech vzpo mí nal: „Ne byl 
jsem špat ným stu den tem, ale ne byl jsem ta ké stu den tem do sti pil ným a sou stav
ným…“16 V kvin tě byl za řa zen do jungwe hru, pří prav ky bu dou cích vo já ků, a tak na 
něj po pr vé do le hla hroz ba, že by mo hl být v brzké bu douc nos ti po vo lán na fron-
tu do svě to vé vál ky. V led nu 1918 však je ho otec s po mo cí prof. La di sla va Sylla by 
a smí chov ské ho okres ní ho lé ka ře dr. Hor níč ka za ří dil, že při odvo du ne byl uznán 
za schop né ho vo jen ské služ by.

U   Z R O  D U  R E  P U  B  L I  K Y

Na stu pu jí cí ge ne ra ce Pro ko pa Drti ny cí ti la, že se po ma lu hrou tí sta rý režim a ob je-
vu je se pří slib pře vrat ných změn, chtě la se pro to po dle to ho sa ma pro je vit. Star ší 
praž ští stu den ti se roz ho dli zú čast nit oslav 1. má je 1918. Účast jim by la pře dem za ká-
zá na, a tak se us ne s li ne jít ten den do ško ly. Teh dej ší ok ta ván Zde něk Peš ka svo lal 
do své ho gym ná zia v Kře men co vě uli ci zá stup ce nej vyš ších tříd všech praž ských 
střed ních škol, aby se spo leč ně do mlu vi li na pr vo má jo vé ma ni fes ta ci. Smí chov ské 
re ál né gym ná zi um za stu po val na té to po ra dě ve dle ok ta vá na Ji ří ho Krá le i sep ti-
mán Pro kop Drti na. Smí chov ští stu den ti ze stra chu z ná sled ků na ko nec po ru ši li 
do ho du a rá no 1. květ na po sluš ně při šli do ško ly. Drti na však o pře stáv ce pro mlu vil 
ke svým spo lu žá kům a při měl je k to mu, že v de set ho din ško lu opus ti li. Ma ni fes-
tač ní po chod stu den tů již ne sti hli, ale zú čast ni li se as poň tá bo ru li du na Stře lec kém 
os tro vě. Dne 1. květ na 1918 se tak Drti no vi po dle je ho vlast ních slov po da řil „prv
ní ak tiv ní po li tic ký čin“.17

Když na stal his to ric ký den 28. říj na 1918, zú čast nil se Drti na se svým bra t ran-
cem Iva nem Her be nem vel ké pro ti ra kou s ké de mon st ra ce na Vá c lav ském ná měs tí, 
a stal se tak pří mým svěd kem vy hlá še ní sa mo stat nos ti Če s ko slo ven ska.18 Ja ko ak tiv-
ní skaut (zá slu hou ot ce byl skau tem spo lu se svou ses t rou již od ro ku 1916) se dal 
oka mži tě do slu žeb Ná rod ní mu vý bo ru če s ko slo ven ské mu, pro kte rý ná sled ně pl nil 
ku rýr ní a stráž ní služ bu. Je ho skaut ský před se da Ka rel Do mo rá zek ho po vě řil, aby 
za jel za dr. Jo se fem Schei ne rem a byl mu k dis po zi ci. Ce lý den pak se Schei ne rem 
po po jíž dě li po růz ných mís tech – by li např. ve vo jen ských pe kár nách v Dej vi cích 
a na zem ském vo jen ském ve li tel ství na Ma lé Stra ně. V no ci dr žel stráž ní služ bu 
v Obec ním do mě, v sí dle před sed nic tva Ná rod ní ho vý bo ru če s ko slo ven ské ho. Asi 

16 Tam též, s. 25.
17 Tam též, s. 21.
18 Nej po drob něj ší lí če ní Drti no vy účas ti na pře vra tu v ro ce 1918 viz ANM, f. P. Drti na, k. 2, a. č. 142, P. Drti-
na: Skau ti ve služ bách Ná rod ní ho vý bo ru 1918 (rkp. 1968). Srov. též Pro kop DRTINA, Byl jsem při tom. Svo
bod né slo vo, roč. XXIV, 21. 12. 1968 (výs tři žek – ANM, f. P. Drti na, k. 2, a. č. 142).
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ve dvě ho di ny v no ci byl po slán ja ko ku rýr opět za dr. Schei ne rem, aby ho vzbu dil 
a pře dal mu zprá vu o po ku su gen. Eduar da Za nan to ni ho po sta vit se na od por praž-
ské mu po vstá ní.

Když se Ná rod ní vý bor če s ko slo ven ský pře stě ho val do Ha rra cho va pa lá ce v Jin-
dřiš ské uli ci, usí d li la se skaut ská služ ba v tam ní vrát ni ci. Drti na se svý mi ka ma-
rá dy tu by li v po ho to vos ti ve dne v no ci. Kon t ro lo va li vstup do bu do vy, při jí ma li 
a vy pra vo va li poš tu Ná rod ní ho vý bo ru, tří di li poš tu po dle ob sa hu, ob sta rá va li ná ku-
py, při jí ma li ná vště vy a roz ho do va li, kte rou pus tí do vnitř. Čin nost, již mla dí skau ti 
pro vá dě li, by la vel mi dů le ži tá a ná roč ná. Nej lé pe to cha rak te ri zo val dr. Fran ti šek 
Sta šek, kte rý jim teh dy ře kl: „Pa ma tuj te si, chlap ci, že prá ci, kte rou teď ko ná te, 
bu dou za krát ký čas dě lat mi ni s ter ští ra do vé!“19 Skau ti a so ko lo vé do sta li v prv ním 
týd nu no vé ho stá tu ta ké za úkol od zbro jit a es kor to vat na ná dra ží ru mun ský pluk, 
kte rý sí d lil v ka sár nách v Kar me lit ské uli ci na Ma lé Stra ně. Drti na si ucho val vzpo-
mín ku, jak jim Ru mu ni „sklá da li k no hám své zbra ně jak be rán ci“, ač ko liv skau ti 
mě li jen ho lé ru ce.20

Ve skaut ském stej no kro ji se Pro kop Drti na osob ně zú čast nil 14. lis to pa du 1918 
i za ha jo va cí ho za se dá ní Re vo luč ní ho ná rod ní ho shro máž dě ní, na němž byl T. G. Ma -
sa ryk zvo len pre zi den tem re pu b li ky. Po slan cem to ho to pro za tím ní ho par la men tu byl 
jme no ván i Pro ko pův otec Fran ti šek Drti na, kte ré ho de le go va la Če s ká stá to práv ní 
de mo kra cie. Hned násle du jí cí den se však stal stát ním ta jem ní kem prá vě zří ze né-
ho mi ni s ter stva škol ství a ná rod ní osvě ty. Za mý šle ná funkce ne mě la za tím žád ný 
práv ní zá klad, a tak byl for mál ně usta ven pou ze ve dou cím od bo ro vým před nos tou 
to ho to mi ni s ter stva.21 Mi nis trem škol ství a ná rod ní osvě ty byl jme no ván so ci ál ně-
de mo kra tic ký po sla nec Gu s tav Ha br man. Funkce „stát ní ho ta jem ní ka“ při pa dla 
pro fe so ru Drti no vi vzhle dem k je ho zá slu hám a ob rov ské kva li fi ka ci v ob las ti škol-
ství. Oso ba mi nis tra však by la ur če na po dle po li tic ké ho klí če, byť mož ná Fran ti šek 
Drti na – i vzhle dem ke své mu úz ké mu sty ku s pre zi den tem Ma sa ry kem – oče ká val, 
že mi ni s ter ské kře slo při pad ne je mu sa mé mu. Po usta no ve ní prv ní vlá dy re pu b li ky 
v če le s Kar lem Kra má řem se pos tup ně re vo luč ní po mě ry za ča ly uklid ňo vat. V do bě 
re vo lu ce by ly ško ly uza v ře ny, te pr ve ny ní se vy učo vá ní zno vu ob no vo va lo. Pro kop 
Drti na a dal ší stře doš ko lá ci vy ko ná va li svou stráž ní služ bu dál, byť mé ně in ten ziv ně.

Za své služ by stá tu by li pak skau ti od mě ně ni 21. pro sin ce 1918 po řa da tel ským 
úko lem na ná dra ží při pří jez du pre zi den ta do vlas ti. Pro kop Drti na a Ivan Her ben 
teh dy stá li na strá ži pří mo u vcho du do ofi ci ál ní ho sa lon ku, před nímž za sta vil pre-
zi den tův sa lon ní vůz. Dí ky své mu ot ci se pak dru hý den Pro kop Drti na stal i svěd-
kem prv ní ho vy stou pe ní T. G. Ma sa ry ka v Ná rod ním shro máž dě ní. Osob ně pro ži-
tá re vo lu ce a prv ní dny no vé ho stá tu za ne cha ly na Drti no vi tr va lou sto pu. Po ce lý 
ži vot se cí til by tost ně spo jen s osu dem Ma sa ry ko vy re pu b li ky a po va žo val za své 
po slá ní jí slou žit.22

19 ANM, f. P. Drti na, k. 2, a. č. 142, P. Drti na: Skau ti ve služ bách Ná rod ní ho vý bo ru 1918 (rkp. 1968), s. 4.
20 Tam též, s. 5.
21 Syl va SOUČKOVÁ, Fran ti šek Drti na, s. 119.
22 Vzpo mín ky na re vo luč ní udá los ti z ro ku 1918 uve řej nil Drti na i v ti s ku. Viz Pro kop DRTINA, Byl jsem 
při tom.
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S T U  D E N T  S K Á  L É  T A  
A   P O  Č Á T  K Y  P R O  F E S  N Í  D R Á  H Y

V zá vě ru svých stře doš kol ských stu dií se Drti na za čal ak tiv ně po dí let na stu dent ském 
hnu tí. Byl pří to men na jed ná ních, kde se stře doš kol ští stu den ti do ha do va li o mož nos-
ti za lo že ní vlast ní or ga ni za ce. Drti na prosa zo val jen vy tvo ře ní stře doš kol ské sek ce, 
kte rá by by la při po je na k vy so ko  škol ské mu stu dent ské mu sva zu. Z to ho dů vo du se 
ta ké zú čast nil schů ze zá stup ců vy so koš kol ských stu den tů v praž ské Lu cer ně. Při 
té to pří le ži tos ti se se zná mil s ně kte rý mi svý mi bu dou cí mi přá te li, ze jmé na Vá c la vem 
Ma riou Ha v lem a Vlas ti mi lem Klí mou. Když se v led nu 1919 ko nal sjezd stu dent-
ských de le gá tů střed ních škol v bu do vě re ál né ho gym ná zia na Vi no hra dech, Drti na 
tam pa t řil me zi hlav ní zas tán ce plá nu in te g ra ce s vy so koš kol ským sva zem. Brzy 
se však uká za lo, že ta to kon cep ce ne má šan ci zí s kat vět ši nu stu dent ských zá stup-
ců, a tak Drti na za lo že ní sa mo stat né ho stře doš kol ské ho sva zu ak cep to val. Na ko-
nec dokon ce sám pro sa dil, aby to to roz hod nu tí by lo při ja to jed no my sl ně, takří ka jíc 
ma ni fes tač ně. V ro ce 1919 tak vzni kl Svaz stře doš kol ské ho stu dent stva, kte rý však 
exi s to val jen zhru ba tři ro ky.23

Po té, co Pro kop Drti na slo žil v ro ce 1919 ma tu ri tu, roz ho dl se při hlá sit na Práv-
nic kou fa kul tu Uni ver zi ty Kar lo vy. Vel kou ro li v tom to vý bě ru se hrál je ho zá jem 
o po li ti ku a dě ji ny. Pů vod ně uva žo val o stu di u his to rie, ov šem sám poz dě ji při znal, 
že ho lep ší hmot né vy hlíd ky při mě ly k vý bě ru Práv nic ké fa kul ty. Ve dle Drti ny se 
na prá va vy dal i je ho pří tel La di slav Ra šín. Bě hem svých stu dií Drti na se be kri tic ky 
uznal, že ne ní zro zen pro vě dec kou drá hu, svou bu douc nost spa t řo val v ro li prak-
tic ké ho práv ní ka.24 Ze se zna mu je ho před ná šek vy plý vá, že svůj hlav ní zá jem sou-
stře dil na práv ní dě ji ny. Po ab sol vo vá ní dě jin prá va v če s kých ze mích do chá zel po 
ce lý zby tek stu dia do se mi ná ře če ské ho prá va prof. Ja na Ka pra se. Tam ta ké na psal 
svou prv ní vě dec kou prá ci Ordo ju di cii te rra e, kte rá by la si ce uve řej ně na v ča so pi-
se Všehrd, ale sám je jí au tor ji ozna čil za „vel mi sla bou vě dec kou kom pi la ci“.25 Ve dle 
to ho se účast nil před ná šek prof. Ka rla Ka dle ce o slo van ských dě ji nách prá va. Dru-
hou ob last Drti no va stu dij ní ho záj mu před sta vo va lo ná ro do hos po dář ství a  po li tic ká 
eko no mie. Pra vi del ně se za pi so val do se mi ná ře prof. Cy ri la Ho ráč ka a prof. Jo se fa 
Gru be ra, v němž vy tvo řil dal ší pí sem nou prá ci, ten to krát o kon tri bu čen ských fon-
dech. V zim ním se mes tru 1920  –1921 pa t řil me zi po slu cha če před náš ky Edvar da 
Be ne še Ide a če s ko slo ven ské ho stá tu.26 Ani na vy so ké ško le se Drti na ne vy hý bal 
ve řej né mu stu dent ské mu ži vo tu. Za po jil se do své po moc né stav by stu dent ské ko lo-
nie na Let né (mj. vedl doprovodnou propagační akci) a krát ký čas byl jed na te lem 
Sva zu če s ko slo ven ské ho stu dent stva, jemuž v té době předsedal Václav Maria Havel.

23 ANM, f. P. Drti na, k. 5, a. č. 260, záz na my o čin nos ti de le gát ské.
24 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 25.
25 V té to sou vi slos ti vzpo mí nal P. Drti na na Fran tiš ka Čá du, kte rý ja ko šé fre dak tor Vše hr du sho ví va vě při-
jí mal k pu b li ka ci je ho „ne smě lé a má lo hod not né po ku sy o vě dec kou čin nost“. Čá da ta ké Drti no vi při psa ní 
je ho prá ce při spěl ne jed nou cen nou ra dou. Viz Pro kop DRTINA, Vzpo mín ky z dět ství, s. 149.
26 Tam též; se znam před ná šek P. Drti ny viz Archiv Uni ver zi ty Kar lo vy v Pra ze (dá le jen AUK), Fa kul ta 
práv nic ká. Práv ní ci řád ní A–J. 1919  –1923.
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I bě hem uni ver zit ní ho stu dia pů so bil Drti na 
ja ko ak tiv ní skaut. V le tech 1919  –1922 byl ve dou-
cím pro slu lé praž ské Dvoj ky, nej star ší ho če ské ho 
od dí lu.27 Na je den rok se stal do kon ce sbo ro vým 
vůd cem čtvrté ho sbo ru skau tů. V ro ce 1920 se 
po dí lel ja ko skaut na hu ma ni tár ní vý pra vě Čer ve-
né ho kří že na Pod kar pat skou Rus. Spo lu se svým 
skaut ským od dí lem stál ta ké u po čát ků če ské ho 
vo dác tví, kte ré pa t ři lo me zi je ho oblí be né let ní 
ak ti vi ty. I dí ky skau tu se stal z Pro ko pa Drti-
ny vel ký milov ník spor tu, tu ris ti ky, kem pin ku 
a dal ších ak ti vit spo je ných s po by tem v pří ro dě. 
Na svůj sta rý od díl ni kdy ne za po m něl, ne boť se 
i v do spě los ti pra vi del ně účast nil ob čas ných se t-
ká ní prv ních ju ná ků a prů kop ní ků če ské ho skau-
tin gu. Drti no vo přá tel ství s ně kte rý mi je ho skaut-
ský mi ka ma rá dy na ko nec pře tr va lo – na vzdo ry 
všem ži vot ním a his to ric kým útra pám – až do 
kon ce je ho ži vo ta. Pa t ři li me zi ně např. před ní 
če s ký geo log prof. Qu i do Zá ru ba-Pfef fer mann 
či výz nam ný lé kař prof. Jo sef Char vát.28

Když byl Pro kop Drti na 14. pro sin ce 1923 pro mo ván dok to rem práv,29 za čal si hle-
dat své prv ní za měst ná ní. Roz mý šlel se me zi ad vo ka cií a stát ní služ bou. Na ko nec 
dí ky vli vu své ho ot ce a po mo ci ro din né ho pří te le dr. Pře my sla Šá ma la zí s kal mís to 
u Če s ké fi nanč ní pro ku ra tu ry v Pra ze, kam na stou pil 1. úno ra 1924 ja ko pro vi zor-
ní kon ceptní ad junkt. Vzhle dem k to mu, že byl při od vo du v ro ce 1920 zdra vot ně 
pl ně us chop něn, mu sel Drti na 1. říj na 1924 na stou pit pre zenč ní vo jen skou služ bu 
u 46. pě ší ho plu ku v Cho mu to vě, od kud byl o de vět dní poz dě ji pře ve len ke 151. dě lo-
stře lec ké mu plu ku v Pra ze. Tam se do kon ce se šel s Iva nem Her be nem, kte rý ve lel 
je ho ba te rii. Již 29. břez na 1925 byl v hod nos ti svo bod ní ka pro puš těn „na tr va lou 
do vo le nou ja ko pře by teč ný“.30

27 Dvoj ka je nej star ší če s ký skaut ský od díl. Vzni kl již ro ku 1913 spo je ním dru žin Kam zí ků a Je le nů. Prv-
ním ve dou cím byl Vá c lav Je len, kte ré ho pak krát ký čas za stu po val Jo sef Char vát. Nej zná měj ším z Drti no-
vých ná sle dov ní ků v če le od dí lu byl Ja ro slav Fo glar, kte rý Dvoj ku ve dl re kordních 60 let (1927–1987). K his-
to rii praž ské Dvoj ky ví ce viz DAN, His to rie praž ské dvoj ky [on-li ne]. B. d. [cit. 29. 5. 2010]. Do stup ný z WWW: 
<http://www.dvoj ka.cz/ho br/his to rie.php>; dá le též Hle dal jsem do b ro druž ství (s Ja ro sla vem Fo gla rem ho vo-
ří Jan Bra bec a Zby něk Pe trá ček). Re vol ver re vu e, č. 27, 1994, s. 157–163. V Drti no vých skaut ských a vo dác-
kých sto pách po kra čo val ta ké je ho sy no vec Jin dřich Po kor ný, kte rý byl v od dí lu Tři náctka, jenž se v lis to-
pa du 1936 osa mo stat nil prá vě od Dvoj ky. Srov. Jin dřich POKORNÝ, Vzpo mín ky na Tři náctku za prv ní, 
dru hé a tře tí re pu b li ky (s me zi do bím oku pa ce). Re vol ver re vu e, č. 27, 1994, s. 164–180.
28 Viz záz nam z roz ho vo ru au to ra s Jin dři chem Po kor ným, 7. 9. 2009. Qu i do Zá ru ba -Pfef fer mann měl sta-
tek v Cho lí ně (ne da le ko Hněv ší na), kam za ním Pro kop Drti na i ve stá ří ve li ce rád jez dil.
29 Jed not li vé ri go róz ní zkouš ky vy ko nal s vý sled kem „do brý“ 23. 6. 1921, 25. 6. 1923 a 10. 12. 1923. Je ho 
pro mo to rem při pro mo ci byl prof. Mi lo slav Stie ber. Viz AUK, Ma t ri ka dok to rů V, s. 2285–2286. Srov. Archiv 
Kan ce lá ře pre zi den ta re pu b li ky (dá le jen AKPR), Pers. spis P. Drti ny, č. 427/30.
30 AKPR, Pers. spis P. Drti ny, kme no vý list. Drti na pak ješ tě vy ko nal tři cvi če ní ve zbra ni v le tech 1927, 
1928 a 1929. Po sled ní, čtvrté cvi če ní mu by lo pro mi nu to z dů vo du je ho slu žeb ních po vin nos tí u KPR. Viz 
též AKPR, Pers. spis P. Drti ny, č. 229/31, 586/31, O 289/33.

Prokop Drtina jako mladý student 
Zdroj: Libri Prohibiti
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Po zi ce je ho ot ce Fran tiš ka Drti ny na mi ni s ter stvu škol ství a ná rod ní osvě ty bě hem 
let 1919  –1920 pos tup ně slá bla, a to i přes je ho ne spor né zá slu hy o re for mu a roz voj 
če s ko slo ven ské ho škol ství. Řa du svých re formních myš le nek ne byl scho pen na ko-
nec v pra xi pro sa dit a ne ustá le se po tý kal s růz ný mi by ro kra tic ký mi a po li tic ký mi 
ná stra ha mi. Fran ti šek Drti na pro ží val stá le sil něj ší roz ča ro vá ní z po li tic ké ho dě ní, což 
mělo vý raz ný do pad na je ho psy chic ký stav. Syl va Souč ko vá se po ku si la vy stih nout 
je ho teh dej ší roz po lo že ní: „Vřa va po li tic ká, kte rá ho ob klo po vala, ho zce la ur či tě 
těž ce zkla ma la; ja ko fi lo sof a pe da gog v tom úpor ném po li tic kém bo ji vi děl ja kou si 
an ti kul tu ru, ni če ní svých etic kých ide á lů hu ma ni ty. Jest li že se kdy si dal pře mlu vit 
k po li ti ce, dnes to ho asi vel mi li to val. Ce lou si tua ci chá pal ja ko svou osob ní po ráž
ku, uvě do mo val si, jak křeh ká je ta ná do ba lid ská, kte rou chtěl pře tvá řet. Ja ko vě dec 
byl zvy klý na sku teč nou aka de mic kou svo bo du, ří kat pl nou prav du i ví ce, svůj ži vot 
si pra cov ně ne před sta vo val usměr ňo ván by ro kra cií stát ní ho apa rá tu a po li ti ka ře
ním. O svých ni ter ných bo les tech dlou ho ni ko mu nic ne ří kal a pra co val. A za tím co 
všich ni os tat ní cho di li k ně mu pro ra dy, útě chu a po moc, stá hl se do se be a ml čel.“31

Když by la v zá ří 1920 na hra ze na vlá da Vlas ti mi la Tu sa ra úřed nic kou vlá dou 
Ja na Čer né ho, stal se no vým mi nis trem škol ství a ná rod ní osvě ty his to rik Jo sef 
Šus ta. To ho pak při dal ší změ ně vlád ní ho ka bi ne tu v zá ří 1921 na hra dil Va vro Šro-
bár. Ačko liv měl sám Fran ti šek Drti na bez po chy by ur či té am bi ce na tu to po zi ci již 
v ro ce 1918, ani ten to krát se s ním ne po čí ta lo. Zne chu cen po mě ry na mi ni s ter stvu se 
na ko nec roz hodl na sklon ku ro ku 1920 ze stát ní ho apa rá tu ode jít: „Cel ko vou at mo
s fé rou byl zkla mán, Ma sa ry kem se cí til zra zen, do mní val se, že už je ne po třeb ný.“32 
Na krát ký čas se vrá til zpět k vě dě. Dne 14. zá ří 1921 byl opět jme no ván řád ným 
pro fe so rem fi lo zo fie a pe da go gi ky na Fi lo zo fic ké fa kul tě Uni ver zi ty Kar lo vy. Je ho 
učeb ní po vin nos ti se však br zy ze zdra vot ních dů vo dů vý raz ně zmen ši ly. Ná sled-
ně mu by la do kon ce kvů li nemo ci po skyt nu ta úpl ná do vo le ná se za cho vá ním všech 
slu žeb ních vý hod. Fran ti šek Drti na tr pěl těž kou ar te rio skle ró zou, na víc pro pa dl 
váž né psy chic ké ne mo ci. Po tý kal se s těž kou psy chic kou de pre sí a me lan cho lií. 
Ro di na si ne moc vy klá da la ja ko ná sle dek je ho od cho du z mi ni s ter stva, s nímž se 
ne byl scho pen smí řit.

Ná sled kem zdra vot ních kom pli ka cí na ko nec Fran ti šek Drti na 14. ledna 1925 
ze mřel. Byl uspo řá dán vel ko le pý po hřeb, při kte rém šel mo hut ný prů vod od Ná rod-
ní ho mu ze a až k Olšan ským hř bi to vům. Výz nam né mu učen ci se při šla po klo nit 
řa da čel ných po li tic kých před sta vi te lů, me zi nimiž ne chy bě li pre zi den tův kanc léř 
Pře my sl Šá mal, mi nis tr Gu s tav Habr man, vy sla nec Vá c lav Gir sa či po sla nec Ka rel 
Kra mář. Nad rak ví pro mlu vil Drti nův ko le ga z praž ské uni ver zi ty pro fe sor Fran ti šek 
Krej čí. Ce lé ho po hřbu se ta ké zú čast nil Edvard Be neš, kte ré mu pak za je ho účast 
pí sem ně po dě ko val Pro kop Drti na. Aniž to teh dy sám tu šil, svým do pi sem ja ko by 
před po vě děl, kam se bu de je ho vlast ní ži vot ní ces ta ubí rat: „Ne sta čí a ne us po ko
jí mě psát Vám, pa ne mi nis tře, o vděč nos ti k Vám a o lás ce a úc tě, kte rou ve mně 
prá vě ta tí nek vzbu dil. Ale za tím mně nic ji né ho ne zbý vá ne žli dou fat, že Osud mně 

31 Syl va SOUČKOVÁ, Fran ti šek Drti na, s. 135.
32 Syl va SOUČKOVÁ, Psá no osu dem a po li ti kou. Pra ha 2002, s. 22. K od cho du prof. Drti ny z mi ni s ter stva 
srov. též Syl va SOUČKOVÁ, Fran ti šek Drti na – fi lo zof hu ma ni ty a člo věk. Ma sa ry kův lid, č. 1, 2004 [on-line]. 
2004 [cit. 29. 5. 2010]. Do stup ný z WWW: <http://ma sa ry ko vas po lec nost.in fo/ma sa ry ko vas po lec nost/ml0401–
04.htm>.
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do pře je jed nou pro ká za ti Vám i mi los ti vé pa ní svo ji 
vděč nost i skut ky…“33

Po ná vra tu do ci vil ní ho ži vo ta na ja ře 1925 
po kra čo val Pro kop Drti na v prá ci na fi nanč ní pro-
ku ra tu ře ja ko pro vi zor ní kon ceptní ad junkt. Kon-
cem ro ku 1926 uspěl u od bor né fi s kál ní zkouš ky, 
a tak mo hl být 1. srp na 1927 po vý šen do funkce 
ko mi sa ře fi nanč ní pro ku ra tu ry v šes té pla to vé stup-
ni ci. V lis to pa du 1928 si udě lal i ad vo kát ské zkouš-
ky u Vrchní ho zem ské ho sou du, přes to zůs tal ve 
stát ní služ bě a ad vo ka cii se ni kdy ne vě no val.34 Pra-
cov ní zku še nost na fi nanč ní pro ku ra tu ře se hrá la 
v je ho smý šle ní a po li tic kém pře svěd če ní po měr-
ně výz nam nou ro li. V té to in sti tu ci to tiž pra co va la 
ce lá řa da práv ní ků a úřed ní ků z řad če s kých Něm-
ců, kte ří se při tom vy zna čo va li z hle di s ka ná rod-
nost ní po li ti ky vý raz ně ak ti vis tic kým pří stu pem. 
Poz dě ji, ve tři cá tých le tech, se pro to Drti na ve své 
ve řej né čin nos ti za sa zo val o ná rod nost ní smír v Če s ko slo ven sku a o ak tiv ní za po-
je ní ně mec ké men ši ny do sprá vy ze mě. Upřím ná sna ha Pro ko pa Drti ny a je ho stej-
ně smý šle jí cích přá tel o spo lu prá ci se zá stup ci če s kých Něm ců ov šem, ze jmé na po 
vo leb ních ús pě ších Su de to ně mec ké stra ny Ko nra da He nlei na, ztros ko ta la.

Č L E  N E M  N Á  R O D  N Í  S T R A  N Y  P R Á  C E  
A   V Z N I K  K L U  B U  P Ř Í  T O M  N O S T

Po li tic ky pa t řil Drti na v prv ní po lo vi ně dva cá tých let k příz niv cům národ něde mo-
kra tic ké stra ny,35 kte rá se však za ča la pod vli vem Ka rla Kra má ře po sou vat vý raz ně 
do pra va. Část ná rod ních de mo kra tů, jež se zto tož ňo va la spí še s Ma sa ry ko vou po li-
tic kou li nií, tak ztrá ce la vliv na stra nic ký program a vše na svěd čo va lo po čí na jí cí mu 
roz ko lu. Ma sa ry kov ské kří dlo ztrá ce lo na dě ji na vnitř ní re for mu, a pro to se za ča-
lo za bý vat úva ha mi o vy tvo ře ní no vé ho po li tic ké ho sub jek tu.36 Stej né po ci ty sdí le li 
i ně kte ří vo li či té to po li tic ké stra ny. Pro kop Drti na a je ho bra t ra nec Ivan Her ben 
cí ti li, že „… na še mís to ne ní v ná rod ní de mo kra cii, ze jmé na když Ma sa ryk nás 

33 Syl va SOUČKOVÁ, Fran ti šek Drti na, s. 10.
34 AKPR, Pers. spis P. Drti ny, č. 427/30, osob ní vý kaz P. Drti ny.
35 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 31.
36 K to mu pře de vším Bo hu mil BRADÁČ, Le vá opo si ce v Če s ko slo ven ské ná rod ní de mo kra cii a za lo že ní 
ná rod ní stra ny prá ce v ro ce 1925. Di p lo mo vá prá ce na FF UK. Pra ha 1958. Mo rav ský zem ský sjezd již v květ-
nu 1924 schvá lil us ne se ní, na vr že né Ja ro sla vem Strán ským a Kar lem Engli šem, kte ré od su zo va lo pro ti hrad-
ní po li ti ku praž ské ho ve de ní ná rod ní de mo kra cie. Viz Pa vel MAREK a kol., Pře hled po li tic ké ho stra nic tví 
na úze mí če s kých ze mí a Če s ko slo ven ska v le tech 1861–1998. Olo mouc 2000, s. 201. K vý vo ji Ná rod ní stra-
ny prá ce viz To máš DVOŘÁK, Ná rod ní stra na prá ce (1925–1930). In: Ji ří MALÍŘ – Pa vel MAREK a kol., 
Po li tic ké stra ny. Vý voj po li tic kých stran a hnu tí v če s kých ze mích a Če s ko slo ven sku 1861–2004. I. díl, obdo-
bí 1861–1938. Brno 2005, s. 617–628; Pa vel KOSATÍK, Fer di nand Pe rout ka. Ži vot v no vi nách (1895–1938). 
Pra ha – Li to my šl 2003, s. 171–184.

Prokop Drtina ve dvacátých letech 
Zdroj: Václav Maria Havel: 
Mé vzpomínky. Praha 1993
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ne pře stá val po učo vat o tom, že vý voj jde do le va, a když nás oví va ly čer s tvé vě try 
le vé ho myš le ní ce lé ho svě ta“. Vo lá ní po no vé po li tic ké for ma ci ze si lo val i od por 
k sy sté mu ko a lič ní „Pět ky“.37 Na vznik no vé stra ny při pra vo val již na ja ře 1925 své 
čte ná ře Fer di nand Pe rout ka, kte rý vy svět  lo val, že mís to pro tu to no vou po li tic kou 
sku pi nu by by lo „ně kde me zi le vým kří dlem ná rod ní de mo kra cie a pra vý mi kří dly 
so cia lis tic kých stran“.38

Dne 15. zá ří 1925 do šlo z po pu du Ja ro sla va Strán ské ho k uve řej ně ní Pro gra mo-
vé ho pro hlá še ní Ná rod ní stra ny prá ce, pod nějž se po de psa lo mno ho výz nam ných 
če s kých in te lek tu á lů té do by, na pří klad Fer di nand Pe rout ka, Ka rel a Jo sef Čap ko vé, 
Frá ňa Šrá mek, Ka rel Zde něk Klí ma, Jo sef Kop ta, Vi lém Mat he si us, Ja ro slav Ka l-
lab či Vá c lav Ve ru náč. Vzni kla tak no vá stra na, je jíž já dro tvo ři li pů vod ní le vi co vě 
orien to va ní národ ní de mo kra té. Před se dou stra ny se stal Ja ro slav Strán ský, me zi 
čle ny vý kon né ho vý bo ru se ob je vil Jan Her ben. Ve stra nic kém pro gra mo vém ma ni-
fes tu stá lo: „Ná rod ní stra na prá ce vy růs tá z ne spo ko je nos ti všech, kdo vě ři li v čist ší 
a oprav do věj ší po li tic ký ži vot, než ja ký se u nás bě hem se d mi let vy vi nul. Ne bu du
je me te dy na ne spo ko je nos ti, ale na klad né tou ze ke spo ko je nos ti.“39 Stra na prá ce 
chtě la hle dat rov no vá hu me zi ka pi tá lem a pra cí, pro sa zo vat „in te li gent ní a po kro
ko vý so cia lis mus“.40 Sna ži la se ta ké do sáh nout no vé ho roz vrs tve ní po li tic kých stran 
v ze mi. No vá stra na se po va žo va la pře de vším za mluv čí ho in te li gen ce a úřed nic tva, 
cí ti la vel kou po li tic kou spří z ně nost s T. G. Ma sa ry kem a vše obec ně by la chá pá na 
ja ko stra na Hra du. Pre zi dent pod po ro val Jaro sla va Strán ské ho v je ho po li tic kém 
úsi lí fi nanč ně a ve pro s pěch nové stra ny se sna žil ovliv ňo vat i tisk.41

Do no vě vzni klé stra ny se oka mži tě za po jil i mla dý Drti na se svým sou put ní kem 
Iva nem Her be nem. Tak řka přes noc „stá li obě ma no ha ma upro střed po li tic ké ho 
 dě ní“.42 Drti na ne zůs tal jen řa do vým čle nem a – ač ko liv měl svá stu dia již do kon če-
na – stal se před se dou stu dent ské ho od bo ru Ná rod ní stra ny prá ce.43 O bu douc nos ti 
no vé po li tic ké or ga ni za ce se roz ho do va lo hned 15. lis to pa du 1925 v par la ment ních 
vol bách. Byť ta to stra na ne po strá da la vel ké se be vě do mí, na ko nec zí s ka la jen 98 240 
hla sů (1,38 pro cen ta). Obsa di la tak v po li tic ké sou tě ži až šest ná c té mís to a ne do sta la 
se vů bec do par la men tu. Po dle ná zo ru Ja ro sla va Strán ské ho do pla ti li na roz dě le ní 
vel ké praž ské vo leb ní žu py na dva men ší ob vo dy, ne boť v žád né z těch to no vých 
žup ne do sá hli po třeb né ho vo leb ní ho čí sla, ač ko liv si prá vě od praž ských vo li čů stra-
na hod ně sli bo va la.44

37 Bo hu slav ŠANTRŮČEK (ed.), Bu ři či a tvůr ci. Vzpo mín ky, úva hy, kus his to rie, ži vo to pi sy. 1897–1947. 
Pra ha 1947, s. 268.
38 Pa vel KOSATÍK, Fer di nand Pe rout ka, s. 172.
39 Cit. dle Pa vel MAREK a kol., Pře hled po li tic ké ho stra nic tví, s. 211. T. Dvo řák o té to stra ně uve řej nil roz-
sá hlej ší stu dii v ča so pi se Střed ní Ev ro pa (roč. XIV, č. 76–78, 1998), jed na lo se v podsta tě o pře pis je ho před-
cho zí di p lo mo vé prá ce (FF UK Pra ha, 1997).
40 Bo hu slav ŠANTRŮČEK (ed.), Bu ři či a tvůr ci, s. 268.
41 Když T. G. Ma sa ryk zjis til, že Jo sef Schies zl na psal do tý de ní ku No vá svo bo da člá nek pro ti Ná rod ní stra-
ně prá ce, vy zval ho přes Pře my sla Šá ma la, aby tak dá le ne či nil. Viz Pa vel MAREK a kol., Pře hled po li tic
ké ho stra nic tví, s. 209.
42 Bo hu slav ŠANTRŮČEK (ed.), Bu ři či a tvůr ci, s. 264.
43 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 31.
44 Stra na prá ce ov šem na dru hé stra ně oslo vi la zhru ba čtvrti nu vo li čů ná rod ní de mo kra cie, a v ně kte rých 
mo rav ských vo leb ních kra jích ji do kon ce před sti h la. Pa vel MAREK a kol., Pře hled po li tic ké ho stra nic tví, 
s. 210; Bo hu slav ŠANTRŮČEK (ed.), Bu ři či a tvůr ci, s. 264; Anto nín KLIMEK, Boj o Hrad 2. Kdo po Ma sa
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Pro stra nu prá ce zna me nal vo leb ní krach zá sad ní 
ne ús pěch, kte rý osu do vě ovliv nil je jí dal ší vý voj. 
Ná sle do va lo pos tup né pro pa dá ní do  ab so lut ní 
 bez výz nam nos ti, kte ré brzdil jen ve řej ný vliv 
Strán  ské ho ti s ku a tr va jí cí pod po ra od pre zi den ta 
Ma sa ry ka. Již od ja ra 1927 pod ně co va lo ži vo ře ní 
Ná rod ní stra ny prá ce úva hy o mož nos tech spo je ní 
s ji nou, po li tic ky lé pe eta b lo va nou stra nou, do kte-
rých vel mi ži vě za sa ho val i Hrad.45 Ve de ní stra ny 
prá ce se na ko nec sho dlo na tom, že pro gra mo vě 
nej bliž ším po li tic kým sub jek tem je ná rod ně so cia-
lis tic ká stra na a že prá vě tím to smě rem by se mě la 
ubí rat po li tic ká bu douc nost člen stva. Ve vol bách do 
zem ských za stu pi tel stev v pro sin ci 1928 již ně kte-
ří čle no vé Ná rod ní stra ny prá ce fi gu ro va li na kan-
di dát ních lis ti nách ná rod ních socia lis tů. Ve de ní 
stra ny teh dy do po ru či lo hla so vat pro ná rod ně so-
cia  listic kou stra nu, ta to si tua ce se pak opa ko va la 
i při par la ment ních vol bách v říj nu 1929.

Na sjez du Ná rod ní stra ny prá ce 16. úno ra 1930 v Obec ním do mě navrhl Ja ro slav 
Strán ský je jí li k vi da ci. De le gá ti ten to návrh vzhle dem k bez výz nam né mu po sta ve-
ní své stra ny na po li tic ké scé ně oka mži tě schvá li li.46 Čle nům by lo při té pří le ži tos ti 
do po ru če no, aby vstou pi li do ná rod ně so cia lis tic ké stra ny. By lo tak pou ze ofi ci ál ně 
ukon če no sko mí rá ní, jež stra na pro ží va la již ně ko lik let. Řa da čle nů již dří ve stra nu 
opus ti la ne bo své člen ství fak tic ky po zas ta vi la. Do kon ce i před se da Jaro slav Strán-
ský kan di do val ve vol bách v říj nu 1929 pro jis to tu na prv ním mís tě ná rod ně so cia lis-
tic ké kan di dát ky v Uher ském Hra diš ti. Ivan Her ben o tom to ob do bí poz dě ji na psal: 
„Je den po dru hém jsme si dá le jas ně ji uvě do mo va li, že mů že me po li tic ky vy ko nat 
víc ve stra ně vel ké a sil né, ve stra ně ve de né du chem nám tak blíz kým.“47

Drti na opus til po tá pě jí cí se loď Ná rod ní stra ny prá ce již v ro ce 1928, kdy pře stou-
pil do Če s ko slo ven ské stra ny ná rod ně so cia lis tic ké. Té to stra ně pak zůs tal věr ný až 
do zá vě ru své po li tic ké drá hy. Ve tři cá tých letech však zůs tá val spí še „ma tri ko vým 
čle nem“ a ve stra ně ni jak ak tiv ně ne vy stu po val. Ja ko stát ní úřed ník se ta ké zá měr ně 
ne ch těl stra nic ky ex po no vat. Me zi ná rod ní mi so cia lis ty se v té do bě sblí žil ze jmé na 
s Anto ní nem Kin ka lem, kte rý byl před se dou je ho stra nic ké or ga ni za ce v Dej vi cích. 
Ve sku teč nos ti se ov šem spo lu zna li dé le, již ze stra ny prá ce.

Mno hem tr va lej ší výz nam než sa ma Ná rod ní stra na prá ce zí s kal je jí klub Pří-
tom nost, kte rý svým ná z vem od ka zo val na jmé no pre stiž ní ho časo pi su Fer di nan da 
Pe rout ky. Jed ním z pů vod ců to ho to klu bu byl i Pro kop Drti na, kte rý pa t řil v ro ce 

ry ko vi? Vni t ro po li tic ký vý voj Če s ko slo ven ska 1926–1935 na pů do ry su zá pa su o pre zi dent ské ná stup nic tví. 
Pra ha 1998, s. 33; Fran ti šek KLÁTIL, Re pu b li ka nad stra na mi. O vzni ku a vý vo ji Če s ko slo ven ské stra ny 
ná rod ně so cia lis tic ké (1897–1948). Pra ha 1992, s. 161.
45 Anto nín KLIMEK, Boj o Hrad 2, s. 146–147.
46 Pa vel MAREK a kol., Pře hled po li tic ké ho stra nic tví, s. 213; Bo hu slav ŠANTRŮČEK (ed.), Bu ři či a tvůr
ci, s. 265.
47 Bo hu slav ŠANTRŮČEK (ed.), Bu ři či a tvůr ci, s. 269.

Předseda Národní strany práce 
Jaroslav Stránský. Zdroj: ČTK
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1926 me zi čle ny je ho pří prav né ho vý bo ru.48 Klub Pří tom nost vzni kl na pod zim 1926 
a je ho pů vod ní za mě ře ní by lo ry ze spo le čen ské, v pro s to rách Ná rod ní ka vár ny or ga-
ni zo val spo le čen ské ve če ry s běž ným li te rár ně-hu deb ním pro gra mem. Již 2. úno ra 
1927 se ten to klub na své val né hro ma dě ofi ci ál ně pře tvo řil v řád ný spo lek se sta-
no va mi a vo le ným ve de ním. Pro kop Drti na se teh dy stal je ho jed na te lem, prvním 
předsedou byl zvolen dr. Ladislav Procházka. Zakládajících členů bylo 107.49

Klub se usí d lil v pří ze mí ho te lu de Sa xe v Hybernské ulici, působil však také 
v Národní kavárně na Národní třídě, v hotelu Paříž či v Umělecké besedě na Malé 
Straně. Po několikerém stěhování se nakonec se svými debatními večery usídlil 
v roce 1935 ve velkém sále Všeobecného penzijního ústavu, v letních měsících orga-
nizoval své pořady v restauraci Terasy na Barrandově. Pos tup ně se na je ho pro gra mu 
za ča la ob je vo vat po li tic ky zá važ ná té ma ta, kte rá vy tla čo va la do sa vad ní li te rár ně-
-zá bav nou náplň. Na před náš ky pra vi del ně na va zo val dis kus ní blok, kte rý se na ko-
nec stal cha rak te ris tic kým zna kem klu bu Pří tom nost. Po pr vé na se be po řa da te lé 
dis kus ních ve če rů upo zor ni li cyklem O slo van ské po li ti ce v břez nu 1927, v němž 
vy stou pi li Jan Herben, le gač ní ra da Ja ro slav Pa pou šek, Pro kop Ma xa, Hu bert Rip-
ka a Ka rel Jo sef Be neš. Kva li tou řeč ní ků na se be klub pos tup ně strhá val po zor nost. 
V květ nu 1927 uspo řá dal ve Slad kov ské ho sí ni Obec ní ho domu ofi ci ál ní osla vu 
k sedmde sá tým na ro ze ni nám Ja na Her be na.

V ro ce 1928 se me zi čle ny klu bu Pří tom nost po čí ta lo 149 li dí50 a o jeho po li tic kém 
cha rak te ru již teh dy ne by lo spo ru. Drti na po psal po slá ní spol ku ja ko „v podsta tě 
po li tic ké. Ov šem ne po li tic ké v tom smy slu, že by je ho cí lem by lo zí s ká ní po dí lu na 
po li tic ké mo ci, nýbrž spí še pro pa gač ně po li tic ké ne bo, chce teli, vý chov ně po li
tic ké. Při tom vůd čí pro pa go va ná ide a jest ide a stát nos ti.“51 Orga ni zá to ři usi lo va li 
o ne únav né vy svě t lo vá ní po li tic kých, hos po dář ských, so ci ál ních a kul tur ních udá-
los tí a pro blé mů do by; sna ži li se v rám ci svých mož nos tí ovliv ňo vat ve řej né mí ně-
ní. Zá klad ním kri té riem vý bě ru té mat by la při tom je jich ak tu ál nost. Když do šlo 
k roz puš tě ní Ná rod ní stra ny prá ce, uvol ni la se tím debat ní mu klu bu Pří tom nost 
je ho stra nic ká vaz ba. Sdru že ní zí s ka lo úpl nou po li tic kou ne zá vi slost, což mo hlo 
do bu douc na klu bu pro spět při bu do vá ní je ho pre stiž ní ho po sta ve ní. Na pů dě Pří-
tom nos ti se tak ochot ně schá ze li před sta vi te lé ce lé ho po li tic ké ho spek t ra. V plod né 
dis ku si zde mo hli hle dat spo leč ný kon sen zus nad ak tu ál ní mi pal či vý mi otáz kami.

48 Ten to vý bor tvo ři li ve dle Pro ko pa Drti ny Ja ro slav Drá bek, Heřman Rů žič ka a spi so va tel Ka rel Jo sef 
Be neš. Pro pře hled vý vo je klu bu viz Klub Pří tom nost. O úko lech klu bu „Pří tom nost“. Tro chu z his to rie klu
bu. Se znam před ná šek a de bat od ro ku 1926 do ro ku 1933. Sta no vy. Se znam čle nů. Pra ha 1934; Hu bert RIP-
KA (ed.), De set let Klu bu Pří tom nost 1927–1937. Pra ha 1937.
49 Hu bert RIPKA (ed.), De set let Klu bu Pří tom nost, s. 8. Exi s tu jí však i ne správ né zmín ky o tom, že sám 
Drti na byl prv ním před se dou klu bu – viz Ja ro slav DRÁBEK, Z ča sů do brých i zlých. Pra ha 1992, s. 27.
50 Klub Pří tom nost, s. 10.
51 Tam též, s. 5.
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V   P R E  Z I  D E N T  S K Ý C H  S L U Ž  B Á C H

Na pře lo mu dva cá tých a tři cá tých let do šlo k dů le ži té změ ně v Drti no vě pra cov ní 
ka ri é ře. Pa tr ně na zá kla dě ini cia ti vy kanc lé ře Pře my sla Šá ma la do stal na bíd ku, aby 
pře stou pil z fi nanč ní pro ku ra tu ry do Kan ce lá ře pre zi den ta re pu b li ky (KPR), kde 
se prá vě uvol ni lo mís to po úřed ní ko vi, kte rý ode šel na mi ni s ter stvo za hra nič ních 
vě cí. Pro kop Drti na na bíd ku při jal a 11. lis to pa du 1929 za há jil svou úřed nic kou služ-
bu na Praž ském hra dě.52 Vzhle dem ke své mu no vé mu po sta ve ní vy so ké ho stát ní ho 
úřed ní ka ode šel v úno ru 1930 z mís ta jed na te le klu bu Pří tom nost a zůs tal jen je ho 
řa do vým čle nem. V úno ru 1930 ho ve funkci jed na te le na hra dil dr. Mi lo slav Ko hák. 
Nic méně již o rok později se Drtina stal prvním místopředsedou klubu, a opět se tak 
ujal místa v nejužším vedení tohoto spolku.

Pro kop Drti na byl na Hra dě nej pr ve při dě len do tře tí ho re fe rá tu, který spra vo-
val kul tur ní a škol ské zá le ži tos ti. Je ho prv ní úko ly v no vém za měst ná ní sou vi se ly 
s osla va mi osmde sá tých na ro ze nin T. G. Ma sa ry ka. Již v říj nu 1930 Drti na po vý šil 
a stal se na je den rok osob ním ta jem ní kem kanc lé ře Pře my sla Šá ma la. Té to osob-
nos ti si Drti na ve li ce vá žil a ob di vo val ji, ve svých me mo á rech ozna čil Šá ma la za 
„grand sei gneu ra a aris to kra ta du cha a gen tle ma na“.53 V rám ci vzdě lá va cí ho pro-
gra mu zaměst nan ců pre zi dent ské kan ce lá ře od jel Drti na 25. úno ra 1932 za stu dij-
ní mi úče ly do Pa ří že. Na ces tu do stal pří spě vek pre zi den ta re pu b li ky ve vý ši os mi 
ti síc fran ků.54 Bě hem své ho pa říž ské ho po by tu, kte rý tr val až do červ na, na vště vo val 
Éco le nor ma le su pé rieu re a ja zy ko vou ško lu Allian ce françai se. To to pre stiž ní stu di-
um bez po chy by roz vi nu lo je ho zna los ti spo le čen ských věd a fran couz ské ho ja zy ka.

Ta ké Drti nův sou kro mý ži vot se do čkal vý raz né změ ny. Dne 7. červ na 1930 se 
ože nil s Lud mi lou, o dva ro ky mlad ší dce rou Adol fa Bu ria na, výz nam né ho ob chod-
ní ka, kte rý se za bý val do vo zem tzv. osad ní ho zbo ží a účast nil se ja ko če s ko slo ven-
ský zá stup ce Ho o ve ro vy vy ži vo va cí ak ce. Lí da vy stu do va la niž ší gym ná zi um a pak 
ab sol vo va la na Uni ver zi tě Kar lo vě a v za hra ni čí od bor né kur sy po hy bo vé vý cho vy. 
Po slé ze se zon ně pra co va la ja ko asi s tentka v praž ské tě lo cvič né ško le Bě ly Frie dlän-
de ro vé.55 Man žel ství Pro ko pa Drti ny a je ho že ny Lí dy pro chá ze lo v ně kte rých eta pách 
je jich spo leč né ho ži vo ta ne leh ký mi ob do bí mi a po jistou dobu poznamenalo jejich 
vztah i partnerské odloučení. Manželství nakonec bohužel zůstalo bezdětné. Drti-

52 Drti na byl do KPR po vo lán pro za tím na šest mě sí ců. Slu žeb ně na dá le vy stu po val ja ko „fi nanč ní ko mi-
sař“ a po uply nu tí da né lhů ty se mo hl vrá tit zpět na fi nanč ní pro ku ra tu ru. Po ná stu pu do KPR či ni lo je ho 
roč ní služ né 18 ti síc ko run, či nov né roč ních 5100 ko run a slu žeb ní pří da vek 2700 ko run – AKPR, Pers. spis 
P. Drti ny, č. 1009/29. Drti na ve svých pa mě tech myl ně uvá dí ja ko da tum ná stu pu do KPR 11. 12. 1929 – Pro-
kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 33. Pre zi dent pak Drti nu jme no val 26. červ na 1930 vrchním 
mi ni s ter ským ko mi sa řem v pá té pla to vé stup ni ci – AKPR, Pers. spis P. Drti ny, č. 427/30.
53 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. Kni ha ži vo ta če ské ho de mo kra ta 20. sto le tí. Sva zek 2. Kni-
ha 1. Emi g ra cí k ví těz ství. Pra ha 1992, s. 75.
54 AKPR, Pers. spis P. Drti ny, č. T 326/32.
55 Viz AKPR, Pers. spis P. Drti ny, č. O 356/36, Drti no va žá dost o od puš tě ní srá žek z či nov né ho. Bě la Fried-
 län de ro vá, svým pře svěd če ním sa lon ní ko mu nist ka, by la výz nam nou spor tov ky ní a cvi či tel kou. Vě no va la 
se ryt mi ce, jíz dě na ko ni, ly žo vá ní a pla vá ní. Při pra vo va la do kon ce i ran ní roz hla so vé rozcvič ky na sta ni ci 
Ra dio jour nal. By la prv ní man žel kou Vá c la va Ma rii Ha v la.



30 | K A P I T O L A  P R V N Í

na tuto skutečnost nesl dost těžce, pro-
tože měl děti velice rád a toužil po 
vlastních potomcích. Drti no vě ses t ře 
Olze se ov šem na ro di la dce ra Syl va, 
v níž rod Drti nů na le zl své po kra čo-
vá ní. V ro ce 1931 na víc Pro kop Drti na 
pře vzal po ruč nic tví nad svým čty řle-
tým sy nov cem Jin dři chem Po kor ným, 
je muž před tím ze mřel otec. Drti na se 
o ma lé ho Jin dři cha sta ral, ja ko by to 
byl je ho sku teč ný syn, a tak si as poň 
čás teč ně vy na hra dil chy bě jí cí ho vlast-
ní ho po tom ka.56

Pro kop Drti na v dal ších le tech ry chle 
po stu po val na hod nost ní stup ni ci pre-
zi dent ské ho úřed nic tva. Dne 21. srp na 
1935 byl jme no ván od bo ro vým ra dou ve 
čtvrté pla to vé stup ni ci, a to s účin nos tí 
od 1. čer ven ce.57 Na teh dej ší at mo s fé ru 
v úřa du však Drti na vzpo mí nal ne rad. 

Vzhle dem k Ma sa ry ko vě ne mo ci pa no va la to tiž ne jis to ta, co se bu de dít dál a kdo se 
sta ne příš tím pre zi den tem. Po mě ry na Hra dě se hor ši ly „a po tře ba ener gic ké, pev né 
a cí le vě do mé po li ti ky se stá va la stá le na lé ha věj ší, i Ma sa ry ko vi stou pen ci uva žo va li 
a přá li si, aby ješ tě za je ho ži vo ta by la za jiš tě na vol ba dr. Be ne še je ho ná stup cem“. 
Ve spo lu prá ci s přá te li z klu bu Pří tom nost a z bar ran dov ské sku pi ny Vá c la va Ma rii 
Ha v la za čal Drti na dě lat „ka bi net ní po li ti ku…, aby se pre si dent ská otáz ka co nej
ry chle ji ře ši la“. Je ho zá ku lis ní prá ce se sou stře di la na vy bra né mlad ší ag rár nic ké 
či ni te le, ja ko byl Ju raj Slá vik, Oldřich Su chý, Zde něk Schmo ranz, Lu de vít Ruh man 
či Hod žův osob ní ta jem ník dr. Ro da. Když jim po pr vé na zna čil mož nost Ma sa ry-
ko vy ab di ka ce, „by lo to ja ko pe tar da, ale bě hem dvou až tří mě sí ců se o ní di s ku to
va lo už vše stran ně, váž ně a s po cho pe ním“.58 Při po dob ných jed ná ních, ve kte rých 
cí le ně pro sa zo val kan di da tu ru Edvar da Be ne še, se Drti na vel mi sblí žil s pa pež ským 
ko mo řím Ja nem Jiřím Rüc klem, je hož znal již ze stu dií na práv nic ké fa kul tě.

Po té, co byl Edvard Be neš 18. pro sin ce 1935 zvo len no vým pre zi den tem re pu b-
li ky, mu se lo do jít k vý bě ru je ho osob ních ta jem ní ků. Me zi navr ho va né kan di dá ty 
byl za řa zen i Pro kop Drti na, po dle ně hož k to mu při spě lo je ho člen ství v Be ne šo vě 

56 Viz Jin dřich POKORNÝ, Par si fal. Osu dy jed né de mo kra tic ké od bo jo vé sku pi ny v le tech 1938–1945 s po vá
leč ným do vět kem. Pra ha 2009, s. 408. Jin dřich Po kor ný je syn Vlas ty Po kor né, ses t ry Lud mi ly Drti no vé. 
K L. Drti no vé blí že viz tam též, s. 455. Když na kon ci ro ku 1939 Drti na ute kl před na cis ty do exi lu, ne cha la 
Jin dři cho va mat ka je ho po ruč nic tví ry chle vy ma zat, aby za brá ni la pří pad né per ze ku ci. Viz Ká dro vý po su-
dek si kaž dý na psal sám (s Jin dři chem Po kor ným ho vo ří Adam Drda a Vik tor Ka rlík). Re vol ver re vu e, č. 39, 
1999, s. 318.
57 Drti no vo roč ní služ né do sá hlo 30 600 ko run, či nov né 6000 ko run roč ně, slu žeb ní pří da vek či nil roč ně 
3600 ko run. AKPR, Pers. spis P. Drti ny, č. T 658/35, O 695/35.
58 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 35; srov. Anto nín KLIMEK, Boj o Hrad 2, s. 420  –421; 
Anto nín KLIMEK – Pe tr HOFMAN, Vel ké dě ji ny ze mí Ko ru ny če s ké. Sva zek XIV. 1929  –1938. Pra ha – Li to-
my šl 2002, s. 332–333.

Prokop Drtina se svou manželkou Lídou 
Zdroj: archiv Jindřicha Pokorného
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ná rod ně so cia lis tic ké stra ně.59 Ve sku teč nos ti však mo hla za pů so bit i je ho zá ku lis ní 
ro le při do jed ná vá ní pre zi dent ské vol by. Be neš byl zvy klý mít se kre tá ře dva, z na bíd-
nu tých úřed ní ků si vy bral Pro ko pa Drti nu a Fran tiš ka Rem su. Be ne šův ná stup při-
ne sl na Drti no vo pra co viš tě vý raz né změ ny: „Prá ce v kan ce lá ři a na ce lém Hra dě 
se pří cho dem té to mla distvé a dy na mic ké osob nos ti zce la změ ni la, by la pl na ak ti
vi ty a ru chu, šlo se z jed no ho do dru hé ho, a by la ve li ce či no ro dá a dá va la služ bě 
na Hra dě zce la no vou at mo s fé ru, dy na mi ku a za jí ma vost.“60 Be neš byl zvy klý ja ko 
mi nis tr za hra ni čí hod ně ces to vat a ve funkci pre zi den ta v tom po kra čo val. Na mno-
ha ces tách ho nyní Drti na do pro vá zel.61 V té to do bě se stal nej bliž ším Be ne šo vým 
spo lu pra cov ní kem a byl s ním v kaž do den ním pra cov ním sty ku. Me zi pre zi den tem 
a je ho ta jem ní kem se pos tup ně vy vi nul ve li ce úz ký vztah, na bý va jí cí jis tou spe ci-
fic kou, osob něj ší ro vi nu.

D E  M O  K R A  T I C  K Ý  S T Ř E D

Po čá tek tři cá tých let při ne sl ně ko lik zá važ ných spo le čen ských té mat, jimž po cho pi-
tel ně vě no val svou po zor nost i klub Pří tom nost. Do pro gra mu dis kus ních ve če rů by ly 
za řa ze ny pro blé my hos po dář ské kri ze, úpa dek par la men ta ris mu a otáz ka po sta ve ní 
dik ta tur v Ev ro pě. Me zi řeč ní ky se za po ji ly sku teč ně výz nam né osob nos ti – po li-
tik Ja ro slav Strán ský, ná ro do hos po dář Jo sef Ma cek, výz nam ný práv ník a mi nis tr 
v ně ko li ka če s ko slo ven ských vlá dách Alfréd Meissner, fi lo zof a so cio log Jo sef Lud-
vík Fis cher, di p lo mat a his to rik Ka mil Krof ta, no vi nář Hu bert Rip ka, histo rik Jan 
Sla vík či před nos ta po li tic ké ho a le gis la tiv ní ho od bo ru pre zi dent ské kan ce lá ře Jo sef 
Schies zl. V pro sin ci 1931 do kon ce v klu bu uví ta li prv ní ho za hra nič ní ho řeč ní ka, 
pro fe so ra Ele mé ra Han to se z Buda peš ti, je hož poz dě ji ná sle do va li dal ší výz nač ní 
hos té ze za hra ni čí. Kon krét ně lze jme no vat slav né ho tvůr ce nor ma tiv ní te o rie práv ní 
Han se Kel se na, ru ské ho exi lo vé ho his to ri ka a něk dej ší ho mi nis tra za hra ni čí pro za-
tím ní vlá dy z ro ku 1917 Pa vla Ni ko la je vi če Mil ju ko va či brit ské ho his to ri ka Ro ber-
ta Se ton-Wat so na. Ně mec ký li te rát Wal ter Tschup pik pre zen to val v klu bu bri lant ní 
roz bor si tua ce v Ně mec ku od po lo vi ny dva cá tých let, spi so va tel Jo han nes Urzi dil 
po dal srov ná ní men ši no vé po li ti ky švý car ské a če s ko slo ven ské vlá dy.

Pro gram de bat ních ve če rů byl ve li ce roz ma ni tý. Vy stu po va li tu do kon ce i ko mu-
nis té – Zde něk Ne je dlý, Bo hu mír Šme ral ne bo Jan Šver ma. Je den dis kus ní ve čer byl 
vě no ván po le mi ce nad če s kým pře kla dem  Gide o va Ná vra tu ze SSSR, o kte rý se pře li 
Zá viš Ka lan dra a Ka rel Tei ge s La di sla vem Što llem, Vla dem Cle men ti sem a Ju liem 
Fu čí kem. V klu bu Pří tom nost se ob je vi li ta ké slo ven ští po li ti ci, ať už mi nis tr Mi lan 
Ho d ža ne bo au to no mis té Jo zef Ti so a Mar tin So kol. Ve dle po li ti ky se čas to deba to-
va lo i o umě ní. O Van ču ro vě pří no su pro no vé če s ké di va dlo pro mlu vil kri tik Jo sef 
Trä ger, Ji ří Vo s ko vec a Jan We rich za se spo lu s Emi lem Fran tiš kem Bu ria nem před-
ná še li o uvá dě ní Françoi se Vi llo na na je viš ti a ve fil mu. Po mě ry v teh dej ším ti s ku 
ro ze bí ra li v klu bov ních de ba tách Arne Lau rin, Ka rel Zde něk Klí ma, Pa vel Eis ner, 

59 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 36.
60 Tam též.
61 Drti na se do stal např. na se t ká ní Ma lé do ho dy v Bu ku reš ti, k je ho slu žeb ním ces tám viz tam též, s. 36–39.
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Ka rel No vý a Ja ro slav Kla di va. Od ro ku 1936 vy chá ze ly do kon ce nej za jí ma věj ší 
úva hy, před ne se né na pů dě klu bu, ve zvláštní edi ci na kla da tel ství Bo ro vý.62

V ro ce 1933 se Drti nův de bat ní klub Pří tom nost vol ně pro po jil s ně ko li ka dal ší-
mi in te lek tu ál ský mi usku pe ní mi, ze jmé na s tzv. bar ran dov skou sku pi nou  Vá c la va 
Ma rii Ha v la (patřily sem osobnosti jako například Štěpán Ješ, Jan Hejman, Antonín 
Hartvich, Josef Kliment, Ludevít Ruhman či Vladimír Grégr).63 Nej sil něj ší pou to 
ov šem na vá zal debat ní klub Pří tom nost s re dak cí ča so pi su De mo kra tic ký střed,64 

je hož vy da va te lem byl Zde něk Chy til. Ten to ča so pis byl již ve svých po čát cích 
ro ku 1923 spo jen s „pro hrad ně“ orien to va ným kří dlem ná rod ně de mo kra tic ké in te-
li gen ce, a tak měl k vět ši ně čle nů klu bu Pří tom nost ve li ce blíz ko. Ně kte ří čle no vé 

62 Pavel Nikolajevič MILJUKOV, Masaryk a Beneš. Úvahy a přednášky klubu Přítomnost. Sv. 1. Praha 1936; 
Walter TSCHUPPIK, Německo 1926–1936 a Československo. Úvahy a přednášky klubu Přítomnost. Sv. 2. 
Praha 1936; Ferdinand RICHTER et consores, Obrana státu a náš motorismus (Nové kapitoly z historie lihu). 
Úvahy a přednášky klubu Přítomnost. Sv. 3. Praha 1937; František WEYR, Vysokoškolská autonomie a svo
boda bádání. Večer klubu Přítomnost dne 16. prosince 1936. Úvahy a přednášky klubu Přítomnost. Sv. 4. 
Praha 1937; Hans KELSEN, Státní forma a světový názor. Přednáška, konaná v klubu Přítomnost dne 21. dub
na 1937. Úvahy a přednášky klubu Přítomnost. Sv. 5. Praha 1937.
63 K barrandovské skupině viz Václav Maria HAVEL: Mé vzpomínky. Praha 1993, s. 209–211.
64 Ten to ča so pis vzni kl pod ná z vem Střed. De mo kra tic ký tý de ník v říj nu 1923 ja ko tis ko vi na in te lek tu á lů 
ná rod ně de mo kra tic ké stra ny po chá ze jí cích ze sku pi ny Mla dá ge ne ra ce. Ač zpo čát ku há ji li ná rod ně de mo kra-
tic ký pro gram (ro ku 1925 od sou di li vznik Ná rod ní stra ny prá ce), usi lo va li o po li ti ku opro ště nou od stra nic-
kých před sud ků. To je od ro ku 1926 ve dlo k pos tup né mu roz cho du s ma teř skou stra nou, pro to že ne sou hla si-
li s je jí mi fa ši zu jí cí mi ten den ce mi. Od po čát ku 30. let lze ho vo řit o zce la ne zá vi slém ča so pi se, kte rý chtěl 
for mu lo vat své byt ný pro gram po li tic ké ho stře du. Tak se sblí žil s klu bem Pří tom nost.

Prezident Beneš na cestě po Slovensku (1936), Prokop Drtina druhý zprava. Zdroj: archiv Jindřicha 
Pokorného
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de bat ní ho klu bu se ta ké sta li pra vi del ný mi při spě va te li uve de né ho ča so pi su. Klub 
Pří tom nost byl v už ším kon tak tu i s dal ší mi sdru že ní mi, ja ko by ly Svaz ob čan ské 
dů vě ry pro fe so ra Ka rla Weig ne ra, Akce de mo kra tic ké spo lu prá ce do cen ta Vá c la va 
Ve ru ná če, za kla da te le a prů kop ní ka eko no mic ké ho smě ru la bo re tis mu, ne bo Děl-
nic ko-stu dent ský vý bor v Plzni.

Na val né hro ma dě klu bu Pří tom nost 22. úno ra 1933 do šlo ke zří ze ní stá lé ho 
se kre ta ri á tu klu bu, je hož před se dou byl zvo len Pro kop Drti na, který pak tuto funkci 
vykonával do února 1937. Po čet člen stva do sá hl v té do bě 215 osob a dá le na růs tal.65 
Me zi stá lé čle ny se v té do bě po čí ta la řa da výz nač ných osob nos tí, na pří klad Hu bert 
Rip ka, Jan Jí na, Anto nín Pe šl, Ště pán Ješ, Ja ro slav Drá bek, Vra ti slav Bu šek, Vi lém 
Mat he si us, Ru dolf Buch te la, Vla di mír Groh či Ka rel Stlou kal. Klub Pří tom nost se 
tak stal pre stiž ním pr vo re pu b li ko vým „think-tan kem“, kte rý usi lo val o zá sad ní vliv 
na de ba tu o dal ším po li tic kém smě řo vá ní ze mě. V prů bě hu tři cá tých let se do kon ce 
vy tvo ři la síť po bo ček klu bu i v men ších měs tech – v Hrad ci Krá lo vé, Par du bi cích, 
Pří bra mi, Pí s ku ne bo Sad ské.

Dí ky spo je ní klu bu Pří tom nost s ča so pi sem De mo kra tic ký střed se Drti na v té 
do bě pří mo za čle nil do je ho šir ší re dakč ní ra dy a za čal do toho to tý de ní ku při spí-
vat svý mi vlast ní mi pří spěv ky. Obvy kle psal zprá vy o prů bě hu klu bov ních de bat, 
ve dle to ho se však za mě řil na po sta ve ní mla dé na stu pu jí cí ge ne ra ce ve spo leč nos ti. 
Kri ti zo val, že mla dí ne ma jí do sta tek pří le ži tos tí ke spo le čen ské mu uplat ně ní a že 
jsou vy tla čo vá ni „kam si na pe ri fe rii po li tic ké ho ži vo ta“.66 Do ža do val se pen zio no-
vá ní pře slu hu jí cích stát ních úřed ní ků a uvol ně ní je jich míst pro mla dé li di. Ve svých 
tex tech Drti na zdů raz ňo val ne bez pe čí, kte ré ply ne z ma so vé ne za měst na nos ti mla dé 
ge ne ra ce, jež by se tak mo hla při klo nit k fa šis mu a ko mu nis mu.67 Tvrdil, že hlav ní 
hroz bou pro bu douc nost stá tu je „nespo ko je ná, zou fa lá mla dá ge ne ra ce, ve hna ná 
v ná ruč ex trém ním a dob ro druž ným smě rům po li tic kým, ne přá tel ským če s ko slo
ven ské de mo kra cii“.68

O si tua ci mla dých ab sol ven tů škol, kte ré če ka la vzhle dem k hos po dář ské kri-
zi dlou ho do bá ne za měst na nost, pro mlu vil Drti na ja ko zá stup ce sku pi ny ko lem 
ča so pi su De mo kra tic ký střed i v roz hla se. Ge ne rač ní otáz ku chá pal ja ko pro blém 
so ci ál  ní. Mla dí li dé by ne mě li upad nout do po ci tu zou fal ství a bez na dě je, „ne boť 
na nich a pře de vším na nich spo čí vá bu douc nost“.69 V ji ném roz hla so vém pro je vu 
vy svě t lo val, že ge ne ra ce ot ců „do ve dla udr žet ve svých ru kách kor mi dla ve řej né ho 
ži vo ta dé le než kte rá ko liv ge ne ra ce před ní. Pro to snad ne do ve de z to ho to vý slu ní 
do bro vol ně ustu po vat, byť by to by lo i v záj mu vše obec ném, pro to snad je hlu chá 
i k bo les tem i ne ús pě chům svých dě tí.“70

65 Klub Pří tom nost, s. 12. V roce 1937 měl již klub Přítomnost 519 členů. Viz Hubert RIPKA (ed.), Deset 
let Klubu Přítomnost, s. 25.
66 Pro kop DRTINA, Omy ly v ge ne rač ní dis ku si. De mo kra tic ký střed, roč. X, č. 2, 13. 1. 1933, s. 3.
67 Viz např. Pro kop DRTINA, Mlá den ci, zůs taň te pod ok nem… De mo kra tic ký střed, roč. X, č. 24, 2. 6. 1933, 
s. 5–6.
68 Tam též, s. 6.
69 Roz hla so vý pro jev Mla dí li dé do no vé ho ro ku, pro slo ve ný 3. 1. 1936. Cit. dle Pro gram, roč. II (XIII), č. 2, 
17. 1. 1936, s. 2.
70 Archiv Če ské ho roz hla su Pra ha (dá le jen AČRo), sign. 7484, pro jev P. Drti ny Dě ti a ro di če, 9. 9. 1934, s. 7.
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Z A   D E  M O  K R A  C I I  Ř Á  D U  A   Č I  N U

Vše obec ně po ci ťo va ná hos po dář ská, ale i spo le čen ská kri ze se sta la hlav ním té ma-
tem dis ku sí ve de ných na pů dě klu bu Pří tom nost i na strán kách tý de ní ku De mo
kra tic ký střed. Již začátkem listopadu 1930 vystoupil v klubu Přítomnost Jaroslav 
Stránský se svou přednáškou O úpadku parlamentarismu. V následujícím roce se 
pak na půdě tohoto klubu věnoval Karel Moudrý aktuálním problémům politic-
kého života v ČSR a Josef Schieszl a František Weyr právnímu a hospodářskému 
postavení politických stran. V říjnu 1932 promluvil v klubu Přítomnost vydavatel 
Zdeněk Chytil, který se soustředil na různé projevy vnitropolitické krize. Hovořil 
o dvojí koleji veřejného života (koleji hospodářské a politické), kritizoval soudobý 
stranickopolitický systém a praxi Volebního soudu. Ta ké mno zí před sta vi te lé sou-
do bé pu b li cis ti ky a spo le čen ských věd teh dy usi lo va li o ana lý zu kri zo vého sta vu 
a hle da li pro něj ře še ní. Zná mý če s ký ná ro do hos po dář Jo sef Ma cek, čin ný v Děl-
nic ké aka de mii, kri ti zo val ze jmé na ve své prá ci Ces ta z kri ze (1935) ne dos tat ky 
če s ko slo ven ské ho par la men ta ris mu, vy stu po val s ná vr hy, jak zmír ňo vat so ci ál ní 
do pa dy svě to vé hos po dář ské kri ze, a pro pa go val tzv. hos po dář skou de mo kra cii.71

Tvá ří v tvář na stu pu jí cím dik tá tor ským re ži mům po ce lé Ev ro pě se za ča lo ho vo-
řit o pro blé mech sa mé podsta ty de mo kra tic ké ho stá tu. V Čes ko slo ven sku  po si lo va la 
mo ti va ci k té to dis ku si sku teč nost, že se z té to ze mě na ko nec stal de mo kra tic ký so li-
tér ve střed ní Ev ro pě. De mo kra cii mno zí te o re ti ci ob vi ňo va li ze sla bos ti, po ma los ti 
a bez vý chod nos ti. Ve dle zas tán ců úpl né ho pře cho du k fa šis tic ké mu re ži mu,72 kte ří 
stá li v če s kém po li tic kém pro stře dí spí še na pe ri fe rii, se tou to otáz kou za bý va la jak 
po li tic ká pra vi ce, tak i le vi ce. Pro fe sor Jan Mer tl kri ti zo val li be rál ní de mo kra cii 
a cho vá ní po li tic kých stran.73 Zdů raz ňo val nut nost silné a pruž né stát ní mo ci, chtěl 
vy tvo řit tzv. au to ri ta tiv ní de mo kra cii. Vli vu po li tic kých stran na chod de mo kra tic-
ké ho sy sté mu se vě no val také Jo sef Kli ment, kte rý pra vi del ně při spí val do De mo
kra tic ké ho stře du.74 No vé vý cho di s ko hle da lo i so cia lis tic ké hnu tí, ze jmé na okruh 
Děl nic ké aka de mie. Dva svaz ky vě no val pro blé mu kri ze de mo kra cie Jo sef Lud-
vík Fis cher, kte rý plé do val pro „skla deb nou de mo kra cii“ ja ko syn té zu de mo kra cie 
a so cia lis mu.75 Na tuto ideu se soustředil i ve svých přednáškách v klubu Přítomnost. 
Vo lá ní po „sil né de mo kra cii“ ov šem mě lo svá ne po pi ra tel ná ri zi ka, na něž upo zor-
nil již v ro ce 1933 Fer di nand Perout ka. Ve svém ko men tá ři pro ča so pis Pří tom nost 

71 K čs. dis ku si o de mo kra cii viz Jo sef HARNA, Kri ze ev rop ské de mo kra cie a Če s ko slo ven sko 30. let 
20. sto le tí (Srov ná va cí son da). Pra ha 2006, s. 125–131.
72 Jme nuj me např. Ru dolf GAJDA, Sta vov ská de mo kra cie ná rod ní ho stá tu. Pra ha 1934.
73 Viz pře de vším Jan MERTL, Po li tic ké stra ny, je jich zá kla dy. Pra ha 1931; ten týž, Ide o lo gie par la men ta
ris mu a na še do ba. Pra ha 1933.
74 Srov. Jo sef KLIMENT, De mo kra cie a stát stran. Pra ha 1933.
75 Jo sef Lud vík FISCHER, Kri se de mo kra cie. Kni ha prv ní. Svo bo da. Brno 1933 (pře tisk Pra ha 2005); ten-
týž, Kri se de mo kra cie. Kni ha dru há. Řád. Brno 1933. Po dle Fis che ra do chá zí k roz kla du tra dič ní spo leč nos-
ti a ná stu pu spo leč nos ti mo der ní. Sou mrak de mo kra cie byl po dle něj ve zna me ní vze pě tí řá du pro ti svo bo dě. 
Při tom by mě lo být cí lem spo leč nos ti do sáh nout sklou be ní obou ten den cí ve funkč ní mo del. No vý po li tic ký 
mo del by měl být „skla deb ným řá dem“, kde by po li tic ký pro ces při hlí žel k op ti mu jed not li vých sub sys té mů. 
J. L. Fis cher po slé ze vy užil pu bli kač ních mož nos tí v ča so pi se Pro gram (De mo kra tic ký střed) a v ro ce 1935 
v něm uve řej nil ce lou sé rii člán ků na té ma kri ze de mo kra cie.
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na psal, že „sil ná de mo kra cie je zna me ni tý prin cip – pod tou pod mín kou ov šem, že 
v něm bu de ob sa že na ne jen sí la, nýbrž za cho vá na ta ké de mo kra cie“.76

Uskupení kolem Demokratického středu, debatního klubu Přítomnost a Havlo-
vy barrandovské skupiny nehodlalo zůstat stranou této široké diskuse a v roce 1933 
začalo připravovat svůj vlastní reformní program. Ve dnech 24. až 28. května 1933 
sezval Václav Maria Havel na rodinnou chatu Havlov patnáct významných představi-
telů těchto skupin (Hubert Ripka, Josef Ludvík Fischer, Zdeněk Chytil, Prokop Drti-
na, Karel Čermák, Karel Wahl, Veleslav Wahl, Jan Hejman, Eduard Jelen, Jaroslav 
Podobský, Štěpán Ješ, Max Bitterman, Ludevít Ruhman, Antonín Hartvich a Josef 
Kliment), aby společně jednali o směrnicích pro politickou orientaci nové genera-
ce. Výsledkem jejich intenzivních debat byl materiál nazvaný Co si myslíme – Co 
budeme dělat, ve kterém jednoznačně odmítli jak fašistickou, tak i komunistickou 
ideologii a přihlásili se k demokratickému ideálu.77 Na stranách časopisu Demokra
tický střed pak v následujícím období začali své myšlenky podrobněji rozvádět se 
zjevnou ambicí vypracovat komplexní program politické, společenské a hospodářské 
reformy. Dne 23. břez na 1934 vy šlo spe ci ál ní čí slo Demo kra tic ké ho stře du,78 kte-
ré ob sa ho va lo roz sá hlý pro gra mo vý ma ni fest Do bo je za de mo kra cii řá du a či nu, 
jenž byl vy hlá šen již o dva dny dří ve. Pře dlo že ný návrh by měl po dle je ho au to rů 
od stra nit ne dů vě ru k po li tic kým stra nám a ce lé mu po li tic ké mu re ži mu, kte rá vlá dla 
v ze mi. Zde něk Chy til v úvo du na psal: „Oci tli jsme se v do bě, kdy nut no se zvý še
ným dů ra zem vy ty či ti du chov ní prin ci py a zdů raz ni ti po c ti vé úsi lí a odho d lá ní ty to 
prin ci py usku teč ňo va ti v ži vo tě… Pro ti po ho dl né mu oče ká vá ní sta ví me či no ro dou 
vů li, pro ti dok tri nář ství sí lu zdra vých myš le nek, pro ti so bec tví služ bu a obě ta vost. 
Chce me po sí lit re pu b li ku, chce me dát mrav ní smy sl ná rod ní mu ži vo tu, chce me své
mu ná ro du dát úkol a po slá ní ve svě tě.“79

Pro gram kri ti zo val li be ra lis mus, pro to že po strá dá smy sl pro so ci ál ně spra ved-
li vou or ga ni za ci spo leč nos ti, od mí tl ko mu nis mus „pro je ho ma te ria lis tic ký blud, 
tříd ní vý luč nost a ná sil nic tví“ a fa šis mus „pro je ho re akč ní ná sil nost, je ho ne sná
še nli vost a na pro s té ne po cho pe ní ve li ké ho výz na mu a ne zbyt nos ti me zi ná rod ních 
vzta hů kul tur ních a hos po dář ských“.80 Au to ři chtě li oslo vit hlav ně mla dou ge ne ra ci, 
aby ji zí s ka li pro re for mo va nou de mo kra cii řá du. Po jme no vá va li obec ně sdí le ný po cit 
opo tře bo va nos ti star ší po li tic ké ge ne ra ce, vze š lé z dob mo nar chie. La dě ní pro gra-
mu od po ví da lo Drti no vu chá pá ní ge ne rač ní otáz ky. De mo kra cie po dle nich ne by la 
mrtvá, „pro to že věč ným pla me nem žhnou živ né je jí myš len ky: svo bo da a so ci ál ní 
spra ve dl nost. Jsou pře ko ná ny jen do sa vad ní je jí in sti tu ce a zvy klos ti, skří pe a za sta
vu je se je jí do sa vad ní ma ši né rie.“81

Chtě li od zá kla dů pře bu do vat po li tic ký sy stém. Po li tic ké stra ny mě ly jen or ga ni-
zo vat ve řej né mí ně ní, vy cho vá vat a do po ru čo vat ve řej nos ti kva lit ní a schop né li di. 
Zá ro veň se však mě ly opro s tit od sta vov ských a záj mo vých zře te lů a ome zit oli gar-
chii vůd ců a se kre tá řů. Pro gram před po klá dal se sta ve ní rej s t ří ku po li tic kých stran, 

76 Cit. dle Jo sef HARNA, Kri ze ev rop ské de mo kra cie, s. 126.
77 Text tohoto dokumentu viz Václav Maria HAVEL: Mé vzpomínky, s. 247–260.
78 De mo kra tic ký střed, roč. XI, č. 12–14, 23. 3. 1934.
79 Tam též, s. 1.
80 Tam též.
81 Tam též, s. 6.
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kde by mu se ly být všech ny stra ny za psá ny. Aby se za brá ni lo po li tic ké ko rup ci, mě ly 
stra nic ké or ga ni za ce do stá vat pří spěv ky ze zvláštní ho ve řej né ho fon du.82 Do sa vad ní 
vo leb ní řád se měl na hra dit no vým, při čemž by se zru ši ly vá za né kan di dát ní lis ti ny. 
Prin cip po měr né ho za stou pe ní se měl za cho vat. Po čet po slan ců pro gram re du ko-
val na 150 a se nát zce la ru šil. Pre zi dent re pu b li ky, vo le ný na se dm let na spo leč né 
schů zi Po sla nec ké sně mov ny a hos po dář ské ra dy, by zí s kal vět ší sa mo stat nost při 
jme no vá ní vlá dy. V kaž dém mi ni s ter stvu se na víc před po klá da la funkce stá lé ho 
stát ní ho ta jem ní ka, jme no va né ho pre zi den tem. Pro gram de mo kra cie řá du a či nu 
ho vo řil obec ně i o re or ga ni za ci mi ni s ter stev. No vě plá no va ným or gá nem byl stát-
ní se nát ja ko nej vyš ší mrav ní tri bu nál a práv ní roz hod čí v kom pe tenč ních spo rech 
ústav ních či ni te lů.

Vel ká část ma ni fes tu se vě no va la hos po dář ské a so ci ál ní ob las ti. Au to ři se do vo-
lá va li zá sad so ci ál ně spra ved li vé ho uspo řá dá ní: „Ko řist nic tví a pří živ nic tví vše ho 
dru hu mu sí být pro hlá še no za zlo čin na spo leč nos ti, ať už se jed ná o be z o hled né 
spe ku la ce ne od po věd né ho fi nanč ní ho ka pi tá lu, úro ko vé lich vář ství, zdra žo va cí vý 
střel ky me ziob cho du ne bo ne pro duk tiv ní trub ce by ro kra tic kých apa rá tů. Uzná vá me 
jen dů cho dy, ply nou cí z prá ce, a zá slu hy, úměr né obec né mu užit ku a mí ře osob ní
ho ri zi ka.“83 Hos po dář ství mě lo slou žit spo le čen ským po tře bám, ni ko liv zišt nos ti. 
Roz ho do vá ní mě la pře vzít hos po dář ská ko mo ra a Nej vyš ší hos po dář ská ra da. Ne-
za měst na nost se mě la od bou rá vat zkra co vá ním pra cov ní do by. V tex tu se ho vo ři lo 
o prá vu na prá ci u prá ce schop ných a prá vu na vý ži vu u prá ce ne schop ných.84

Pro gram se do vo lá val myš len ky če s ko slo ven ské jed no ty a od mí tal slo ven ský 
au to no mis mus i če s ký cen tra lis mus. Cí lem mě la být ši ro ká, or ga nic ky pro ve de ná 
de cen t ra li za ce a pod po ra re gio na lis mu. Men ši ny by mě ly být zí s ká ny pro de mo kra-
tic ký řád, nej lé pe tím, že se jim po skyt ne spo lu ú čast na sprá vě stá tu.

O tom to pro gra mo vém pro hlá še ní se ná sled ně di s ku to va lo v klu bu Pří tom nost. 
Vzhle dem k roz sá hlé de ba tě a vel ké účas ti obe cen stva klub té to otáz ce vě no val dva 
ve če ry – 16. dub na 1934 v Ná rod ní ka vár ně a 3. květ na 1934 ve Slad kov ské ho sí ni 
Obec ní ho do mu. Za před sed nic tví Pro ko pa Drti ny se do dis ku sí za po ji li ve dle hlav-
ních řeč ní ků Hu ber ta Rip ky a Zdeň ka Chy ti la ta ké Jan Mer tl, Jo sef Ma cek, Jo sef 
Kli ment, Jaro mír Ne čas, Jo sef Ma tou šek, Ště pán Ješ, Vá c lav Ma ria Ha vel, Ru dolf 
Buch te la, Alfréd Druc ker a řa da dal ších.85

Pro gram „de mo kra cie řá du a či nu“ ne zůs tal po cho pi tel ně bez odez vy ani v ti s ku. 
Mno ho lis tů jej uví ta lo s po v dě kem, Ná rod ní osvo bo ze ní na psa lo, že se ten to do ku-
ment sna ží dát de mo kra cii no vou dy na mič nost, kte ré je jí vel mi tře ba. Pro gra mo vé 
te ze z ča so pi su De mo kra tic ký střed se sta ly v pro sin ci 1934 in spi ra cí a snad i bez-
pro střed ním pod ně tem k tvor bě pro gra mu Co chtě jí so cia lis té v so ci ál ně de mo kra-
tic ké sku pi ně Jo se fa Lud ví ka Fis che ra. Na šla se však i řa da ne ga tiv ních ohla sů (pře-

82 Sku pi na De mo kra tic ký střed se in ten ziv ně vě no va la kri ti ce stra nic tví i v dal ším ob do bí. Svůj kri tic ký 
hlas za mě ři la ze jmé na pro ti ag rár ní stra ně, v níž na bý val na sí le proud pro sa zu jí cí hlub ší spo lu prá ci s kraj ně 
pra vi co vý mi si la mi. Ag rár ní stra nu vy kre s lo va la ja ko bez zá sa do vou or ga ni za ci, jež svým vli vem pro růs ta la 
z po li ti ky i do hos po dář ské sfé ry.
83 De mo kra tic ký střed, roč. XI, č. 12–14, 23. 3. 1934, s. 1.
84 Tam též, s. 2.
85 Zprá vy o prů bě hu těch to de bat viz De mo kra tic ký střed, roč. XI, č. 18–19, 20. 4. 1934, s. 7; tam též, roč. XI, 
č. 22, 4. 5. 1934, s. 5. P. Drti na ku po di vu ne po va žo val za nut né, aby se o pro gra mu „de mo kra cie řá du a či nu“ 
zmí nil ve svých roz sá hlých pa mě tech.
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de vším v Ran ních no vi nách, No vé do bě ne bo od Zdeň ka Sme táč ka v Pří tom nos ti), 
kte ré ve s měs ma ni fest vi ni ly z pří buz nos ti k fa šis mu.86 Pro po tře by Kan ce lá ře pre-
zi den ta re pu b li ky se k ini cia ti vě „de mo kra cie řá du a či nu“ vyjá dřil skep tic ky Jo sef 
Schies zl: „Ne ta jil jsem od po čát ku vů či nim své pře svěd če ní, že ak ce ne mů že mít 
ús pě chu, a to jed nak pro ne ujas ně nost cí lů, jed nak pro to, že ne ní me zi ni mi je di né 
oso by s vůd čím a or ga ni sač ním ta len tem. Mám za to, že ja ko úřad ne mů že me k vě ci 
za u j mout ně ja ké klad né po sta ve ní, a do po ru čo val bych, aby pan kanc léř [Pře my sl 
Šá mal] ani pro svou oso bu se ne an ga žo val.“87

Na všech ny výt ky, kte ré by ly vů či pro gra mu vzne se ny, za re a go val Pro kop Drti-
na člán kem Na jed nou strach o ústa vu! Vši ml si, že se kri ti ci od vo lá va li na plat-
nou ústa vu, což ko men to val: „Ale chce me při po me nout, že my má me za se bou již 
ně ko li ka le tý boj ve pro s pěch ústa vy z ro ku 1920! My jsme to by li, kte ří se po kou še li 
do sáh nou ti ná pra vy po li tic kých po mě rů prá vě tím, že po li tic ké stra ny bu dou do nu
ce ny za cho vá va ti ústa vu. My jsme na vr ho va li mír né pro střed ky, jak uvést v sou lad 
pra xi po li tic kou s ústav ním zá ka zem im pe ra tiv ní ho man dá tu.“ Při po m enul pro to, jak 
dří ve zá stup ci sku pi ny De mo kra tic ké ho stře du mar ně vo la li po do dr žo vá ní del ší ho 
vo leb ní ho ob do bí se ná tu po dle ústa vy. Pro hlá sil, že se již dáv no vzda li „na dě je na 
ná pra vu ve řej ných po mě rů po mo cí ústa vy, ne boť jsme po zna li, že na še po li tic ká kri
ze je hlub ší“.88 Kvů li od mí ta vé re ak ci prak tic ké po li ti ky pro je vil Drti na na stra nách 
ča so pi su De mo kra tic ký střed vel kou de z i lu zi z po sto je po li tic kých stran. Na zna čo-
val, že sna žit se o je jich pro mě nu a mlu vit o nich „je to též ja ko há zet hrách na stě
nu“.89 Za bý val se po ža dav kem re gis t ra ce po li tic kých stran a po ža do val, aby to pro-
vá děl ni ko liv or gán slo že ný ze stra nic kých zá stup ců, ale ja ký si po li tic ko-ju ris tic ký 
or gán (je ho čle no vé by po chá ze li ze správ ní ho, soud ní ho a zá ko no dár né ho apa rá tu).90

Uve řej ně ní pro gra mu „de mo kra cie řá du a či nu“ a ná sled ná de ba ta před sta vo va ly 
ov šem jen po čá tek dlou ho do běj ší ho sna že ní okru hu De mo kra tic ký střed o pro sa-
ze ní re for my a kul ti va ci po li tic kých a so ci ál ních pod mí nek v Če s ko slo ven sku. Pé čí 
vy da va te le Zdeň ka Chy ti la za čal v ro ce 1934 vy chá zet ve dle ča so pi su ta ké Po li tic
ký sbor ník De mo kra cie řá du a či nu. V je ho prv ním čí sle by ly kri ti zo vá ny ak tu ál ní 
pla to vé úpra vy, jež se ci tel ně do tk ly stát ních za měst nan ců.91 Přes to na ko nec pro-
gram „de mo kra cie řá du a či nu“ zůs tal spí še jen spo le čen ským ape lem a ne do čkal se 
prak tic ké ho na pl ně ní. Re dak ce nic mé ně chtě la zdů raz nit, že se je ho ide jí ne vzdá vá. 
Z to ho to dů vo du do šlo v ro ce 1935 k pře jme no vá ní ča so pi su na Pro gram. De mo kra
tic ký střed. Ter mín „pro gram“ ov šem ne zna me nal ně ja ké pro vždy da né dog ma, ale 
„ži vé a vzrůs tu schop né dílo, kte ré sa mo v so bě mu sí nést prvky dal ší ho roz vo je“. 
Ta ko vý pro gram po li ti ka ne vy tvá ří, pro to že „ří ze na je zpra vi dla ná la dou a kon
junk tu rou, vo leb ní mi záj my a stra nic kým pro s pě chem“.92 Když by la re dak ce  ča so pisu 

86 Ohla sy na uve de ný ma ni fest ci to val v rám ci dal ší dis ku se De mo kra tic ký střed, viz tam též, roč. XI, č. 15, 
16–17, 1934.
87 Ná rod ní ar chiv v Pra ze (dá le jen NA), f. Jo sef Schies zl, k. 6, a. č. 85, hod no ce ní or ga ni za ce De mo kra cie 
řá du a či nu, 3. 10. 1934.
88 De mo kra tic ký střed, roč. XI, č. 22, 4. 5. 1934, s. 2.
89 Pro kop DRTINA, Pro fe sor We yr a re dak tor Schei nost. De mo kra tic ký střed, roč. XI, č. 24, 18. 5. 1934, 
s. 5.
90 Pro kop DRTINA, Kdo bu de stra ny re gis tro vat? Pro gram, roč. I (XII), č. 1, 11. 1. 1935, s. 4.
91 Zde něk CHYTIL (ed.), Dvo jí za měst ná ní v ro di ně a kri ti ka vlád ní ho na ří ze ní č. 252/1933. Pra ha 1934.
92 Pro gram, roč. I (XII), č. 1, 11. 1. 1935, s. 1.
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vy zý vá na, aby za řa di la svůj pro gram na po li tic ké stup ni ci, od po ví da la: „… na še 
ces ta ne půj de le vým ani pra vým ex tré mem; bu de se vždy pohy bo vat v onom pás mu, 
kte ré mu ří ká me ,střed‘ (a kte ré, ob sa hu jíc prvky pra vé i le vé, ne má přes ně vy tče ných 
hra nic). Z to ho ov šem ne od byt ně vy plý vá, že vždy bu de me z jed né stra ny vy pa dat 
,pří liš le ví‘, z dru hé ho kon ce pak ,pří liš pra ví‘.“93

Ča so pis se na ko nec roz ho dl ex pli cit ně při hlá sit ke kon krét ní po li tic ké stra ně, 
aby tak jas ně de kla ro val, kte rý po li tic ký směr je mu nej bliž ší. Dne 14. květ na 1935 
vý raz ná část re dakč ní ho okru hu ma ni fes tač ně vstou pi la do ná rod ně so cia lis tic ké 
stra ny, „pro to že ta to stra na pro je vu je nej ví ce po ro zu mě ní pro po třeb né re for my 
de mo kra tic ké ho řá du… odo la la ne jen všem po ku še ním a svo dům pro ti de mo kra tic
kým, nýbrž zůs tá vá v bo jov né od ho d la nos ti věr na de mo kra tic kým ide á lům ná rod ní 
re vo lu ce v du chu Ma sa ry ko vě“.94 Pro gram té to stra ny, plat ný od ro ku 1931, se psa la 
ko mi se pod ve de ním Edvar da Be ne še a je ho myš len ky by ly sku teč ně vel mi blíz-
ké ide ám ča so pi su De mo kra tic ký střed.95 Me zi sig na tá ři mani fes tač ní při hláš ky se 
ob je vil i Pro kop Drti na, kte rý při tom byl již něko lik let řád ným čle nem té to stra ny. 
Svým pod pi sem chtěl prav dě podob ně jen pod po řit výz nam uve de né ho kro ku a vy já-
dřit jed no tu sta no vi s ka ce lé re dak ce.

D I S  K U  S E  O   P O  S T A  V E  N Í  N Ě  M E C  K É  M E N  Š I  N Y  
V   Č E  S  K O  S L O  V E N  S K U

S ná stu pem Hi tle ra v sou sed ním Ně mec ku se zvy šo va la na lé ha vost ně mec ké otáz ky. 
De bat ní klub Pří tom nost se tím to pro blé mem za bý val od po čát ků své čin nos ti. Již 
v ro ce 1928 pod ní til klub dlou hý před náš ko vý cy klus o ně mec ké men ši ně pod pa t-
ro na cí de ní ku Pra ger Tag blatt, v němž vy stou pil i Pro kop Drti na s re fe rá tem o če s-
ko-ně mec kých sty cích mlá de že. Klub Přítomnost přitom chápal diskuse o národ-
nostním uspořádání ČSR jako součást širší debaty o demokratických základech 
státu. Hubert Ripka v této souvislosti v roce 1937 poznamenal: „Vytrvalé diskuse 
o problému československoněmeckém, které se v Klubu Přítomnost staly tradiční, 
poskytly mnoho zcela konkrétní příležitosti, aby se ukázalo, že se československá 
státnost může s úspěchem rozvíjet jen na základě demokratickém. Jeli naděje na 
rozumné rozřešení národnostního problému v republice, může být chována jen proto, 
že republika zůstává státem demokratickým, tedy státem snášenlivosti, vzájemného 
respektu, plodné a účinné spolupráce.“96

V le tech 1933–1934 se Drti na do stal do pra vi del né ho sty ku s mla dý mi Něm ci 
a po dí lel se na or ga ni za ci kon tak tů klu bu Pří tom nost s ne o ak ti vis tic kým hnu tím 
(po li tic kým prou dem če s kých Něm ců za sa zu jí cím se o spo lu prá ci s vlá dou ČSR). 
Klu bov ních de bat se tak zú častňo va li Hans Schütz, Gu s tav Hac ker a Wen zel Jaksch, 
je hož při ve dl his to rik a pu b li cis ta Emil Fran zel. Na pů dě de bat ní ho spol ku usi lo val 

93 Tam též, s. 3.
94 Pro gram, roč. I (XII), č. 19, 17. 5. 1935, s. 3.
95 Viz Jo sef HARNA (ed.), Po li tic ké pro gra my če ské ho ná rod ní ho so cia lis mu 1897–1948. Pra ha 1998, 
s. 139  –206.
96 Hubert RIPKA (ed.), Deset let Klubu Přítomnost, s. 4.
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okruh ko lem Zdeň ka Chy ti la, Pro ko pa Drti ny a Ja ro sla va Dráb ka o pří spě vek ke 
smí ře ní Če chů s Něm ci.97

Pří tom nost usi lo va la ta ké o za po je ní ro dí cí ho se hen lei nov ské ho hnu tí. Ko nrad 
He nlein si uvě do mo val, že spo je ní s če ský mi sku pi na mi to ho to ty pu mů že pro ně ho 
být po li tic ky uži teč né, a pro to té to pří le ži tosti ochot ně vy užil. Z po čát ku se dis-
kus ních ve če rů sám pří mo ne zú častňo val, ale při chá ze li je ho blíz cí spo lu pra cov ní-
ci ze jmé na z Ka me rad schaft sbun du98 ja ko dr. Wil helm Se be kow ski, ing. Ja now ski, 
Ka rl Her mann Frank, Wal ter Brand či Gu s tav Adolf Obe rlik. Vzhle dem k to mu, 
že se před sta vo va li ja ko loa jál ní stát ní ob ča né a sku teč ní de mo kra té, uči ni li teh dy 
na Drti nu ve li ce do brý do jem. Svou kri ti kou do sa vad ních ně mec kých stran chtě li 
vzbu dit zdá ní, že sa mi před sta vu jí no vou na dě ji pro čes ko-ně mec kou bu douc nost.

Klub Pří tom nost pro to za čal uva žo vat o uspo řá dá ní de ba ty pří mo v He nlei no vě 
hnu tí a ja ko řeč ní ka ho d lal po zvat pří mo je ho vůd ce. U Drti ny pro ti to mu oka mži-
tě pro tes to val před se da ná rod ně so cia lis tic ké stra ny Vá c lav Ja ro slav Klo fáč, kte rý 
si k to mu za jis til pod po ru Edvar da Be ne še. Klub Pří tom nost se pro to roz ho dl ce lou 
zá le ži tost pří mo s Be ne šem pro jed nat. Do Čer nín ské ho pa lá ce se za teh dej ším mi nis-
trem za hra nič ních vě cí vy dal Pro kop Drti na ja ko před se da a Ilja Kří že nec ký ja ko 
jed na tel klu bu. Drti na v ten den ab sol vo val svůj prv ní po li tic ký roz ho vor s dr. Be ne-
šem, kte rý na něj moc ně za pů so bil a po sí lil je ho „be ne šov ské“ sym pa tie. Be neš Drti-
no vi a Kří že nec ké mu ozná mil, že má bez peč né infor ma ce o tom, že se He nlei no vo 
hnu tí inspi ru je říš skou NSDAP a zí s ká vá je jí pod po ru. Vy svě t lil jim, že po zvá ním 
He nlei na by uči ni li je ho orga ni za ci „sa lon fä hig“ pro če s kou po li ti ku.99 Na zá kla dě 
té to roz mlu vy by lo od plá no va né ho ofi ci ál ní ho po zvá ní He nlei na upuš tě no.

Sig ná ly, kte ré klub Pří tom nost ob dr žel od mi nis tra Be ne še, ná sled ně po tvr di ly 
osob ní doj my ně ko li ka klu bov ních čle nů. Dne 21. říj na 1934 se ko nal sjezd Su de to-
ně mec ké vlas te nec ké fron ty v Če s ké Lí pě, na kte rý se za je li po dí vat – snad do kon-
ce na zá kla dě po zvá ní sa mé ho Ko nra da He nlei na – Zde něk Chy til, Hu bert Rip ka 
a Jo sef Kli ment. Pře svěd či li se tam na vlast ní oči o fak tu, že He nlein pře jí má na cis-
tic ké po li tic ké me to dy a na cio nál ně se vy hra ňu je. For ma je ho shro máž dě ní se vel mi 
po do ba la ma so vým ma ni fes ta cím tře tí ří še.100

Přes to ješ tě na pod zim 1934 do šlo as poň k dů věr né mu se t ká ní s Konra dem He nlei-
nem a dal ší mi su de to ně mec ký mi či ni te li Wil hel mem Se be kow skim, Wal te rem Bran-
dem, Ru dol fem Sandne rem a Gu s ta vem Hac ke rem v by tě ing. Vá c la va Ma rii Ha v la 
na Pa lac ké ho ná bře ží. Če s kou stra nu za stu po val ve dle Pro ko pa Drti ny a hos ti te le 
schůz ky ta ké Zde něk Chy til, Hu bert Rip ka, Jo sef Kli ment, Jan Ji ří Rüc kl, prof. Jan 
Hej man, Fran ti šek Munk, Ště pán Ješ, Hu bert Ma sa řík a mož ná i ně kdo dal ší.101 Henlein 

97 Vá c lav KURAL, Kon flikt mís to spo le čen ství? Če ši a Něm ci v če s ko slo ven ském stá tě (1918–1938). Pra ha 
1993, s. 136–137. Srov. též Mar tin K. BACHSTEIN, Wen zel Jaksch und die Su de ten deutsche So zial de mo kra
tie. Mün chen – Wien 1974, s. 99  –100.
98 Ka me radschaftsbund byl su de to ně mec ký spo lek, kte rý vzni kl ve dva cá tých le tech. Je ho čle no vé vy zná-
va li ide o lo gii sta vov ské ho stá tu ví deň ské ho pro fe so ra Othma ra Span na, kte rá mě la ně kte ré ry sy spo leč né 
s na cio nál ním so cia lis mem. Před sta vi te lé to ho to spol ku se ná sled ně sta li dů le ži tou sou čás tí Su de to ně mec ké 
vlas te nec ké fron ty a pak i Su de to ně mec ké stra ny.
99 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 93.
100 ANM, f. V. Klí ma, k. 1, a. č. 8, V. Klí ma: 1938. Mě li jsme ka pi tu lo vat? I. díl. Ces tou k Mni cho vu, s. 59; 
Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 95.
101 Tam též, s. 96.
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se opět za šti ťo val svou loa jál nos tí k Če s ko slo ven sku, zří kal se Hi tle ra a vy stu po val 
ja ko ob háj ce de mo kra cie. Jak mi le však češ tí účast ní ci po ža do va li kon krét ní fak ta 
o mož nos tech bu dou cí če s ko-ně mec ké spo lu prá ce, vy hý ba li se hen lei nov ci jas ným 
od po vě dím. Když se Rip ka pří mo ze p tal He nlei na, co by je ho hnu tí dě la lo v pří pa-
dě vál ky s Ně mec kem, ne do čkal se od po vě di. Na zá věr jed ná ní Drti na vzpo mí nal: 
„Rip ka zú my sl ně vy hro til ko nec ce lé ho se t ká ní ta ko vou zjed no du šu jí cí for mu lí, aby 
uml čel me zi ná mi ty, kte ří by snad opět na iv ně vě ři li hen lei nov ské mu vá be ní a kte ří 
by s ním v dal ším po li tic kém pro gra mu De mo kra tic ké ho stře du snad chtě li i na dá le 
ma ni pu lo vat. Od to ho to dra ma tic ké ho uzá vě ru schůz ky s He nlei nem již tak ni kdo 
či nit ne mo hl a ni kdo se to ho též ne od vá žil.“102 Ve čer ní jed ná ní u Vá c la va Ma rii Ha v-
la tak zna me na lo ko nec kon tak tů bar ran dov ské sku pi ny a sku pi ny De mo kra tic ké ho 
stře du s He nlei nem. Když se v ro ce 1935 roz ho do va lo o tom, zda má být při puš tě na 
He nlei no va Su de to ně mec ká stra na (SdP) k vol bám, zto tož ňo val se Drti na s Be ne-
šo vým sta no vi s kem, že se má ten to po li tic ký sub jekt za ká zat.

De bat ní ve če ry v klu bu Pří tom nost vě no va né po li ti ce če s ko slo ven ských Něm-
ců po kra čo va ly vzhle dem k výz na mu té to otáz ky pro mla dou de mo kra cii ve stře du 
Ev ro py i v dal ších le tech, kdy se na pě tí v če s ko-ně mec kých vzta zích pos tup ně pod 
tla kem SdP dá le vy hro co va lo. V prosinci 1936 například na půdě klubu Přítomnost 
promluvil ministr Erwin Zajicek o základech a hranicích sudetoněmeckého aktivis-
mu, v březnu 1937 pak Wenzel Jaksch přednášel o českoněmecké otázce ve světle 
evropské situace. Upřím né, při tom však mar né úsi lí de bat ní ho klu bu Pří tom nost 
o ná rod nost ní smír poz dě ji ve svých ru ko pis ných vzpo mín kách zhod no ti la Sta ni-
sla va Jí no vá: „Po kus hen lei nov ců na vá zat sty ky s mla dý mi čsl. de mo kra ty ne ve dl 
ni kdy k po zi tiv ním vý sled kům. By la v zi mě 1937 až 1938 řa da di s kuz ních ve če rů 
v klu bu Pří tom nost, ale zá hy by lo zřej mé, že do brá vů le je jen na če s ké stra ně.“103 
Roz ho du jí cí zlom z hle di s ka mož né ho ře še ní ná rod nost ní otáz ky v Če s ko slo ven sku 
při tom na stal v podsta tě již v květ nu 1935, když se v par la ment ních vol bách sta la 
He nlei no va SdP se svý mi 15,2 pro cen ta zí s ka ných hla sů prak tic ky nej sil něj ší stra-
nou v ce lé ze mi (jen dí ky na sta ve né mu sy sté mu při dě lo vá ní po sla nec kých man dá tů 
nad ní zí s ka la mi ni mál ní pře va hu jed no ho po slan ce ag rár ní stra na).

102 Tam též, s. 97. K to mu též Jan JÍNA: Jak se ro dil ná rod ní od boj (K his to rii Po li tic ké ho ústře dí – PÚ). 
Ma sa ry kův lid, roč. XII, č. 4, 2006, s. 15–16; Václav Maria HAVEL: Mé vzpomínky, s. 219–220.
103 Cit. dle Jin dřich POKORNÝ, Par si fal, s. 34.
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Kri zo vý rok 1938

R E  P U  B  L I  K A  V   O H R O  Ž E  N Í

Ve dru hé po lo vi ně tři cá tých let se stá le zna tel ně ji vy hro co va lo ná rod nost ní na pě tí 
v Če s ko slo ven sku. Ze jmé na ně mec ká men ši na pod ně co va ná ze sou sed ní ho Ně mec ka 
stup ňo va la své po ža dav ky, ak ce le ro va la však i otáz ka po sta ve ní Slo ven ska. Vzhle-
dem ke sku teč nos ti, že se zá ro veň stup ňo va la izo lo va nost de mo kra tic ké Če sko  slo-
ven ské re pu b li ky ve střed ní Ev ro pě (s vý jim kou krát ké hra ni ce se spo je nec kým 
Ru mun skem sou se di la se sa mý mi ne přá tel sky na la dě ný mi sou se dy), ne věs ti la 
bu douc nost pří liš po zi tiv ní vy hlíd ky. V pre zi dent ské kan ce lá ři pa da la na Pro ko pa 
Drti nu a je ho os tat ní ko le gy chmur ná ná la da, kte rou ješ tě umoc nil nej pr ve skon 
pre zi den ta T. G. Ma sa ry ka v zá ří 1937 a v zá pě tí těs ně před Vá no ce mi 1937 i ná hlá 
smrt vy slan ce Lud ví ka Strim pla, šé fa di p lo ma tic ké ho pro to ko lu a jed no ho z má la 
oprav do vých přá tel dr. Be ne še.

Pro kop Drti na byl dí ky své mu ak tiv ní mu pů so be ní v klu bu Pří tom nost, kde se 
vě no val vel ký pro s tor de ba tě o ná rod nost ním uspo řá dá ní, po měr ně do brým znal-
cem su de to ně mec ké po li ti ky, a tak si uvě do mo val všech ny ob tí že teh dej ších jed ná ní 
s po li tic kou re pre zen ta cí ně mec ké men ši ny. Sám poz dě ji vzpo mí nal, jak de pre siv-
ně, na pl něn oba va mi, vní mal vstup do no vé ho ro ku 1938.1 Je ho chmur nou ná la du 
na víc umoc ni la jed na sou kro má udá lost. Na ja ře 1938 se stal ak té rem au to mo bi lo vé 
ne ho dy, kvů li níž pro ti ně mu Okres ní soud v Če s kém Bro dě za há jil 8. dub na trest ní 
ří ze ní pro pře stu pek pro ti bez peč nos ti tě la dle § 431 tr. z.2 Soud na ko nec v čer ven ci 
1938 ří ze ní za sta vil a ob ža lo va né ho zpro s til vi ny.3

Drti no vy po li tic ké ná zo ry vy chá ze ly z rám co vé ho pro gra mu sku pi ny ná rod ních 
so cia lis tů ko lem Hu ber ta Rip ky (vá ha vě na va zu jí cí spo lu prá ci se sku pi nou La di sla-
va Ra ší na a Vlas ti mi la Klí my), kte rá se schá ze la v Rip ko vě by tě v Kra kov ské uli ci 
ne bo v pra cov ně Ja ro sla va Strán ské ho v Li do vých no vi nách. Podsta tu ce lé ho pro blé-
mu spa t řo va li ni ko liv v po sta ve ní ně mec ké men ši ny, ale v útoč né po li ti ce a ide o lo gii 
hit le rov ské ho Ně mec ka. Pří pad né ústup ky ně mec ké mu ak ti vis mu mě lo do pro vá zet 
roz puš tě ní He nlei no vy stra ny. Úva hy o za čle ně ní Su de to ně mec ké stra ny do vlád-
ní ko a li ce po va žo va li za kar di nál ní omyl. Kri zi mo hla po dle je jich mí ně ní vy ře šit 
jen sil ná ko a lič ní vlá da ná rod ní fron ty, kte rá by se ráz ně po sta vi la  Hi tle ro vu tla ku.4 

1 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 44.
2 AKPR, Pers. spis P. Drti ny, č. T 778/38.
3 Tam též, č. T 1569/38.
4 ANM, f. V. Klí ma, k. 1, a. č. 8, V. Klí ma: 1938. Mě li jsme ka pi tu lo vat? I. díl, s. 66–77.
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 Drti na té to sku pi ně zpro střed ko val v úno ru 1938 se t ká ní s pre zi den tem Be ne šem, 
jenž rov něž ne sou hla sil se sna ha mi Ru dol fa Be ra na za čle nit SdP do vlá dy.5 Sám 
Be neš o tom poz dě ji napsal: „Pro ti spo lu prá ci se stra nou He nlei no vou ve vlá dě 
a v ko a li ci byl jsem vždyc ky a zá sad ně. By lo mi zce la jas no už od ro ku 1934, co ta to 
stra na ve své podsta tě a ve svých cí lech re pre zen tu je.“6

Hro zi vé po tvr ze ní Hi tle ro vých zá mě rů při ne sl 12. břez na 1938 an šlus Ra kou s ka, 
kte rý vý raz ně po sí lil na cio nál ní se be vě do mí su det ských Něm ců a zá ro veň za pů so bil 
li k vi dač ně na ně mec ké ak ti vis tic ké po li tic ké stra ny. Na pě tí dá le es ka lo va lo sjez dem 
Su de to ně mec ké stra ny v Kar lo vých Va rech 24. dub na 1938, na němž Ko nrad He n-
lein sta no vil ra di kál ní po ža dav ky, kte ré by je ho stra ně za jis ti ly ab so lut ní vlá du nad 
po hra nič ní mi ob lastmi s ně mec kým osí d le ním. Drti na si v té do bě po zna me nal do 
své ho de ní ku, že an šlus Ra kou s ka způ so bil vý raz nou změ nu v cho vá ní pre zi den ta: 
„Ne mlu vil s ná mi, byl stá le za mlk lý a váž ný, ne usmál se, na vše jen jed no sla bič ně 
re a go val.“7 Uklid ni lo ho až ujiš tě ní Fran cie a SSSR, že do dr ží spo je nec ké smlou-
vy. Be neš se tak ry chle z otře su vzpa ma to val a na plá no val si, že se k ně mec ké otáz-
ce ve řej ně vy já dří při své ofi ci ál ní ces tě do Tá bo ra 21. květ na 1938, na níž ho měl 
Drti na do pro vá zet.8

Od po le d ne 20. květ na měl ta jem nic kou služ bu na Hra dě Fran ti šek Rem sa. Drti-
na se přes to vy dal do pre zi dent ské kan ce lá ře, pro to že si chtěl při pra vit ma te ri ál pro 
tá bor skou ces tu. Nic ne tu še za sti hl Be ne še při roz mlu vě s vrchním od bo ro vým ra dou 
Emi lem So bo tou o vy hlá še ní čás teč né mo bi li za ce. Zpra vo daj ské od dě le ní hlav ní ho 
štá bu ob dr že lo in for ma ce o po hy bu ně mec kých jed no tek v blíz kos ti hra nic. Ty to 
zprá vy se dá va ly do sou vi slos ti s chys ta ný mi obec ní mi vol ba mi v Če s ko slo ven sku, 
v nichž chtě la Su de to ně mec ká stra na do sáh nout dr ti vé ho ví těz ství v po hra ni čí. Drti na 
se do de ba ty me zi Be ne šem a So bo tou za po jil a byl pre zi den tem po vě řen, aby ko le-
go vi So bo to vi po mo hl vy pra co vat práv ní ana lý zu bran né ho zá ko na ve vě ci opráv-
ně ní k mo bi li za ci pro schů zi vlá dy, kte rá se ko na la ješ tě týž den. Na je jím zá kla dě 
byl na ko nec vy dán vlád ní vý nos, kte rý vy hlá sil tzv. čás teč nou mo bi li za ci.9 Kon-
krét ně se jed na lo o po vo lá ní jed no ho roč ní ku zá lož ní ků a pě ti roč ní ků spe cia lis tů 
z pří sluš ných tech nic kých a spe ci ál ních od dí lů.

S ros tou cím me zi ná rod ním na pě tím se na Hra dě zvy šo va la ro le vo jen ské kan ce-
lá ře. Be neš pro je vo val ne oby čej né za u je tí pro vo jen ské vě ci a otáz ky obra ny ze mě. 
Ně kte ří pra cov ní ci ci vil ní čás ti KPR ne sli po dle Drti ny ztrá tu pre zi den to vy po zor-
nos ti ve li ce těž ce, mnoh dy i osob ně, až to „ně kdy vy vo lá va lo ne li bost, pra me ní cí 
v kom pe tenč ní žá rli vos ti“. Když se Drti na spo lu s Be ne šem zú čast nil 13. čer ven ce 

5 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 53–54.
6 Edvard BENEŠ, Mni chov ské dny. Pa mě ti. Pra ha 1968, s. 21.
7 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 51.
8 Pro gram a slo že ní účast ní ků ces ty do Tá bo ra viz Archiv Ústa vu T. G. Ma sa ry ka v Pra ze (dá le jen AÚTGM), 
f. 37 (Smut ný), sign. 27/1.
9 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 59; Igor LUKEŠ, Če s ko slo ven sko me zi Sta li nem 
a Hi tle rem. Be ne šo va ces ta k Mni cho vu. Pra ha 1999, s. 153. V případě vy hlá še ní tzv. květ no vé mo bi li za ce 
pře vlá dá dnes me zi his to ri ky spí še pře svěd če ní, že se če s ko slo ven ská roz věd ka sta la obě tí omy lu či chyb né 
ana lý zy. Ne lze vy lou čit ani mož nost úspěš né ně mec ké zpra vo daj ské pro vo ka ce. Ně mec ko ná sled ně de kla ro-
va lo, že k žád né mu sous tře ďo vá ní ani pře su nům vojsk na je ho stra ně hra ni ce ne do šlo.
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1938 vo jen ské ho cvi če ní na pol ní střel ni ci v Brdech, mu sel přes své „an ti mi li ta ris-
tic ké sklo ny“ ob di vo vat, jak upřím ný byl pre zi den tův zá jem o ar má du.10

S prů bě hem udá los tí bě hem hor ké ho lé ta 1938 a teh dej ším jed ná ním s hen lei nov ci 
a „zpro střed ko va te lem“ lor dem Wal te rem Run ci ma nem neměl Drti na, prá vě jme-
no va ný vrchním od bo ro vým ra dou KPR,11 té měř žád né osob ní zku še nos ti. Na kon ci 
čer ven ce se to tiž vy dal na do vo le nou do Čer ve no hor ských kú pe lí u Von dri še lu na 
Slo ven sku, od kud se vrá til až 29. srp na. Ten to po byt byl pro něj vlast ně po sled ním 
del ším od po čin kem před ná sled ným vel mi hek tic kým ob do bím je ho ži vo ta. Drti na 
se tu se t kal se svým bý va lým spo lu žá kem, ko mu nis tou Iva nem Se ka ni nou, kte rý 
ho ujis til, že KSČ bu de opo rou stá tu v je ho obra ně před na cis tic kým ne bez pe čím.

M N I  C H O V  S K É  D N Y

Drti na do ra zil do Pra hy upro střed in ten ziv ních jed ná ní s před sta vi te li Su de to ně mec-
ké stra ny a hned prv ní den ho za u ja lo, že všech ny vě ci pro vá dí pre zi dent sám, ač 
ústav ně pří slu še jí vlá dě. Be neš v prů bě hu su det ské kri ze pra co val až dva cet ho din 
den ně. Za nor mál ních okol nos tí se Drti na ve služ bě stří dal s dr. Rem sou, ny ní však 
mnoh dy úřa do va li pa ra lel ně. Vět ši na jed ná ní pro bí ha la v Be ne šo vě apart má, a je ho 
dva ta jem ní ci pro to ob sa di li ma lou kni hov nu, kte rá se pře mě ni la na vlád ní před po-
koj. Pro to že ko lem Drti ny pro chá ze ly všech ny pre zi den to vy ná vště vy, do zví dal se 
spous tu ku lo á ro vých zpráv, a pa tr ně tak v do bě zá ři jo vé kri ze pa t řil me zi nej in for-
mo va něj ší oso by ve stá tě. Z to ho dů vo du jsou ta ké dnes Drti no vy me mo á ry po va-
žo vá ny pro to to ob do bí za vel mi dů le ži tý his to ric ký pra men.12

V den Drti no va pří jez du do Pra hy pre zi dent Be neš pře dal Ernstu Kundto vi, Wil-
hel mu Se be kow ské mu a lor du Run ci ma no vi tzv. tře tí plán, jímž by la Su de to ně mec ké 
stra ně „po skyt nu ta sluš ná a vý hod ná pří le ži tost, aby se do sta la ze si tua ce, do níž 
ji při ve dl He nlei nův kar lo var ský pro gram“.13 Plán před po klá dal vy tvo ře ní žup na 
zá kla dě co nej vět ší et nic ké ho mo ge ni ty, SdP jej přes to 2. zá ří od mí tla ja ko ne při-
ja tel ný. Kundt a Se be kow ski pak za po mo ci Run ci ma na stup ňo va li svůj tlak, kte rý 
vy ús til v pro slu lý čtvrtý plán z 5. zá ří 1938, jenž již svý mi da le ko sá hlý mi ústup ky 
v podsta tě ko pí ro val kar lo var ské bo dy Ko nra da He nlei na z dub na 1938. Po dle Be ne še 
šlo o po sled ní mož ný pro stře dek, jak při vést os tat ní svět na stra nu Če s ko slo ven ska. 
Obsah čtvrté ho plá nu pre zi dent ve svých vzpo mín kách ta ké zdů vod ňo val tvr ze-
ním, že měl pře svěd čit brit skou a fran couz skou vlá du, „že ne hra je me s ni mi žád nou 
ne po c ti vou hru“, na víc údaj ně po čí tal s tím, „že češ tí pan ger má ni ani to ho to plá
nu ne při jmou“.14 Dne 12. zá ří pro ne sl Adolf Hi tler na sjez du NSDAP v  No rim ber ku 

10 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 68–69. Pro gram pro hlíd ky pre zi den ta Be ne še v Brdech 
viz AÚTGM, f. 37 (Smut ný), sign. 27/1.
11 Dí ky po vý še ní z 19. srp na 1938 byl Pro kop Drti na no vě za řa zen do tře tí pla to vé stup ni ce, jež před sta vo-
va la roč ní služ né 39 000 ko run, roč ní či nov né 7200 ko run a mě síč ní slu žeb ní pří pla tek 337,50 ko ru ny. V odů-
vod ně ní Drti no va jme no vá ní se pí še: „Ko ná svou dů le ži tou a ob tíž nou služ bu k úpl né spo ko je nos ti.“ AKPR, 
Pers. spis P. Drti ny, č. T 1257/38; srov. též č. O 747/38.
12 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 39  –243.
13 Edvard BENEŠ, Mni chov ské dny, s. 185.
14 Tam též, s. 212.
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ne ná vist nou řeč na mí ře nou pro ti ČSR, kte rá by la jas ným od mít nu tím čtvrté ho plá-
nu. Hi tle rův pro jev se stal sig ná lem k po vstá ní hen lei nov ců v po hra ni čí, na něž 
od po vě dě la praž ská vlá da vy hlá še ním stan né ho prá va. Vět ši na ve dou cích funk cio-
ná řů Su de to ně mec ké stra ny uprch la do ří še. Praž ská vlá da ná sled ně 16. zá ří úřed ně 
roz pus ti la SdP pro je jí pro ti stát ní čin nost. Drti na ce lou do bu in ten ziv ně pro ží val 
Be ne šo vo ho reč né úsi lí a zdá se, že prá vě vy pja té dny su det ské kri ze výz nam ným 
způ so bem utu ži ly je ho osob ní vztah k pre zi den tu Be ne šo vi.

V zá ří 1938 za čal Drti na bez pro střed ně vní mat moc ný vliv roz hla so vé pro pa-
gan dy. Pre zi dent Be neš teh dy ně ko li krát za jel do roz hla so vé ho stu dia před nést své 
dů le ži té pro je vy k ná ro du, na je jichž pří pra vě se Drti na ja ko je ho osob ní ta jem-
ník čás teč ně po dí lel (šlo pře de vším o sběr pod kla dů). Sám na to poz dě ji vzpo mí-
nal: „Měl jsem již teh dy dost vy vi nu tý a znač ný smy sl pro výz nam a vá hu roz hla su 
pro in for ma ci i pro pa ga ci po li tic kou, a tak jsem svým záj mem a svou ini cia ti vou 
při pří pra vě pre si den to vých roz hla so vých pro je vů při spěl via fac ti k to mu, že br zo 
ta to sta rost by la mlč ky po klá dá na i po li tic kou sek cí pre si dent ské kan ce lá ře i pre si
den to vým ka bi ne tem za mou ne spor nou kom pe ten ci.“ Drti na sám měl již v té do bě 
za se bou ně ko lik roz hla so vých vy stou pe ní v po li tic ké a so cio lo gic ké ob las ti, kte ré 
„mě ly do sti pří z ni vý ohlas“.15

Brit ský pre mi ér Ne vi lle Cham be rlain od ho d la ný za kaž dou ce nu zabrá nit hro zí-
cí vál ce se 15. zá ří 1938 od ho d lal k ces tě za Hi tle rem na Berghof, kde se spo leč ně 
do ho dli na od stou pe ní Su det Ně mec ku. V ČSR se o vý sled ku jed ná ní nic kon krét-
ní ho ne vě dě lo. Drti na si o tom za psal: „Na Hra dě a v kan ce lá ři by lo v těch dnech 
dus no ja ko před bou ří a stís ně ná ná la da nás po ně ko lik dní ne opouš tě la.“16 Dne 
18. zá ří te le fo no val do Pra hy vy sla nec Jan Ma sa ryk a stě žo val si, že ne ní s to zí s-
kat in for ma ce o pro bí ha jí cích brit sko-fran couz ských po ra dách, kte ré pro jed ná va ly 
výsled ky Cham be rlai no vých roz ho vo rů s Hi tle rem. Ma sa ryk ho vo řil po te le fo nu 
s Pro ko pem Drti nou, pro to že pre zi dent byl zrov na na pro cház ce v za hra dách Praž-
ské ho hra du. Lon dýn ský vy sla nec Ma sa ryk teh dy pro ne sl zná mé úslo ví, že Zá pad 
jed ná o nás bez nás.

V pon dě lí 19. zá ří pa no va la na Hra dě vi nou té to in for mač ní blo ká dy ne jis to ta. 
Od po le d ne se pre zi dent se t kal s Ja ro mí rem Ne ča sem, kte rý se prá vě vrá til z Fran cie 
a Bel gie. Be neš ho po vě řil, aby zno vu od jel na Zá pad a pro sa zo val tam no vý, ne ofi-
ci ál ní návrh ře še ní (poz dě ji zná mý ja ko tzv. pá tý ne bo též „Ne ča sův“ plán). Pro kop 
Drti na měl dost ča su, aby si s Ne ča sem pro mlu vil a do zvě děl se o je ho ža lost ném 
do jmu z fran couz ské ho ve řej né ho mí ně ní. Upro střed Ne ča so vy au dien ce se ohlá si li 
vy slan ci Vel ké Bri tá nie a Fran cie Ba sil New ton a Vic tor de La croix. Drti na pro to 
pře ru šil pro bí ha jí cí jed ná ní a ozná mil pre zi den to vi pří chod za hra nič ních di p lo ma-
tů. Be neš od ve dl Ne ča se do ve d lej ší míst nos ti a vy zval Drti nu, aby oba vy slan ce 
uve dl. New ton a de La croix při ne sli tzv. an glo-fran couz ský plán, kte rý byl za lo žen 
na prin ci pu pře dá ní okre sů s nad po lo vič ním poč tem Něm ců tře tí ří ši. Vý mě nou za 
ten to ohrom ný ústu pek by vlá dy Fran cie a Vel ké Bri tá nie po sky tly zbyt ku ČSR své 
ga ran ce. Pre zi den ta Be ne še ten to návrh šo ko val, ne boť do sud nic ne na svěd čo va lo 

15 Cit. dle Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 80  –81. Zde snad mů že me na lézt zá klad bu dou-
cí Drti no vy ro le v čs. roz hla so vé pro pa gan dě z Lon dý na.
16 Tam též, s. 84.
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tomu, že by Pa říž a Lon dýn mo hly při jmout tak da le ko sá hlé ře še ní bez ja ké ko liv 
kon zul ta ce s Če s ko slo ven skem. Pro Be ne še by lo nej vět ším pře kva pe ním cho vá ní 
Fran cie, kte rá svým po stu pem po dle je ho ná zo ru jed no stran ně vy po ví da la a ru ši la 
svou spo je nec kou smlou vu s ČSR.17

Po skon če ní to ho to roz ho vo ru vy hle dal Be neš své ho ta jem ní ka Drti nu a bez ja ké-
ho ko liv ko men tá ře mu po dal text brit sko-fran couz ské nó ty v an g lič ti ně s po ky nem, 
aby tu to lis ti nu co nej ry chle ji pře lo žil a vy ho to vil je jí ko pie. Pre zi dent pak ješ tě krát ce 
pro mlu vil s Ne ča sem, při čemž Drti na za čal dik to vat pí sař ce „lon dýn ský or tel nad 
Če s ko slo ven skem“. Sám byl vel mi roz ru še ný, tak že mu přes ný pře klad či nil po tí že. 
Bě hem dik tá tu si vši ml, jak pí sař ka „pí še pře klad to ho to, pro ná rod tak tra gic ké ho, 
do ku men tu si ce bez hle su, ale jak při tom skrá pí řád ky té to lis ti ny sl za mi“.18 Pře klad 
brit sko-fran couz ské nó ty byl do ru čen do Be ne šo va by tu, kde ve čer pro bí ha la schů ze 
po li tic kých mi nis trů. Ta ké u těch to po li ti ků vy vo la la lis ti na upřím né zdě še ní. Ve čer 
pak Be neš při jal ješ tě so vět ské ho vy slan ce Ser ge je Ale xan drov ské ho, je muž po lo žil 
otáz ky, kte ré zkou ma ly sta no vi s ko SSSR k pří pad né žá dos ti Če s ko slo ven ska o vo jen-
skou po moc v sou la du se vzá jem ný mi smluv ní mi zá vaz ky. Po skon če ní au dien ce 
se Ale xan drov skij za sta vil u Drti no va sto lu a vy zý val k ne ú stup nos ti Če s ko slo ven-
ska. Když to Drti na pro zra dil Be ne šo vi, pre zi dent mu od po vě děl: „Ono jim ta ké 
ne ní mož no vě řit bez vý hrad, a kdy by nás do toho do sta li, tak nás v tom ne cha jí.“19

17 Edvard BENEŠ, Mni chov ské dny, s. 253.
18 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 105.
19 Tam též, s. 106.

Prezident Edvard Beneš v rozhlase (10. září 1938). Zdroj: ČTK
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Dru hý den, 20. zá ří 1938, po kra čo va la ho reč ná jed ná ní, bě hem nichž so ci ál ně de-
mo kra tic ký mi nis tr Ru dolf Be chy ně sdě lil Drti no vi, že če s ko slo ven ská vlá da an glo-
fran couz ský plán od mí tá. Drti no vi se ule vi lo, sám v ku lo á rech ve he ment ně za stá val 
ne kom pro mis ní sta no vi s ko. Ce lou kri zi vní mal ja ko zkouš ku odol nos ti de mo kra cie 
pro ti to ta lit ní zvů li. Ve čer 20. zá ří ode šel uklid ně ný Drti na spát do své ho by tu, na 
Hra dě zůs tal dru hý Be ne šův ta jem ník Fran ti šek Rem sa. Po ve če ři Drti na ze své-
ho domo va za te le fo no val Rem so vi, aby zjis til, zda ne ní ně co no vé ho. Je ho ko le ga 
ho in for mo val, že pre zi dent při jal Jo ze fa Ti sa a že při šly zprá vy od vy slan ce Zdeň-
ka Fie rlin ge ra, kte ré jsou vel mi pří z ni vé. Drti na tak ulé hal ko lem půl no ci v do ce la 
do bré ná la dě.

Upro střed no ci Drti nu ná hle pro bu di la ut kvě lá myš len ka, že při šel na „ces tu, jak 
mož no Če s ko slo ven sko za ch rá nit i bez vál ky“. Cí til na lé ha vou po tře bu in for mo vat 
o své před sta vě pre zi den ta. V pa mě tech o tom na psal: „Přes to, že jsem ni kdy ne pře
ce ňo val vlast ní úsu dek a schop nost vnik nout do si tua cí a pro blé mů i mé ně slo ži tých, 
byl jsem na jed nou pře svěd čen, že věc vi dím správ ně, a by lo to ve mně tak sil né, že 
jsem se ihned roz ho dl jed nat.“20 Drti na se tak zno vu te le fo nic ky spo jil s dr. Rem-
sou, kte rý mu sdě lil ak tu ál ní no vin ku, že na Hra dě zrov na pro bí há au dien ce brit-
ské ho a fran couz ské ho vy slan ce a ná sled ně se chys tá schů ze po li tic kých mi nis trů.21 
Drti na po cho pil váž nost si tua ce a za dva cet mi nut byl již na Hra dě, od ho d lán ihned 
mlu vit s pre zi den tem.

V roz po ru s pro to ko lár ní mi před pi sy údaj ně pře ru šil Be ne šo vo jed ná ní se za hra-
nič ní mi zá stup ci a po žá dal pre zi den ta o osob ní roz ho vor. Sku teč nost, že Be neš 
Drti no vi v tom to přá ní vy ho věl, svěd čí o je jich poměr ně nadstan dardním osob ním 
po mě ru. Drti na pre zi den to vi v ry chlos ti před ne sl svůj ná pad, kte rý spo čí val v tak-
tic kém vy u ži tí hroz by bol še vi za ce Če s ko slo ven ska. Hi tle ro vy územ ní po ža dav ky 
jsou pro kaž dou če s ko slo ven skou vlá du ne při ja tel né a je jich usku teč ně ní by způ so-
bi lo pád vlá dy, ar gu men to val Drti na. Ne ch ce-li Hi tler do pus tit ná stup ko mu nis tů 
a oprav do vou pře mě nu ČSR v ná stroj So vě tů, mu sí umož nit sluš ný kom pro mis při 
ře še ní su det ské otáz ky. Na zá věr Drti na po zna me nal: „Ji nak my slím, že při je tí brit
skofran couz ských ná vr hů by zna me na lo u nás re vo lu ci.“ Be neš mu na to od vě til, 
že Fran cie a Vel ká Bri tá nie ne jsou při pra ve ny na vál ku a Hi tle ra ne ch tě jí o ni čem 
pře svěd čo vat. New ton a de La croix mu to prá vě ná zor ně před ve dli, když pře dlo ži li 
své ul ti má tum. „My při jmout mu sí me,“ uza v řel roz ho vor pre zi dent.22

Na ko nec bě hem od po le d ne 21. zá ří 1938 če s ko slo ven ská vlá da na brit ský a fran-
couz ský ná tlak ul ti má tum při ja la. Drti na přes to na dá le věřil, že na ko nec do jde 
k vál ce. Ode šel do mů, po slal ro di nu do Hněv ší na, pro pus til slu žeb nou a za mkl no vě 
za ří ze ný byt. Sám se od stě ho val na Hrad, kde pak zůs tal prak tic ky až do Be ne šo vy 
ab di ka ce. Hned 21. zá ří pro pu kla vl na de mon st ra cí pro ti ka pi tu la ci, ve dle ma so vých 
pro tes tů oby va tel stva za re a go va la i če s ká po li ti ka. Pod ve de ním La di sla va Ra ší na, 
Pe tra Zen kla, Ja ro sla va Strán ské ho a Kle men ta Gottwal da se vy tvo řil tzv. Vý bor 
na obra nu re pu b li ky, kte rý po ža do val ne ú stup nost. Zen kl, Ra šín, Strán ský a Rip ka 
jed na li ješ tě bě hem 21. zá ří o vzni klé si tua ci s pre zi den tem Be ne šem. Na au dien ci 

20 Tam též, s. 111.
21 Rem sův záz nam o služ bě v no ci z 20. na 21. zá ří 1938 viz ANM, f. E. Be neš, k. 47, a. č. 448/1.
22 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 113.
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se do sta vi li i ge ne rá lo vé Lud vík Krej čí, Ka rel Hu sá rek, Lev Prcha la a Voj těch Lu ža, 
po té ná sle do val roz ho vor s mi nis trem ná rod ní obra ny Fran tiš kem Mach ní kem. Pre-
zi dent Be neš na ko nec ve čer při jal k roz ho vo ru i ko mu nis tic ké ho před se du Klemen ta 
Gottwal da, při té pří le ži tos ti se s ním po pr vé osob ně se t kal Pro kop Drti na.

Da vy, kte ré se sro co va ly v praž ských uli cích a pro tes to va ly pro ti postu pu vlá dy, 
se da ly k ve če ru do po hy bu a za mí ři ly na Hrad. Pre zi dent Be neš před tím od mí tl 
návrh pro nést řeč k roz hoř če ným de mon st ran tům, sou hla sil však s tím, že ná sle du-
jí cí den pro mlu ví k ná ro du v roz hla se. Po skon če ní Gottwal do vy au dien ce zůs tal již 
ve svém by tě a od po čí val po hek tic kém prů bě hu uply nu lé ho dne. Po půl je de ná c té 
ve čer se chys tal k od cho du z kan ce lá ře i Drti na a zdá lo se, že je na Hra dě ab so lut-
ní klid. Tou do bou však již da vy de mon st ran tů vy vrá ti ly hrad ní mříž a pro ni kly až 
na tře tí nád vo ří.

Drti na na udá los ti té no ci ve svých me mo á rech vzpo mí nal: „Ne měl jsem nej men
ší ho hlá še ní ani od hrad ní sprá vy, ani od po li cie, ani od ve li tel ství hrad ní strá že, že 
by by lo po zo ro vat co ko li zne klid ňu jí cí ho v hrad ním oko lí. Ten to klid však na jed nou 
pře ťal prud ký křik a vo lá ní da vu z bez pro střed ní blíz kos ti. Vy bě hl jsem na chod bu 
a vi děl jsem, že na tře tí nád vo ří se va lí dav li dí. V tom již mně bě že lo chod bou ně ko
lik rot mis trů hrad ní strá že v pl né výz bro ji a sly šel jsem, že ně kdo vo lá: ,Za ta ras te 
scho diš tě!‘ … Na tře tím nád vo ří, hlav ně před bal kó nem, by lo v tu chví li shro máž dě
no asi tak 500  –800 de mon st ran tů. Ne vy pa da lo to pří liš hro zi vě. Li dé by li si ce dost 
ne ukáz ně ní, hod ně hlu če li, vy kři ko va li za tím mně ne sro zu mi tel né vý kři ky a chví le
mi zpí va li.“23 Ani po půl ho di ně vý kři ky da vu ne ustá va ly, Drti na se po di vo val, že 
po li cie ne ní schop na de mon st ran ty z nád vo ří vy tla čit. At mo s fé ra za ča la být na pja tá.

Drti na vo lal na po li cej ní sta ni ci na Hra dě, ale do zvě děl se, že na stráž ni ci ne ní 
do sta tek li dí. Bez peč nost ní služ ba pre zi dent ské re zi den ce prak tic ky ne fun go va la, 
hro zi lo, že dav vnik ne do vnitř pa lá ce. V té to do bě již stá lo na nád vo ří ně ko lik ti síc 
li dí a hrad ní osa zen stvo za čí na la ovlá dat pa ni ka. Hrad ní stráž se sna ži la za ba ri ká-
do vat pro s to ry pre zi dent ské kan ce lá ře, ně kdo ra dě ji zha sl vše ch na svě tla, tak že se 
Hrad oci tl ve tmě. Drti na poz dě ji teh dej ší si tua ci po psal: „Prá vě v tom oka m ži ku 
by lo sly šet rá ny do vrat. Se bě hl jsem za se do pří zem ku a ko neč ně jsem tu na ra zil 
na plu kov ní ka Kva pi la. Ře kl, že se ne dá nic dě lat, že vra ta asi ne odo la jí a že bu de 
mu sit stří let. Na scho diš ti, v čás ti ve dou cí bez pro střed ně pro ti vra tům, stá la na kaž
dém scho du řa da mu žů hrad ní strá že s na sa ze ný mi ba jo ne ty a při pra ve na ke střel bě. 
Vra ta by la po de pře na trá my a klá da mi a mi mo to ješ tě dal ší sku pi na stráž ných se 
opí ra la vší si lou do vrat pro ti ná po ru zven čí. Vřa va by la ne smír ná. Vra ta se chvě la 
ve ve ře jích pod tla kem zfa na ti zo va ných li dí, a co chví li se ozý va lo bu še ní do vrat. 
V pří zem ní chod bě na obě stra ny od vrat stá la rov něž hrad ní stráž při pra ve na ke 
střel bě. V tom se ozva lo řin če ní sk la. De mon st ran tům se po da ři lo roz bít skle ně né 
ta bu le v ně kte rém pří zem ním ok ně vzdor za vře ným oke ni cím. Vzá pě tí na to se ozval 
pras kot vrat a by lo pa tr no, že vra ta po vo lu jí… Uvě do mo val jsem si ta ké, co to zna
me ná, třesknouli za chví li výs tře ly.“24 Napě tí se stup ňo va lo. Sám Drti na měl u se be 
z bez peč nost ních dů vo dů při pra ve nu na bi tou pis to li, za kaž dou ce nu se však chtěl 
vy hnout hro zí cí mu kr ve pro li tí.

23 Tam též, s. 119  –120.
24 Tam též, s. 124.
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Drti na se ješ tě po ku sil za te le fo no vat mi nis t ro vi vni tra Jo se fu Čer né mu, ten mu 
však od po vě děl, že po li cie je zce la vy tí že ná a ne mů že ni jak po mo ci. Drti nu ta ké 
na pa dlo za vo lat ge ne rá la Ja na Sy ro vé ho, je hož jmé no skan do val dav ven ku na 
nád vo ří, a kte rý by tak mo hl de mon st ran ty uklid nit.25 Sy ro vý byl si ce na ces tě, ale 
ne mo hl se až na Hrad do stat. Drti na se do kon ce po ku sil sám vy stou pit na bal ko ně 
a pro mlu vit k li dem, shro máž dě ní ho však svý mi po kři ky „My chce me ge ne rá la 
Sy ro vé ho!“ a „Dej te nám zbra ně!“ úpl ně pře kři če lo. Pak se sna žil si tua ci vy ře šit 
po mo cí ně ko li ka dal ších te le fo ná tů – ov šem bez ú s pěš ně. Na ko nec se poda ři lo Ja ro-
mí ru Smut né mu, ve dou cí mu di p lo ma tic ké ho pro to ko lu, do pra vit ge ne rá la Sy ro vé ho 
na Hrad, kte rý pak, ne pří liš na d šen a po dlou hém pře mlou vá ní, vy stou pil na bal-
ko ně na tře tím nád vo ří.

Je ho pro jev byl hrad ním per so ná lem zinsce no ván s di va del ní do ko na los tí: „Pro
ve dli jsme to s jis tým efek tem. Pus ti li jsme na bal kón re flek to ry a Sy ro vý se ob je
vil s ce lou dru ži nou důs toj ní ků a úřed ní ků. Ta se pak ro ze stou pi la tak, aby po sta va 
na še ho mo der ní ho Žiž ky, v té chví li mi láč ka praž ské uli ce, co mož ná vy ni kla. Efekt 
se zda řil. Sy ro vý byl při ví tán vel kým já so tem a po tle s kem. A co hlav ní ho, po uví tá
ní se tře tí nád vo ří zti ši lo. Ne pa ma tu ji si přes ně, co Sy ro vý ře kl, ale měl jsem do jem, 
že mlu ví cel kem do b ře, a jak jsem ho znal ja ko na pro s té ho řeč nic ké ho an ti ta len ta, 
do kon ce s mi mo řád ným zda rem.“26 Přes to že cel ko vé vy zně ní Sy ro vé ho ře či ne by lo 
špat né, je ho výz vy k roz cho du ne na le zly u roz váš ně né ho davu pa t řič nou odez vu. 
Roz ho du jí cí ob rat na stal te pr ve po vy stou pe ní po pu lár ní ho pís nič ká ře Ka rla Ha šle ra, 
kte rý de mon st ran ty vy zval, aby se vy da li ke hro bu ne z ná mé ho vo jí na. Na chví li se 
pak dav ješ tě vrá til, ale to již za sá hlo při pra ve né čet nic tvo. K Drti no vu pře kva pe-
ní Be neš o ni čem ne vě děl a klid ně spal, o ne klid ném prů bě hu té to no ci se ne zmí nil 
ani ve svých pa mě tech.

Zná mý kri tik Vá c lav Čer ný to poz dě ji oko men to val po znám kou, že se pre zi dent 
Be neš ne ch těl „ani ten to krát vy sta vo vat hor ké mu de chu ne ro zum né uli ce“.27 Na ce lou 
tu to noč ní epi zo du a je jí ztvár ně ní v Drti no vých me mo á rech re a go val kri tic ky ta ké 
Pa vel Ti grid: „Mlu ví to za ce lé svaz ky a ne bo hý kro ni kář Drti na, po všech zku še
nos tech a o tři cet let poz dě ji, píše o té to ma ni fes ta ci ma los ti a zba bě los ti vůd čí če s ké 
po li tic ké gar ni tu ry sko ro nad še ně, jak jsme to sfou kli, jak jsme lid na pá li li, a na víc 
s efek tem.“28 Obě ty to kri ti ky jsou ov šem vů či Be ne šo vi a Drti no vi ne při mě ře né – 
Be neš byl v těch to vy pja tých dnech na po kra ji psy chic ké ho vy čer pá ní, a ně ko li ka-
ho di no vý spá nek te dy nut ně po tře bo val. Je ho osob ní ta jem ník se jen sna žil uklid nit 
roz bou ře nou si tua ci, kdy da vo vá psy chó za mo hla vy ús tit v neš těs tí.

V ná sle du jí cích dnech po kra čo va la na Hra dě ho reč ná jed ná ní a při chá ze ly růz né 
de pu ta ce. Dne 22. zá ří by la před bu do vou par la men tu (dneš ní Ru dol fi num) uspo-
řá dá na vel ká ma ni fes ta ce za účas ti asi čtvrt mi lio nu li dí, na níž po bo ku La di sla va 

25 Pa vel Ti grid to poz dě ji ko men to val snad až pří liš os t ře tak, že úřed ní ci a důs toj ní ci, kte ří se na chá ze li na 
Hra dě, „hle da li šaš ka, kte rý by li du sro ce né mu tam, kde správ ně tu šil sí dlo mo ci, se hrál di va dýl ko a dav 
roz ptý lil. A po ně vadž shro máž dě ní žá da lo zbra ně a ge ne rá la Sy ro vé ho a po ně vadž zbra ně se mu dát ne mo
hly, do sta lo se jim Sy ro vé ho.“ Viz Pa vel TIGRID, Ka pes ní prů vod ce in te li gent ní že ny po vlast ním osu du. 
Pra ha 1990, s. 85. Jan Sy ro vý se teh dy stal na ve řej nos ti vel kou iko nou. Sna ha úřed ní ků KPR, aby prá vě on 
pro mlu vil před shro máž dě ný mi da vy, by la cel kem při ro ze ná a ne šlo jen o „před ve de ní šaš ka“.
26 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 127.
27 Vá c lav ČERNÝ, Křik Ko ru ny če s ké. Pa mě ti 1938–1945. Náš kul tur ní od boj za vál ky. Brno 1992, s. 59.
28 Pa vel TIGRID, Ka pes ní prů vod ce, s. 85.
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Ra ší na a Pe tra Zen kla vy stou pil i Kle ment Gottwald. Vlá da Mi la na Hod ži po da la 
de mi si a na hra di la ji úřed nic ká vlá da ge ne rá la Sy ro vé ho. Ve sku teč nos ti však i na dá-
le roz ho do val o dů le ži tých otáz kách sbor po li tic kých vůd ců do sa vad ních ko a lič ních 
stran. Pů vod ně byl Be neš i řa da mi nis trů pro ti to mu, aby byl do čela vlá dy po sta-
ven prá vě Sy ro vý, nic mé ně na ko nec v té to vě ci asi roz hodl hlas uli ce. U pre zi den ta 
Be ne še se i ten to den stří da la jed na ná vště va za dru hou, po li ti ci, ar mád ní důs toj-
ní ci i di p lo ma té.

Drti na ze své osob ní zku še nos ti z těch to kri tic kých oka m ži ků ne hod no til ve dou-
cí po li ti ky ČSR pří liš po zi tiv ně: „Z ně kte rých te le fo nic kých roz ho vo rů i ze způ so bů 
jed ná ní všech po li ti ků jsem měl do jem ne utě še ný. Hlav ně po cit, že ne ní pře ce jen 
to lik vě do mí od po věd nos ti a do bré vů le za tla čit osob ní pre stiž ní otáz ky v tak váž né 
chví li pro stát do po za dí, ko lik by jich v ta ko vé hroz né si tua ci mě lo být. Ta ké se zdá
lo, že ně kte ří čle no vé vlá dy Hod žo vy ne jsou si do sti jis ti, že by mě li sku teč ně z vlá
dy od stou pit. Ten to ne val ný do jem, to ne byl jen do jem můj. Ješ tě os t ře ji se rý so val 
na po za dí zpráv po li tic kých, kte ré za tím do chá ze ly o tom, co se dě je v po hra ni čí.“ 
Smlou vá ní o mi ni s ter ských kře slech při pa da lo Drti no vi vzhle dem k ná sil nos tem 
hen lei nov ských ordne rů v po hra nič ních okre sech a hrou tí cí mu se me zi ná rod ní mu 
po sta ve ní ČSR ja ko ne chut né. Později proto v této souvislosti psal o „pro fe sio nál ní 
žo vi ál nos ti a po ně kud hos pod ské ma ný ře“ po li tic kých vůd ců ná ro da.29 Té hož dne 
se při tom se t kal Adolf Hi tler s brit ským mi ni s ter ským před se dou Cham be rlai nem 
v Go des ber gu, při čemž dá le vy stup ňo val své územ ní po ža dav ky vů či Če s ko slo-
ven sku.

Ve čer 22. zá ří pro ne sl Edvard Be neš roz hla so vý pro jev k ná ro du, kte rým chtěl 
pře de vším uklid nit roz bou ře nou ná la du ve řej nos ti.30 Drti na ce lou řeč po cho pi tel ně 
peč li vě po slou chal a zdá la se mu do b ře zfor mu lo vá na – tak, aby sku teč ně při spě la 
k ur či té mu uklid ně ní teh dej ší at mo s fé ry. Sku teč ným pře kva pe ním pro něj však by la 
Be ne šo va slo va: „Mám svůj plán pro všech ny pří pa dy a ne dám se ni čím mý lit,“ kte rá 
by la poz dě ji, ze jmé na v ob do bí dru hé re pu b li ky, ze směš ňo vá na. Drti na měl do jem, 
že se pre zi dent v té to pa sá ži „pře ex po no val a ře kl ně co, co z hle di s ka me zi ná rod
ně po li tic ké ho ne mě lo být ře če no“.31 Bál se, že těch to slov Ně mec ko zne u ži je pro ti 
Če s ko slo ven sku ve svých roz ho vo rech s Vel kou Bri tá nií.

Od po le d ne 23. zá ří za vo lal Drti no vi Gottwald a stě žo val si, že by la zape če tě na 
re dak ce Ru dé ho prá va a úřed ně za ká zá no vy dá vá ní to ho to lis tu. Drti na sám s ta ko-
vým po stu pem ne sou hla sil a vy vi nul znač nou sna hu, aby do šlo v tom to pří pa dě 
k ná pra vě. Na ko nec z pre zi den to va poky nu za vo lal no vé mu mi nis t ro vi vni tra Ja nu 
Čer né mu a po žá dal jej Be ne šo vým jmé nem o oka mži té od vo lá ní všech úřed ních 
zá kro ků pro ti KSČ a je jí mu ti s ku. Zru še ní zá ka zu na mí ře né ho pro ti Ru dé mu prá vu 
však přes to mi nis tr Čer ný od klá dal, tak že jej na ko nec pro ve dl až na osob ní po kyn 
pre zi den ta Be ne še.

To ho dne při šly zprá vy o ztros ko tá ní Cham be rlai no va vy jed ná vá ní s Hi tle rem 
v Go des ber gu a ná sled ně i sig ná ly od zá pad ních spo jen ců, z nichž vy plý va lo, že 
ne bu dou nic na mí tat pro ti vy hlá še ní mo bi li za ce v Če s ko slo ven sku. Vzkaz mi nis-

29 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 139, 140.
30 Text pro je vu uvá dí Edvard BENEŠ, Mni chov ské dny, s. 276–278.
31 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 141.
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tra za hra nič ních vě cí Ka mi la Krof ty s tě mi to no vin ka mi při ne sl Edvar du Be ne šo vi 
je ho osob ní se kre tář Pro kop Drti na. Ve svých pa mě tech pak vzpo mí nal, jak pre zi-
dent če tl krát kou zprá vu ně ko li krát, vzru še ný způ so bem, ja ký u něj do sud ne po znal. 
Be neš si prý pro se be ně ko li krát opa ko val: „Ano, ano, ano“ – a po té po dal své mu 
ta jem ní ko vi Krof tův lís tek se slo vy: „Pře čtě te si to! To je vál ka! Angli ča né nám 
ra dí, aby chom mo bi li zo va li.“32 Ješ tě týž ve čer se po ra da pre zi den ta Be ne še, ge ne rá-
la Sy ro vé ho, před se dů ko a lič ních stran i ně kte rých mi nis trů jed no my sl ně roz ho dla 
vy hlá sit vše obec nou mo bi li za ci, s čímž v zá pě tí sou hla si la i sa ma vlá da.33

V no ci po ce lé Pra ze zha slo elek t ric ké osvě t le ní. V pre zi dent ské kan ce lá ři při šli 
ke slo vu vo já ci, kte ří ob sa di li všech ny re pre zen tač ní míst nos ti ve dle ta jem nic ké-
ho po ko je. Byl vy dán eva kuač ní roz kaz, po dle něhož se mě lo po stu po vat v pří pa-
dě ne přá tel ské ho ná le tu. Drti na měl do pro vá zet pre zi den ta v prv ním eva kuač ním 
sle du do kry tu a opa t ro vat Be ne šo vy osob ní do kla dy. Zdá lo se, že na stal sku teč ný 
ob rat, všich ni oče ká va li za há je ní ně mec ké ho úto ku. Drti na ov šem za re gis tro val 
ja kou si ne hyb nost až de fé tis mus ně kte rých či ni te lů, ze jmé na ná čel ní ka hlav ní ho 
štá bu ar mád ní ho ge ne rá la Lud ví ka Krej čí ho a ge ne rá la Syl ves tra Blá hy, před nos ty 
Vo jen ské kan ce lá ře pre zi den ta re pu b li ky. Dne 26. zá ří do šlo na Hrad po sel ství pre-
zi den ta Ro o se vel ta, jenž vy zý val k za cho vá ní mí ru. Drti na byl s tím to te le gra mem 
vel mi ne spo ko je ný. Va di lo mu, že ame ric ký pre zi dent po slal stej ný text i Hi tle ro vi 
a evi dent ně ne roz li šo val růz nou mí ru od po věd nos ti za vzni klou kri zi.

Ve čer 26. zá ří vo já ci oče ká va li prv ní ně mec ký ná let, a pro to po ža do va li Be ne šův 
od jezd do bez pe čí. Pro ten to pří pad by la při pra ve na sou kro má vi la v Zá ti ší. Když 
se to Drti na do zvě děl, chtěl to mu za brá nit a argu men to val pre zi den to vou úna vou. 
Ge ne rál Blá ha přes to zor ga ni zo val pře sun do Zá ti ší. Be neš ces tu ak cep to val, pro-
to že si to údaj ně přá la vlá da i ar mád ní ve le ní, a tak se pod ří dil i je ho osob ní ta jem-
ník. Před půl no cí za vo lal Drti no vi do Zá ti ší před nos ta po li tic ké ho a le gis la tiv ní ho 
odbo ru KPR Jo sef Schies zl a stě žo val si, že o tom ne vě děl a že s tím ne sou hla sí ta ké 
pre mi ér. Ce lá ko lo na se pro to ješ tě v no ci vrá ti la zpět do Pra hy.34

Když se 28. zá ří ob je vi la zprá va, že brit ský mi ni s ter ský před se da  Nevi lle Cham-
be rlain, fran couz ský před se da vlá dy Edouard Da la dier a ital ský du ce Be ni to Mus so-
li ni po je dou na schůz ku s Adol fem Hi tle rem do Mni cho va, „vě dě li na Hra dě, že je 
ko nec všem na dě jím“.35 Drti no vi bylo jas né, že ny ní šlo pou ze o to, jak tvrdých obě tí 
se ČSR do čká. Ihned se vy no ři li prv ní kri ti ci do sa vad ní po li ti ky. V pá tek 30. zá ří 
ko lem pá té ho di ny ran ní ob dr žel Drti na zprá vu o vý sled ku jed ná ní mni chov ské kon-
fe ren ce. Když při šel po sed mé ho di ně k Be ne šo vi, usly šel je ho prv ní reak ci: „Je to 
pro rad nost, kte rá se po tres tá sa ma.“36 Pre zi dent byl skle slý a měl v úmy slu oka mži tě 
ab di ko vat. Ko lem půl de vá té na dik to val Jo se fu Schies zlo vi v pří tom nos ti Pro ko pa 

32 Tam též, s. 142–146.
33 Pro to kol o mi mo řád né schů zi vlá dy viz Mni chov v do ku men tech II. Zra da če s ké a slo ven ské bur žo a sie 
na če s ko slo ven ském li du. Pra ha 1958, dok. 162, s. 228–230.
34 Tu to epi zo du, kdy pre zi dent opus til na krát ko bě hem zá ři jo vé kri ze Pra hu, zmi ňu je ve svých pa mě tech 
i sám Be neš. Po dle něj se tak ov šem sta lo až o den poz dě ji – ve čer 27. zá ří 1938. Srov. Edvard BENEŠ, Mni
chov ské dny, s. 302–303.
35 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 176.
36 Tam též, s. 180.
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Drti ny, ge ne rá la Blá hy a Ja ro mí ra Smut né ho svou de mi si. O dal ším osu du to ho to 
tex tu ne měl Drti na po ně tí a sám Be neš pak ně ko lik dní ne ch těl o ab di ka ci sly šet.37

Ná sle do va la schů ze po li tic ké sed my a před se dů ko a lič ních stran. Drti nu teh dy 
pře kva pi lo, že když uvá děl do jed na cí míst nos ti pre zi den ta, sko ro ni kdo ne vstal 
ze své ho mís ta. Vlád ní či ni te lé mlč ky na zna čo va li, že Be ne še po va žu jí za vi ní ka 
mni chov ské ka ta stro fy. Bě hem za se dá ní si Drti nu za vo la ly Ha na Be ne šo vá a Ali ce 
Ma sa ry ko vá a vy zví da ly na něm, jak se sta ví k Mni cho vu. Drti na jim teh dy ře kl, „že 
žád ný ná rod ne smí ztra tit svou svo bo du bez bo je, ne máli do jít k mrav ní mu roz vra
tu“.38 Pa ní Be ne šo vá mu na zna či la, že za stá vá po dob ný ná zor a že se obá vá, aby její 
man žel ne uči nil chyb ný krok. Vel mi na lé ha vě pak Drti nu žá da la, aby se ne roz pa ko-
val pre zi den ta z vlád ní po ra dy vy vo lat a tlu mo čil mu své sta no vi s ko. Drti na oprav du 
Be ne še ze schů ze vy vo lal a na lé hal na něj, aby se Mni chov ské do ho dě ne po dři zo val. 
Pre zi dent jen po ky vo val hla vou a ni jak ne od po ro val. Vrá til se zpět na jed ná ní, aniž 
by mu ob jas nil své sta no vi s ko. Na Hrad se do sta vi la ta ké tro ji ce ge ne rá lů – Lud vík 
Krej čí, Ka rel Hu sá rek a Ser gej Voj ce chov ský – z nichž pou ze po sled ně jme no va ný 
byl pro va rian tu, aby se ČSR brá ni la. Z Krej čí ho měl Drti na vy lo že ně trap ný do jem, 
Hu sá rek se vy ja d řo val umě ře ně ji, ale ani on ne vě řil ve smy slu pl nost vo jen ské obra ny.39 
Vlá da roz ho dla za při spě ní ar mád ních po sud ků pod ří dit se mni chov ské mu dik tá tu.

Od po le d ne do ra zi li na pre zi den to vo po zvá ní ja ko čle no vé Vý bo ru na obra nu 
re pub  li ky La di slav Ra šín, Vlas ti mil Klí ma, Kle ment Gottwald, Ja ro slav Strán ský, 
Fer di nand Rich ter, Jo sef Da vid, Jo sef Ty kal a Bo hu mil Sta šek. Již rá no se p sa li pro 
Be ne še me mo ran dum, v němž mu ob jas ni li své sta no vi s ko: „Po de psa ní po slan
ci v po sled ní chví li upo zor ňu jí, že od trže ní úze mí bez sou hla su ústav ních či ni te lů, 
tj. Ná rod ní ho shro máž dě ní, jest po dle plat né ho prá va ve le zra dou. Za pří sa há me 
v po sled ní chví li, abys te za brá nil ka ta stro fě…“40 Bě hem se t ká ní vy stu po val pro ti 
ka pi tu la ci nej roz hod ně ji Ra šín, kte rý zdů raz nil, že se ČSR mě la brá nit a že pod ří ze-
ní Mni cho vu od sou dí příš tí ge ne ra ce ja ko zba bě lost. Žád nou změ nu ov šem schůz ka 
ne při ne sla.41 Řa da čle nů Vý bo ru na obra nu re pu b li ky přes to svůj boj ješ tě ne vzdá va la.

O po sled ních udá los tech ho vo řil ve čer Be neš ta ké s Drti nou a Smut ným.42 Oba 
pre zi den to vi spo lu pra cov ní ci se ne ta ji li svým ne sou hla sem s ka pi tu la cí. Smut ný 
zdů raz ňo val, že ne lze oče ká vat po moc od dru hých, když sa mo Če s ko slo ven sko 
ne dá na je vo od ho d la nost k bo ji. Drti na zpo chyb ňo val, že by se Hi tler za sta vil na 
mni chov ských hra ni cích. Be neš jim od po ví dal z me zi ná rod ně po li tic ké ho hle di s ka, 
pou ka zo val na fakt, že by ČSR vy pa da la před svě tem ja ko vá leč ný štváč. Na víc si 
stě žo val na neschop nost do má cích po li ti ků, kte ří vše ch no ne cha li na něm.

37 Viz ANM, f. E. Be neš, k. 47, a. č. 458, Smut né ho záz nam o mni chov ské kri zi, 11. 10. 1938; srov. Pro kop 
DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 180. Zde Drti na uvá dí ja ko dal ší ho svěd ka kanc lé ře Šá ma la. Smut-
ný ne sou hla sil s pre zi den to vou vá ha vos tí a do mní val se, že rá no 30. zá ří měl sku teč ně ab di ko vat, ne boť se 
jed na lo o nej vhod něj ší oka m žik. Viz ANM, f. E. Be neš, k. 47, a. č. 454.
38 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 181.
39 Tam též, s. 182. Hu sár kův záz nam o po ra dách 30. 9. 1938 viz ANM, f. E. Be neš, k. 14, a. č. 213.
40 ANM, f. V. Klí ma, k. 1, a. č. 10, V. Klí ma: 1938. Mě li jsme ka pi tu lo vat? III. díl, s. 56.
41 Jan GEBHART – Jan KUK LÍK, Vel ké dě ji ny ze mí Ko ru ny če s ké. Sva zek XVa 1938–1945. Pra ha – Li to-
my šl 2006, s. 89  –90.
42 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 183–184; ANM, f. E. Be neš, k. 47, a. č. 458, Smut né-
ho záz nam o mni chov ské kri zi, 11. 10. 1938.
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V ne dě li 2. říj na 1938 se Drti na po pr vé do zvě děl o úva hách v po li tic kých kru zích, 
že by měl Be neš ab di ko vat. Pos tup ně o tom ho vo řil s pro fe so rem Ja ro sla vem Krej-
čím, Zdeň kem Chy ti lem a Anto ní nem Kin ka lem. Dej vic ký sta ros ta Kin kal Drti nu 
te le fo nic ky in for mo val o prá vě pro bí ha jí cí po ra dě ve slu žeb ním by tě praž ské ho pri-
má to ra Zen kla, kte rá poz dě ji ve šla ve zná most ja ko „Zen klův puč“ (ší ři ly se to tiž 
fá my, že praž ský pri má tor chys tal s vo já ky puč na od stra ně ní pre zi den ta Be ne še). 
Kro mě řa dy čle nů Vý bo ru na obra nu re pu b li ky do ra zi li na to to jed ná ní ta ké po sla-
nec Ja ro mír Ne čas, le gač ní ra da Hu bert Ma sa řík, no vi nář Hubert Rip ka a vy da va tel 
a ad vo kát Zde něk Chy til. Armá du za stu po va li ge ne rál Ser gej Ingr a plu kov ník Ema-
nu el Mo ra vec. Účast ní ci di s ku to vali o mož nos ti vo jen ské ho pře vze tí mo ci a ná sled-
ném od mít nu tí ka pi tu la ce. Spo lé ha li na sku teč nost, že ar má da do sud ovlá da la hlav ní 
část opev ňo va cí ho sy sté mu. K bo ji by li údaj ně od ho d lá ni ge ne rá lo vé Lev Prcha la, 
Voj těch Lu ža, Ser gej Voj ce chov ský, Jo sef Vo tru ba a Ser gej Ingr. Zen kl na vrhl, aby 
vzni klá opo zič ní sku pi na vy sla la k jed ná ní s pre zi den tem plu kov ní ka Mo rav ce, což 
by lo vše mi schvá le no. O úmy slu vy slat Mo rav ce na au dien ci k pre zi den to vi ihned 
Drti nu te le fo nic ky in for mo val po sla nec Jo sef  Pa tej dl.43

Pro kop Drti na ihned za ří dil Mo rav co vo při je tí u dr. Be ne še. Plu kov ník při šel 
v pl né pol ní, „za mra če ný a pří mo hro zi vý“. Pre zi den to vu ta jem ní ko vi hned vy či-
nil za to, jak Hrad a vlá da po stu po va ly. Au dien ce trva la asi dvě ho di ny. Drti na měl 
chví le mi o pre zi den ta strach, ne boť Mo rav co vo roz čí le ní hro zi lo pře růst v ně ja ký 
in ci dent, a tak pro jis to tu po slou chal za dveř mi. Nic ne pře dlo že né ho se naš těs tí ne sta-
lo. Be neš svůj po stoj ne změ nil, na dru hé stra ně ani Mo rav ce ne pře svěd čil o svých 
ar gu men tech.44 Mo ra vec se vrá til zpět k Zen klo vi a tlu mo čil účast ní kům schůz ky 
Be ne šo vo ujiš tě ní, že br zy ozná mí se sta ve ní no vé vlá dy, kte rá by mě la kri zi vy ře šit. 
Dal ší ak ce schop nost opo zič ní sku pi ny po dla mo val zdr žen li vý po stoj ge ne rá la Lud-
ví ka Krej čí ho a sku teč nost, že se pro je jí plá ny ne po da ři lo zí s kat před se du so ci ál ní 
de mo kra cie Anto ní na Hampla.

Po dle ně ko li ka svě dec tví na vští vil 3. říj na plu kov ník Mo ra vec pre zi den ta ješ tě 
jed nou, ten to krát v do pro vo du čtyř ge ne rá lů. Vo já ci po Be ne šo vi chtě li, aby ab di-
ko val, ji nak vy hro žo va li je ho se sa ze ním za po mo ci ar má dy. Be neš prý re a go val 
po znám kou, že tu to výz vu ne be re na vě do mí. Ne úspěš ně se pak sna žil o ná zo rech 
Zen klo vy sku pi ny pře svěd čit pre zi den ta i Ja ro slav Strán ský, kte rý ho zá ro veň ujis-
til, že cí lem je jich sna že ní roz hod ně ne by lo Be ne šo vo svrže ní. Ce lý „puč“ se tak 
od eh rál jen ver bál ně a v my slích ně ko li ka opo zič ně la dě ných po li ti ků a důs toj ní ků.45 
Po dle Drti ny by lo pro ne ús pěch Zen klo vy sku pi ny roz ho du jí cí, že je jí pokus při šel 
„pří liš poz dě, v oka m ži ku, kdy pro ti nám ne stá lo už je nom Ně  mec ko, nýbrž všech
ny čty ři mni chov ské vel mo ci a kdy ani SSSR ne chtěl ne bo ne mo hl do sti ener gic ky 

43 Srov. Pe tr ZENKL, Mo zai ka vzpo mí nek. (Ed.) Mi loš KOUŘIL. Olo mouc 1997, s. 49; Hu bert MASAŘÍK, 
V pro mě nách Ev ro py. Pa mě ti če s ko slo ven ské ho di p lo ma ta. Pra ha – Li to my šl 2002, s. 257.
44 ANM, f. P. Drti na, k. 2, a. č. 144, P. Drti na: Údaj né pře vra to vé plá ny v řa dách čs. ge ne ra li ty a po li ti ků 
v po sled ních dnech zá ří a na po čát ku říj na 1938 (rkp. 1966), s. 4–5. Mo ra vec se ten den ro ze šel s hrad ním 
tá bo rem, je hož byl do sud před ním ex po nen tem. Ve 30. le tech pa t řil me zi spo lu pra cov ní ky tý de ní ku De mo
kra tic ký střed. Po Mni cho vu a ná sled né oku pa ci se při klo nil ke ko la bo ra ci s Něm ci.
45 K „Zen klo vu pu či“ po drob ně ji viz Jan GEBHART – Jan KUK LÍK, Vel ké dě ji ny ze mí Ko ru ny če s ké. Sva-
zek XVa, s. 90  –92.
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vy stou pit v náš pro s pěch“.46 Dal ší pří či nu pak Be ne šův ta jem ník vi děl i v per so nál-
ním slo že ní to ho to opo zič ní ho usku pe ní.

Vněj ší tlak na Be ne šo vu ab di ka ci v dal ších dnech stá le sí lil. Pre zi dent si svou 
pů vod ní de mi si z 30. zá ří roz my s lel a chtěl ješ tě v úřa du setr vat. Při chá ze ly však 
zprá vy, že Be rlín po ža du je je ho de mi si ja ko con di cio si ne qua non. To to sta no vi s-
ko pod po ři li ge ne rá lo vé Jan Sy ro vý a Lud vík Krej čí. Be neš však s ab di ka cí stá le 
otá lel – pa tr ně vě řil, že se sta ne ně co, co vý voj ješ tě zvrá tí. K ná tla ku se ale při da li 
i ve dou cí před sta vi te lé po li tic kých stran, a tak na ko nec 5. říj na 1938 Be neš sku teč-
ně ab di ko val.47

Pro Drti nu by lo pů vod ně ne před sta vi tel né, že by mo hl i na dá le po kra čo vat v prá ci 
pro Kan ce lář pre zi den ta re pu b li ky. Svou do sa vad ní služ bu ne chá pal jen ja ko oby-
čej nou úřed ní po vin nost. Pro Be ne še pra co val z vlast ní ho upřím né ho pře svěd če ní, 
že tím nej lé pe slou ží vlas ti, pro to že se s je ho po li ti kou až do Mni cho va vždy zce la 
zto tož ňo val. S od cho dem do sa vad ní ho pre zi den ta pro něj ztrá ce la dal ší prá ce na 
Praž ském hra dě smy sl. Ješ tě v den pre zi den to va ab di kač ní ho pro je vu Drti na Be ne-
šo vi na bí dl, že v pří pa dě je ho záj mu ode j de z kan ce lá ře a bu de mu pl ně k dis po zi ci. 
Be neš tu to na bíd ku s dí ky od mí tl a do po ru čil Drti no vi, aby se tr val na svém mís tě.48 
Dne 6. říj na se Be neš roz lou čil se za měst nan ci kan ce lá ře a od jel do své vi ly v Se zi-
mo vě Ústí. Když je ho au to opouš tě lo hlav ní měs to, sym bo lic ky se uza ví ra la jed na 
his to ric ká ka pi to la ne jen v dě ji nách Če s ko slo ven ska, ale i v ži vo tě Pro ko pa Drti ny.

46 Archiv Ústa vu pro sou do bé dě jiny Aka de mie věd Če s ké re pu b li ky (dá le jen AÚSD), f. Po zůs ta lost H. Rip-
ky (dá le jen H. Rip ka), k. 46, a. č. 1553, P. Drti na: Tak zva ný Zen klův puč.
47 Na oka mži té ab di ka ci tr va li i čel ní před sta vi te lé KPR – Ja ro mír Smut ný, Jo sef Schies zl, Adolf Maix ner, 
Syl ves tr Blá ha i sám Pro kop Drti na. Viz ANM, f. E. Be neš, k. 47, a. č. 454.
48 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 248–249.
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U zro du ná rod ní ho od bo je

Ř Í J  N O  V É  C H M U  R Y  
A   P Ř Í  P R A  V A  B E  N E  Š O  V A  O D L E  T U  Z E  Z E  M Ě

Hek tic ké dny su det ské kri ze a ná sled ná ab di ka ce pre zi den ta Be ne še přine sly do ži vo-
ta ze mě i do osu dů jed not li vých li dí zá sad ní zlom. Všu de za vlá dla hlu bo ká de pre se 
a po cit zma ru, ce lou spo leč nost po sti hl vý raz ný otřes. Kaž dé mu by lo jas né, že po 
ztrá tě tře ti ny úze mí a po Be ne šo vě de mi si se za čí ná hrou tit stá va jí cí po li tic ký re žim 
a že no vý stát již ne bude do sa vad ní Ma sa ry ko vou re pu b li kou.

Li dé z Be ne šo va oko lí sná še li udá los ti z pře lo mu zá ří a říj na 1938 snad nej hů ře. 
Ně kte ří z nich mě li pro blé my se z mni chov ské ho šo ku vůbec vzpa ma to vat. Du šev ní 
stav „hrad ních mu žů“ zhor šo va ly i úto ky, kte ré se na ně sne sly ze stra ny po li tic kých 
pro tiv ní ků, znač né čás ti ti s ku, mnoh dy i od do sa vad ních osob ních přá tel. Pro ží va li 
po cit izo lo va nos ti. Drti na své teh dej ší po ci ty poz dě ji po psal: „Teh dy jsem po pr vé 
na vlast ním tě le po znal, co je dů sle dek po li tic ké po ráž ky a jak chut ná pád ze slá vy 
a mo ci… By la to do ba, kdy jsem po pr vé zpo zo ro val, že ne dáv ní do b ří zná mí, do 
vče rejš ka ve če ra ješ tě stou pen ci, a do kon ce přá te lé, dnes jsou ne odo la tel ně pu ze ni 
k to mu, aby ry chle pře šli na dru hý chod ník, když jsme se mě li po tkat a když zpo
zo ro va li, že jim ta ko vé se t ká ní hro zí. Uza ví ra li jsme se hod ně do ma, spo le čen ský 
ži vot pro nás té měř pře stal, vy hý ba li jsme se mu i nás ne lá kal. Všu de čí ha lo ne bez
pe čí, že usly ší te ná zo ry a od sud ky, s ni miž ne lze sou hla sit, ale jež v sou čas né chví li 
ne lze vy vrá tit ani úspěš ně po třít.“1 At mo s fé ra v hrad ních kru zích „by la pod psa“.2

Pro kop Drti na spo leč ně se svou že nou uva žo val do kon ce v prv ním ná va lu de pre se 
o tom, že spá chá se be vraž du – „ze ža lu nad ná rod ním neš těs tím, ze zkla má ní z li dí 
i přá tel, kte ří se mě ni li, při způ so bo va li a opouš tě li“, ale i „z po ci tu ne jis to ty, obav 
a báz ně před ne z ná mou a zdán li vě bez na děj nou bu douc nos tí“. Po mno ha le tech 
ty to své úva hy ko men to val: „Ze sou kro mých dů vo dů – jak ko liv bo lest ných – bych 
byl na mož nost vlast ní se be vraž dy ni kdy ne při šel. Mé teh dej ší se be vra žed né úmy sly 
by ly vy vo lá ny vý luč ně udá lostmi po li tic ký mi a stej ně to mu by lo i u mé že ny, až do 
té do by jsme si ži vo ta vá ži li, by li jsme rá di ži vi a umě li jsme ži vo ta uží vat ke znač né 
spo ko je nos ti.“3 O se be vraž dě uva žo val zpo čát ku ta ké Hu bert Rip ka, kte rý se ne mo-
hl smí řit s mni chov skou ka pi tu la cí, zá hy se ale roz ho dl po sta vit no vé si tua ci če lem.4

1 ANM, f. P. Drti na, k. 2, a. č. 144, P. Drti na: Po li tic ká at mo s fé ra v tzv. hrad ních kru zích za II. re pu b li ky 
(rkp. 1966), s. 3. Srov. P. DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 294.
2 ANM, f. P. Drti na, k. 2, a. č. 144, P. Drti na: Po li tic ká at mo s fé ra, s. 1.
3 ANM, f. P. Drti na, k. 2, a. č. 141, P. Drti na: Po psá ní, zdů vod ně ní i vy svě t le ní mé ho se be vra žed né ho po ku
su z 27. úno ra 1948 (rkp. 1968), s. 1.
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Po ab di ka ci Be ne še rá zem ustal ruš ný pro voz v je ho bý va lé kan ce lá ři. „Hrad se 
ná hle oc tl na ve d lej ší ko le ji a mi mo ces ty ústřed ní ho ži vo ta stát ní ho or ga nis mu.“5 
Drti na měl ov šem i tak dost prá ce, kte rá mu po sky tla únik od čer ných myš le nek. 
Spo lu s dr. Rem sou vy ři zo val hro ma du běž né agen dy, jež se na shro máž di la bě hem 
zá ři jo vé kri ze, a na niž pro to dosud ne byl čas. Dne 8. říj na se v hrad ní kan ce lá ři 
ob je vil Be ne šův komor ník Ko ty za se vzka zem, že si bý va lý pre zi dent pře je, aby za 
ním Drti na při jel do Se zi mo va Ústí a na stou pil u něj se kre tář skou služ bu. Kanc léř 
Šá mal i před nos ta Schies zl vy slo vi li s tím to přá ním sou hlas a Pro ko pa Drti nu da li 
na ne ur či tou do bu, s plat nos tí od 10. říj na, k dis po zi ci Be ne šo vi „pro uspo řá dá ní 
a li k vi da ci je ho pí sem ných pre si dent ských po zůs tat ků“.6

Ješ tě té hož ve če ra se Drti na se šel u Dráb ků se svým dlou ho le tým příte lem Hu ber-
tem Rip kou, jenž se chys tal od jet ze ze mě. Ne ho d lal se při způ so bo vat po div ným 
po mě rům v po mni chov ské re pu b li ce. Do ho dli se spo lu na bu dou cím pí sem ném sty ku 
a pro Rip ku vy my s le li pro ten to účel kry cí jmé no „Char pen tier“. Drti no vým pro-
střed nic tvím se chtěl Ripka ta ké roz lou čit s dr. Be ne šem a za hla dit spor, kte rý me zi 
ním a pre zi den tem kvů li mni chov ské ka pi tu la ci vzni kl.7 Rip ka měl již za se bou roz-
ho vo ry s La di sla vem Ra ší nem a Vlas ti mi lem Klí mou, s ni miž se sho dl na tom, že 
br zy ne po chyb ně do jde k vál ce. Tvr di li, že bu de nut né „uchý lit se do ma k pod zem
ní mu od bo ji a bu de tře ba, aby chom za hra ni ce mi mě li po li tic kou emi g ra ci, kte rá by 
v kon tak tu a ve spo lu prá ci s od bo jem do má cím zí s ká va la pů du pro po li tic ké po tře
by a cí le na še ho ná ro da“. Sho dli se v tom, že Be neš je osob nos tí s nej prů kaz něj ší 
le gi ti ma cí pro vede ní od bo je.8 Na schůz ce u Dráb ků Rip ka Drti nu s tě mi to vý vo dy 
sezná mil a za pří sa hal jej, aby pre zi den ta při měl k brzké mu od jez du ze ze mě. By lo 
pa tr né, že se Rip ka bo jí o Be ne šův ži vot.9

V pon dě lí 10. říj na 1938 na stou pil Drti na svou služ bu v Se zi mo vě Ústí. Be ne še 
na šel ve vel mi špat ném zdra vot ním sta vu, upou ta né ho na lůž ku. Zpo čát ku s ním 
te dy ve dl jen krát ký roz ho vor, tý ka jí cí se ná pl ně za da né prá ce. Drti no vým úko lem 
by lo v prv ní řa dě roz dě le ní veš ke ré do ku men ta ce na Be ne šo vy osob ní pí sem nos-
ti a na úřed ní ma te ri ál, kte rý se měl vrá tit zpět do Ar chi vu KPR. Jed na lo se pře-
de vším o do ku men ty z prů bě hu zá ři jo vé kri ze. Drti na ta ké tří dil pří val ko re spon-
den ce, kte rá do Se zi mo va Ústí den ně do chá ze la. Čas to se jed na lo o pro je vy úc ty 
a od da nos ti, což po vzbu di vě kon tra s to va lo s pro ti be ne šov skou kam pa ní, kte rá se 
prá vě roz ví je la v do má cím ti s ku. Aby ne mu sel do jíž dět a mo hl se v kli du vě no vat 
své prá ci, byl Drti na uby to ván v za hrad ním dom ku, přímo v are á lu Be ne šo vy vi ly. 
Kro mě ví ken du, kdy se vrá til do Pra hy za ro di nou, tak strá vil ce lé té měř dvou tý-
den ní ob do bí v Se zi mo vě Ústí.

Ví ken do vou ces tu do Pra hy Drti na ta ké vy užil k dů věr ným jed ná ním, ji miž jej 
Be neš po vě řil. V so bo tu 15. říj na se tak se t kal na Ra ší no vě ná bře ží s mi nis trem 
so ciál  ní pé če, zdra vot nic tví a tě les né vý cho vy Pe trem Zen klem, aby spo lu pro jed na li 

4 ANM, f. V. Klí ma, k. 1, a. č. 10, V. Klí ma: 1938. Mě li jsme ka pi tu lo vat? III. díl, s. 79.
5 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 252.
6 Tam též, s. 253.
7 ANM, f. V. Klí ma, k. 1, a. č. 10, V. Klí ma: 1938. Mě li jsme ka pi tu lo vat? III. díl, s. 79. Rip ka údaj ně bez-
pro střed ně po Mni cho vu pro hlá sil: „S dr. Be ne šem jsem mrav ně ho tov.“
8 Tam též, s. 79  –80.
9 Jan JÍNA, Jak se ro dil ná rod ní od boj. Ma sa ry kův lid, roč. XII, č. 4, 2006, s. 16.
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zá le ži tost je ho de mi se, již Zen kl po dal pre zi den to vi 29. zá ří a kte rou Be neš ne při jal. 
Zen kl svou de mi si ob sá hle zdů vod nil v do pi se, na nějž mu pre zi dent vů bec ne od-
po vě děl. Ná sled ně u Be ne še vy vo la la jis tou ne li bost Zen klo va účast na ak cích pro ti 
je ho mni chov ské mu roz hod nu tí (tj. „Zen klův puč“). Drti na měl ny ní úkol urov nat 
vzá jem ný vztah a za brá nit dal ší mu ne do ro zu mě ní. Zen klo vi vy svě t lil, že mu si ce 
Be neš na je ho do pis již ne od po ví, ale zá ro veň ho pro sí, aby ve vlá dě zůs tal. Zen kl 
na ko nec vlá du opus til až 1. pro sin ce 1938 na zá kla dě de mi se ce lé ho Sy ro vé ho ka bi-
ne tu. Při odle tu z Pra hy pak Be neš po slal Drti nu za Zen klem se vzka zem, kte rým 
mu pro je vil svou dů vě ru.10

S bý va lým pre zi den tem se chtě ly v Se zi mo vě Ústí se t kat růz né ná vště vy. Mno-
hé z nich by ly rov nou od mít nu ty a ty, kte ré do ra zi ly do Be ne šo vy vi ly, se mu se-
ly ob vy kle spo ko jit jen s při je tím u Drti ny ne bo u pa ní Ha ny Be ne šo vé. Hlav ním 
dů vo dem by la Be ne šo va ne moc, kte rá vy ža do va la klid na lůž ku. Bý va lý pre zi dent 
na víc ne ch těl vy stu po vat na ve řej nos ti – pro to ta ké od mí tl mno ho na bí dek k in ter-
view pro svě to vý tisk. Vý jim kou byl Lé on Jou haux, ge ne rál ní ta jem ník fran couz-
ské od bo ro vé or ga ni za ce CGT, je hož Be neš při jal a kte rý mu vy já dřil „svůj stud 
nad cho vá ním Fran cie“.11

Be neš pří mo za ká zal mno hým svým spo lu pra cov ní kům, aby jej na vští vi li. Při-
jet smě li prak tic ky pou ze ti, kte ří za jiš ťo va li je ho osob ní ma jet ko vé zá le ži tos ti ne bo 
ne od klad né úřed ní vě ci. Z pre zi dent ské kan ce lá ře do jíž dě li do Se zi mo va Ústí jen 
Ja ro mír Smut ný a Jo sef Schies zl, kte ří ad mi ni s t ra tiv ně li k vi do va li pre zi den to vo 
úřed ní po sta ve ní v Pra ze. Schies zl ta ké za jiš ťo val styk s vlá dou, jež je ho ús ty tlu-
mo či la přá ní, aby Be neš uryc hlil svůj plá no va ný od jezd ze ze mě.12 Be neš však chtěl, 
dří ve než opus tí ze mi, do mlu vit ně kte rá opa t ře ní a svě řit se ně ko li ka dů věr ní kům 
se svý mi ná zo ry na si tua ci a je jí dal ší vý voj. Peč li vě si pro to vy bral ně ko lik osob, 
kte ré mě ly vy tvo řit já dro je ho do má cích spo lu pra cov ní ků, ja ké si usku pe ní na způ-
sob Maf fie z ob do bí prv ní svě to vé vál ky.

Již v den své de mi se, 5. říj na 1938, jed nal Be neš s di p lo ma tem Arnoš tem Hei-
dri chem, je hož po vě řil, aby po do mlu vě s mi nis trem za hra nič ních vě cí Ka mi lem 
Krof tou se sta vil ze svých přá tel v če s ko slo ven ském za hra nič ním úřa dě usku pe ní, 
kte ré by sbě rem in for ma cí a ra da mi po má ha lo je ho bu dou cí čin nos ti v za hra ni čí.13 
Ve dnech od 11. do 20. říj na se pak Be neš pos tup ně se t kal, vět ši nou za Drti no vy pří-
tom nos ti, s re dak to rem Zdeň kem Boř kem-Do hal ským, le gač ním ra dou Ja nem Jí nou, 
vy da va te lem Zdeň kem Chy ti lem, vy slan ci Vá c la vem Gir sou a Ja ro mí rem Smut ným 
a snad i s re dak to rem Anto ní nem Pe šlem. Upo zor nil je, že brzy za čne ev rop ská vál-
ka, a pro to „mu sí me opět za čít vše stran ný od boj ja ko za vál ky v ro ce 1914: Bu de me 
mu sit při pra vit or ga ni za ci od po ru doma, zří dit stá lý styk s pro ti na cis tic kou Ev ro

10 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 263–264.
11 Anto nín KLIMEK, Edvard Be neš od ab di ka ce z funkce pre zi den ta ČSR (5. říj na 1938) do zká zy Če s ko-
slo ven ska (15. břez na 1939). In: Jan RATAJ – Anto nín KLIMEK a kol.: Z dru hé re pu b li ky. Sv. 1. Pra ha 1993, 
s. 178.
12 Edvard BENEŠ, Pa mě ti. Od Mni cho va k no vé vál ce a k no vé mu ví těz ství. Pra ha 1947, s. 75. Pre zi dent při-
jal na bíd ku pro fe su ry na uni ver zi tě v Chi ca gu a chys tal se od jet po 28. říj nu nej pr ve do Švý car ska, kde se 
chtěl v kli du při pra vit na své před náš ky. Odtud měl po kra čo vat na let ní se mes tr do USA. Srov. též ANM, 
f. E. Be neš, k. 47, a. č. 454, záz nam Smut né ho o ná vště vě u Be ne še, 14. 10. 1938.
13 Jin dřich POKORNÝ, Par si fal, s. 25–26. Hei drich vzni klou sku pi nu po jme no val „ZAMINI v od bo ji“.
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pou a při pra vo vat ar má du do ma i za hra ni ce mi pro boj pro ti Ně mec ku… Bu de tře
ba čet né po li tic ké i vo jen ské emi g ra ce, kte rá mu sí včas opus tit ze mi…“14

S Drti nou Be neš jed nal o stej ných zá le ži tos tech ta ké sa mo stat ně bě hem jed no ho 
od po le d ne, pár dní před svým odle tem. Vy já dřil teh dy své pře svěd če ní, že do vy puk-
nu tí vál ky na cis té ne cha jí okleš tě né Če s ko sloven sko na po ko ji.15 Mír však ne mů že 
mít dlou hé tr vá ní,16 z če hož Beneš vy vo zo val: „Pro nás to zna me ná, že to bu de me 
dě lat opět tak, ja ko jsme to dě la li za pr vé svě to vé vál ky s Ma sa ry kem a Šte fá ni kem.“17 
Zdů raz ňo val, že je tře ba, aby jej Drti na spo lu s Jí nou a Chy ti lem sou stav ně in for mo-
va li o všem, co se do ma dě je. Drti no vi ta ké do po ru čil, aby co nej dé le zůs tal na svém 
mís tě v pre zi dent ské kan ce lá ři, pro to že je ve spo leč ném záj mu „ne vy klí zet před čas ně 
po zi ce“ a udr žet si bez peč ně dů klad nou in for mo va nost o vr chol né če s ké po li ti ce.18

Be neš a je ho blíz cí spo lu pra cov ní ci, kte ří se z vel ké čás ti re kru to va li z okru hu 
ko lem de bat ní ho klu bu Pří tom nost a tý de ní ku De mo kra tic ký střed, v těch to po ra dách 
po lo ži li zá klad ní ká men bu dou cí ná rod ní re zi s ten ce, kte rá se vy tvo ři la po ně mec ké 
oku pa ci če s kých ze mí. Ote vře li tak prv ní ka pi to lu či pří prav nou fá zi dě jin do má cí ho 
od bo je, kte rou Pro kop Drti na údaj ně na zý val „ob do bím sta ro dru ži nic kým“.19 Sku pi-
na, kte rá se v zá pě tí za ča la for mo vat, vy tvá ře la zá klad do má cí pod po ry dr. Be ne še 
a je ho plá nů do bu douc na.

Na na lé há ní vlá dy se Be neš roz ho dl uryc hlit svůj odlet ze ze mě. To to roz hod nu tí 
mu uleh či la sku teč nost, že by ly zru še ny osla vy ná rod ní ho svát ku 28. říj na, na něž 
chtěl pů vod ně po čkat. Ve chmur né at mo s fé ře, kte rá v ČSR vlá dla od za čát ku říj na 
1938, ne ho d lal dé le se tr vá vat a pro hlá sil, „že by od jel co nej dří ve“.20 Je ho sy no vec 
Bo huš Be neš, kte rý za ním teh dy při le těl, ho pře mlu vil, aby mís to do Švý car ska 
od ces to val do Anglie. Na bí dl mu tam svou vil ku v Put ne y a se be ja ko osob ní ho 
ta jem ní ka. Schies zl a vy sla nec Smut ný do mlu vi li odlet z Pra hy na 22. říj na. Všech-
ny pří pra vy se ko na ly ve li ce dis krét ně, o chys ta né ces tě vě dě lo jen vel mi má lo li dí.

V so bo tu 22. říj na se na ru zyň ském le tiš ti s Be ne šo vý mi lou čil vlast ně jen ma lý 
hlou ček nej bliž ších, kte ří by li o ter mí nu odle tu in for mo vá ni. Ve dle man že lů Drti-
no vých stá li u le ta dla ta ké man že lé Smut ní a Kluč ko vi, pa ní Strim plo vá a do sa vad ní 
Be ne šův osob ní lé kař dr. Adolf Maix ner. V han gá ru se přes vše ch na uta je ní na ko nec 
ob je vi li i dva no vi ná ři. Z ofi ci ál ních či ni te lů ne při šel ni kdo. Lou če ní tr va lo ví ce než 
ho di nu a Be neš ho vy užil k udě le ní svých po sled ních po ky nů.

Drti no vi ulo žil, aby na vští vil ně kte ré mi nis try no vé vlá dy, Ja na Čer né ho,  Jo se fa 
Kal fu se, Sta ni sla va Bu kov ské ho a Pe tra Zen kla, a aby jim zdů raz nil, že ne bu de 
v ci zi ně dě lat žád né po tí že a že k nim cho vá pl nou dů vě ru. Mi mo to měl Drti na 
jed nat s před se dou ná rod ně so cia lis tic ké stra ny Vá c la vem Ja ro sla vem Klo fá čem, 
 se ná to rem Anto ní nem Klou dou, Ja ro mí rem Ne ča sem a kanc lé řem Pře my slem 

14 Edvard BENEŠ, Pa mě ti, s. 76.
15 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 267–268. Drti na vy já dřil opa ko vaně před Be ne šem 
své po chyb nos ti o správ nos ti té to myš len ky.
16 Be neš poz dě ji tvrdil, že teh dy oče ká val kon flikt ne poz dě ji než v květ nu ne bo v červ nu 1939. Drti na na -
o pak vzpo mí nal, že Be neš při pouš těl mož nost ně ko lik let tr va jí cí ho mí ru – byť ne „mí ru na čas na ší ge ne
ra ce“. Srov. Edvard BENEŠ, Pa mě ti, s. 76; Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 268.
17 Tam též, s. 268.
18 Tam též, s. 269.
19 Jan JÍNA, Jak se ro dil ná rod ní od boj. Ma sa ry kův lid, roč. XII, č. 4, 2006, s. 15.
20 ANM, f. E. Be neš, k. 47, a. č. 454, záz nam Smut né ho, 18. 10. 1938.
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Šá ma lem. Všech ny ty to schůz ky pak Drti na oprav du usku teč nil. Be neš ta ké své-
mu dů věr ní ko vi při po me nul, o čem se spo lu ba vi li v Se zi mo vě Ústí. Drti na o svém 
po sled ním roz ho vo ru s Be ne šem ve vlas ti na psal: „Zde ne by lo vý zev k ile ga li tě ješ tě, 
ale by lo to před běž né na zna če ní, že dr. Be neš s tě mi to lid mi po čí tá a že je jich vlas
te nec ké věr nos ti dů vě řu je. Pro mne tyto ná vště vy s ně kte rý mi z nich by ly vlast ně 
pří mo po čát kem dů věr né a poz dě ji vy lo že ně ile gál ní spo lu prá ce. To pla tí ze jmé na 
o dr. Kal fu so vi a ing. Ne ča so vi.“21

Po Be ne šo vě odle tu vy kro čil Drti na „do ne jis té a má lo váb né bu douc nos ti Dru hé 
re pu b li ky“.22 Směr dal ší ho vý vo je na zna čo va la již ve čer ní vy dá ní Te le gra fu a Expre
su, jež sen zač ně in for mo va la o Be ne šo vě ran ním odle tu. Zpra vo daj jí zli vě po zna-
me nal, že pa ní Drti no vá pře da la pa ní Be ne šo vé ky ti ci a úsluž ně jí po lí bi la ru ku. 
Drti na to chá pal ja ko sna hu „se zřej mou zlo vol nos tí vy kre s lit před ši ro kou li do vou 
ve řej nos tí vztah Be ne šo vých k je jich úřed ní mu a slu žeb ní mu oko lí ve svě tle ja ké
si ne de mo kra tic ké de vot nos ti“.23 Ta to udá lost při tom by la jen ne pa tr nou epi zo dou 
v mo hut né pro ti be ne šov ské kam pa ni, kte rá prá vě teh dy do sa ho va la své ho vr cho lu.

Tu to kam paň do pro vá zel tlak na per so nál ní čist ky, je jichž oběť mi se mě li stát 
do sa vad ní ex po nen ti Hra du. Per so nál ní změ ny po sti hly ze jmé na di p lo ma tic kou služ-
bu, kde se o to za slou žil no vý mi nis tr za hra ni čí Fran ti šek Chval kov ský. Jan Jí na byl 
teh dy od sta ven „s hru bos tí vprav dě dry áč nic kou“,24 Eduar da Tá bor ské ho „pou ze“ 
pře řa di li do ji né po zi ce. Kan ce lář pre zi den ta re pu b li ky ta ko vé změ ny za sa ho va ly 
mno hem po ma le ji, ne boť se po ur či tou do bu ve své po zi ci dr žel kanc léř Pře my sl 
Šá mal. Ně kte ří však opouš tě li kan ce lář do bro vol ně, ode jít se chys tal i sekč ní šéf 
dr. Schies zl. Drti na se po dle Be ne šo va přá ní roz ho dl udr žet v kan ce lá ři tak dlou ho, 
jak to jen bu de mož né, bez ohle du na kon krét ní oso bu no vé ho pre zi den ta. Otáz ka, 
kdo se sta ne ná stup cem dr. Be ne še, po cho pi tel ně ve li ce za jí ma la všech ny pra cov ní-
ky pre zi dent ské kan ce lá ře. Ja ko o mož ných kan di dá tech se po dle Drti ny v zá ku li sí 
ho vo ři lo o Ru dol fu Bera no vi, ře di te li Živ no ban ky Ja ro sla vu Preis so vi či to vár ní ko vi 
Ja nu Anto ní nu Ba ťo vi. Občas prý pa dla zmín ka i o vy slan cích Voj tě chu Mast ném 
a Šte fa nu Osu s kém.25

S T A  R O  D R U  Ž I  N Í  C I  N Á  R O D  N Í  H O  O D  B O  J E

Drti na ko lem se be za čal v in ten cích Be ne še vy tvá řet ne for mál ní usku pe ní, jež mě lo 
v plá nu na vá zat s bý va lým pre zi den tem pra vi del né spo je ní. Pár dní po při stá ní 
Be ne šo va le ta dla v Lon dý ně se se šli Pro kop Drti na, vy slan ci Ja ro mír Smut ný a Jan 
Jí na, vy da va tel Zde něk Chy til a práv ník Ja ro slav Drá bek, aby se do ho dli na pří pra-

21 ANM, f. P. Drti na, k. 4, a. č. 175, Vzpo mín ky dr. P. Drti ny z let 1938/1939 (rkp. 1965), s. 2. Srov. též Pro-
kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 276; Vlas ti mil KLÍMA, K his to rii do má cí ho od bo je za dru-
hé svě to vé vál ky (Po li tic ké ústře dí a Ústřed ní ve de ní od bo je do má cí ho). In: Z po čát ků od bo je. 1938–1941. 
Pra ha 1969, s. 120.
22 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 277.
23 Tam též, s. 280.
24 Eduard TÁBORSKÝ, Prav da zví tě zi la. De ník dru hé ho za hra nič ní ho od bo je. Pra ha 1947, s. 15.
25 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 288.
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vě kon spi ra ce pro pří pad vál ky a na ko mu ni ka ci s Be ne šem.26 Ce lý krou žek, kte rý 
se v dal ších dnech a mě sí cích ješ tě dá le roz ši řo val, se sklá dal z dlou ho le tých přá-
tel, jež spo jo va la věr nost Be ne šo vě po li ti ce a čas to i pů so be ní v klu bu Pří tom nost 
a v ča so pi se De mo kra tic ký střed. Po va žo va li se za ja ký si taj ný se kre ta riát dr. Be ne še 
ve vlas ti a vlast ně jen „po kra čo va li ve své úřed ní a slu žeb ní čin nos ti, kte rou ko na li 
v do bě Mni cho va a před ním“.27 Spo leč ně vě ři li, že „Mni chov jest jen do čas nou pře
de hrou vel kých udá los tí, kte ré nás zno vu vy ne sou na vý slu ní po li tic ké svo bo dy“.28

Tis ko vá pro ti be ne šov ská kam paň sí li la a do stá va la až zbě si lý, vul gár ní ná boj. 
Vy sla nec v Pa ří ži Šte fan Osu s ký teh dy do kon ce po žá dal o po li cej ní do zor nad „jis
tý mi oso ba mi“, aby ne mo hly ve sto pách Edvar da Be ne še opus tit ze mi.29 Drti na cí-
til ja ko svou po vin nost pro ti na růs ta jí cí tis ko vé kam pa ni za sáh nout, chá pal to ja ko 
prv ní úkol no vé Maf fie. Jed nal v tom to smě ru s dr. Schies zlem, je hož žá dal o zá sah 
na tis ko vém od bo ru mi ni s ter ské ra dy a u pre mi é ra Ja na Sy ro vé ho. Argu men to val, 
že ne jde jen o osob ní otáz ku Edvar da Be ne še, nýbrž „o pre stiž pří mo úřa du hla
vy stá tu a je ho před sta vi te lů“. Schies zl s tím sou hla sil, a do kon ce tvrdil, že o tom 
již se Sy ro vým ho vo řil a zí s kal pří slib, že tis ko vý od bor za kro čí.30 Drti na se přes to 
s tím to kon sta to vá ním ne spo ko jil a hle dal pomoc i u ná rod ně so cia lis tic kých či ni te lů 
Zen kla a Klo fá če, kte ří ho ujis ti li, že je jich stra nic ký tisk se ke kam pa ni ne při po jí.

Ze stej né ho dů vo du Drti na na vští vil i La di sla va Ra ší na, kte ré ho po žá dal o zá sah 
v no vi nách Ná rod ní ho sjed no ce ní. Ra šín s ním sou hla sil a ozná mil mu, že již ta ké 
na psal Be ne šo vi do pis, v němž ce lou štva vou kam paň od mí tl.31 Ra šín měl po tře bu 
vý raz ně se dis tan co vat od „tou hy na ná rod ní ka ta stro fě vy dě lat“.32 Sho da ná zo rů, 
kte rá se na té to schůz ce pro je vi la, mě la vel ký výz nam pro dal ší sbli žo vá ní me zi 
Drti no vou sku pi nou De mo kra tic ké ho stře du a usku pe ním ko lem po slan ců La di sla va 
Raší na a Vlas ti mi la Klí my z re vu e Ná rod ní myš len ka, kte ré se v té do bě po sta vi lo 
i pro ti sna ze se ná to ra Ná rod ní ho sjed no ce ní Jo se fa Ma touš ka utvo řit nad Be ne šem 
ná rod ní soud. Dří věj ší vzá jem né po li tic ké spo ry rázem ztra ti ly ak tu ál nost, no vá 
si tua ce na o pak vy tvo ři la pří z ni vé pod mín ky pro spo leč nou do ho du, jež se sta la 
zá kla dem bu dou cí spo lu prá ce v ile ga li tě za oku pa ce.

La di slav Ra šín nej vý raz ně ji spo leč ným cí lům po mo hl svou ob ha jo bou prv ní re pu-
b  li ky v par la ment ní ře či pro ne se né 14. pro sin ce 1938, za kte rou mu ta ké Drti na vře le 
po dě ko val, pro to že šlo o „po li tic ký čin mi mo řád né ho mrav ní ho výz na mu“.33 Ra šín 
ve svém pro je vu pra ný řo val tis kové po mě ry dru hé re pu b li ky, vy já dřil svůj ne sou-
hlas s Mni cho vem i s ne ná vist ný mi no vi nář ský mi kam pa ně mi. Na zá věr pro hlá sil: 
„Když vstu po val jsem po pr vé do té to sně mov ny, sli bo val jsem, že bu du vě ren re pu

26 Jí na uvá dí, že se již od po čát ku účast ni li na víc ta ké Anto nín Pe šl a Ji ří Sed mík. Ten to údaj prav dě po dob-
ně ne ní úpl ně přes ný. Srov. Jan JÍNA, Jak se ro dil ná rod ní od boj. Ma sa ry kův lid, roč. XII, č. 4, 2006, s. 16.
27 Jan KŘEN, Do emi g ra ce. Zá pad ní za hra nič ní od boj 1938–1939. 2. vy dá ní. Pra ha 1969, s. 265.
28 ANM, f. P. Drti na, k. 2, a. č. 75, Drti nův re fe rát k vý ro čí smr ti dr. Z. Chy ti la, 3. 5. 1946, s. 4.
29 Viz Jan RATAJ, O au to ri ta tiv ní ná rod ní stát. Ide o lo gic ké pro mě ny če s ké po li ti ky v dru hé re pu b li ce 
1938–1939. Pra ha 1997, s. 56.
30 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 283.
31 Text Ra ší no va do pi su Be ne šo vi ze 7. 11. 1938 viz Edvard BENEŠ, Pa mě ti, s. 78–80. Be ne šo vu od po věď 
z 24. 11. 1938 viz ten týž, Šest let exi lu a dru hé svě to vé vál ky. Ře či, pro je vy a do ku men ty z r. 1938–45. 5. vy dá-
ní. Pra ha 1946, s. 22–32.
32 Edvard BENEŠ, Pa mě ti, s. 80.
33 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 285.
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b li ce Če s ko slo ven ské. Dnes z to ho to mís ta opa
ku ji, že té Če s ko slo ven ské re pu b li ce, kte ré jsem 
věr nost sli bo val, vě ren zůs ta nu.“34 Dne 15. pro-
sin ce 1938 pak Ra šín hla so val pro ti zmoc ňo-
va cí mu zá ko nu, kte rý dá val vlá dě na dva ro ky 
prá vo na hra zo vat zá ko ny vlád ní mi na ří ze ní mi 
i mě nit ústa vu, čímž v podsta tě li k vi do val če s-
ko slo ven ský par la men ta ris mus.

Do sa vad ní po ku sy o spo je ní s Be ne šem 
ne vy ho vo va ly, a tak by lo tře ba vy slat za ním 
osob ně ně ko ho pří mo ze stře du Drti no vy sku-
pi ny. V lis to pa du se v by tě Ja ro sla va Dráb ka 
se šli Pro kop Drti na, Zde něk Chy til, Jan Jí na 
a Ja ro mír Smut ný a do mlu vi li se, že ke kon tak-
tu s Be ne šem vy uži jí Dráb ko vy slu žeb ní ces ty 
do Lon dý na. Bý va lý pre zi dent znal Dráb ka od 
Drti ny, a tak všich ni po va žo va li to to ře še ní za 
ide ál ní. Drá bek byl vy ba ven veš ke rý mi da ty 
o dě ní v re pu b li ce, jež se mo hly Be ne šo vi ho-
dit. Do mů se měl vrá tit s kon krét ní mi po ky ny 

pro dal ší čin nost. Drá bek od jel spo lu se svou že nou z Pra hy ně kdy těs ně po 9. lis to-
pa du a v Lon dý ně se se t kal ve dle Be ne še i s Hu ber tem Rip kou a Ja nem Ma sa ry kem.35

Po ná vra tu Drá bek uspo řá dal ve svém by tě se t ká ní sku pi ny, na kte rém re fe ro val 
o vý sled cích lon dýn ské ces ty. Po dle Drti ny in for ma ce „v žád ném smě ru ne vzbu zo
va ly op ti mis mus“.36 Be ne šův zdra vot ní stav se do sud zdál být ne u s po ko ji vý, na víc ho 
vel mi trá pi lo pře tr vá va jí cí západ ní mni cho van ství. Vel ká Bri tá nie a Fran cie do sud 
ne vy stří z li vě ly z do jmu vy tvo ře né ho zdán li vý mi ús pě chy po li ti ky ap pe a se men tu.37 
Ta to schůz ka u dr. Dráb ka mě la ješ tě ji ný výz nam. Po dle Drti ny se teh dy účast ní ci 
roz ho dli do sa vad ní ma lý krou žek roz ší řit o no vé čle ny. Při po jili se kon zul Ji ří Sed-
mík, do ro ku 1935 osob ní ta jem ník mi nis tra za hra nič ních vě cí Be ne še, a Anto nín 
Pe šl, re dak tor Ná rod ní ho osvo bo ze ní. Je jich pří nos spo čí val pře de vším v pří stu pu 
k in for ma cím, ji miž ni kdo ze sta rých čle nů ne dis po no val. Sed mík pa t řil me zi dů věr-
ní ky so ci ál ně de mo kra tic ké ho pře dá ka Anto ní na Ham pla, kte rý se po slé ze stal před-

34 Jan Bo ris UH LÍŘ, Ná rod ní de mo krat La di slav Ra šín. His to ric ký ob zor, roč. IX, č. 11–12, 1998, s. 261. 
Text ce lé ho pro je vu viz Spo leč ná če s ko-slo ven ská di gi tál ní par la ment ní kni hov na – ste no pro to kol 157. schů-
ze Po sla nec ké sně mov ny Ná rod ní ho shro máž dě ní 1935–1938 [on-li ne]. B. d. [cit. 29. 5. 2010]. Do stup ný 
z WWW: <http://www.psp.cz/ek nih/1935ns/ps/sten prot/157schuz/s157007.htm> a <http://www.psp.cz/
ek nih/1935ns/ps/sten prot/157schuz/s157008.htm>.
35 Ja ro slav DRÁBEK, Z ča sů do brých i zlých, s. 34–35. Po dle Jí ny do šlo k se t ká ní 14. 11. 1938 – Jan JÍNA, 
Jak se ro dil ná rod ní od boj. Ma sa ry kův lid, roč. XII, č. 4, 2006, s. 17. Be neš myl ně vzpo mí nal, že Drá bek při-
jel až ve dru hé po lo vi ně lis to pa du. Viz Edvard BENEŠ, Pa mě ti, s. 76.
36 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 291.
37 V otáz ce vál ky Be neš Dráb ko vi zhru ba ře kl: „Ne ní mož no ješ tě bez peč ně ří ci, kdy a kde Hi tler ve své 
do by vač nos ti na ra zí. Ne při pra ve nost Fran cie a Anglie je ta ko vá, že mož no po čí tat i s del ším ob do bím ja ké
ho si ev rop ské ho ma ras mu.“ Viz Jan JÍNA, Jak se ro dil ná rod ní od boj. Ma sa ry kův lid, roč. XII, č. 4, 2006, 
s. 17.

Antonín Pešl. Zdroj: archiv autora
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se dou no vě zfor mo va né „loa jál ně opo zič ní“ Ná rod ní stra ny prá ce. Pe šl se za se po hy-
bo val me zi vliv ný mi oso ba mi z le gio nář ské ho pro stře dí. Sku pi na též pro je vi la zá jem 
o za po je ní Zdeň ka Boř ka-Do hal ské ho, ten ale teh dy před lo že nou na bíd ku od mí tl.

Na dru hé stra ně se Drti no vo se sku pe ní chys tal opus tit Ja ro mír Smut ný, kte rý měl 
od jet kon cem ro ku 1938 ja ko no vý ge ne rál ní kon zul do Istan bu lu. Do mlu vi li se, že 
i na dá le zůs ta ne ve svém no vém pů so bišti v kon tak tu a sta ne se ja kou si za hra nič ní 
spoj kou praž ské sku pi ny s emi g ra cí. Smut ný svě řil Drti no vi 96 000 ko run v ho to-
vos ti, kte ré do stal od Be ne še před je ho odle tem na od bo jo vou čin nost. Drti na pře dal 
pe ní ze Dráb ko vi, jenž se za čí nal sta rat o fi nan ce je jich dů věr né sku piny.38

Své hlav ní po slá ní ta to sku pi na spa t řo va la ve zpra vo daj ské čin nos ti pro Edvar-
da Be ne še, chtě la udr žet je ho spo je ní s do mo vem. Na dru hé stra ně se za tím ni jak 
ne sna ži la for mu lo vat po li tic ký pro gram no vé re pu b li ky, ta to otáz ka však zá hy sa ma 
vy plu la na povrch při se t ká ní Drti ny s praž ským ad vo ká tem Ve le sla vem Wa hlem 
a ar chi tek tem Vla di mí rem Gré grem u mi ni s ter ské ho ra dy KPR dr. Ja ro mí ra Či ha ře. 
Gré gr a Wa hl se vy slo vi li pro no vou po li tic kou struk tu ru, ne svá za nou se sta rý mi 
stra na mi a tvo ře nou vý hrad ně no vý mi lid mi. Sta rý re žim po dle nich mni chov skou 
po ráž kou de fi ni tiv ně ztros ko tal. S tím to sta no vi s kem Drti na ne sou hla sil, od mí tal 
při pus tit, že po li tic ké stra ny úpl ně zkla ma ly. „Par la ment ní de mo kra cii si bez po li
tic kých stran os tat ně vů bec ne lze před sta vit a jsou je jím ne zbyt ným or ga ni zač ním 
a mo cen ským ná stro jem,“ zdů raz ňo val Drti na.39 Ten to ná zor há ji la Drti no va sku pi na 
i za oku pa ce, a pro to ta ké pa t ři la v od bo ji ke kon zer va tiv ně ji orien to va né mu prou du.

Když se Drti na do zvě děl, že no vou hla vou stá tu se sta ne Emil Há cha, pre zi dent 
Nej vyš ší ho správ ní ho sou du, po klá dal to „v da né si tua ci za dobré a šťast né ře še ní“, 
pře de vším z dů vo du je ho nad stra nic kos ti. Oce ňo val, že tím po li tič tí či ni te lé „ne po
chyb ně chtě li zdů raz nit, že přes vše ch no při způ so bo vá ní na cis tic ké mu do mi nu jí cí mu 
po sta ve ní ve střed ní Evro pě jsou roz hod nu tí udr žet u nás práv ní řád i spra ve dl nost 
de mo kra tic ké ho stá tu…“40 Po zvo le ní no vé ho pre zi den ta ode šel ve svých 71 le tech 
nej pr ve na do vo le nou a pak do pen ze kanc léř Pře my sl Šá mal. Je ho po sled ním úřed-
ním úko nem by lo před sta ve ní pra cov ní ků pre zi dent ské kan ce lá ře no vé hla vě stá tu. 
Hrad ní pro stře dí se ná sled ně za ča lo mě nit. Fak tic ké ve de ní na se be str hl no vý sekč-
ní šéf Au gustin Po pel ka, kte rý v KPR pra co val již od ro ku 1918 a v po sled ní do bě 
byl Šá ma lo vou pra vou ru kou. Vy zna čo val se pra vi co vě kon zer va tiv ním smý šle ním.

S Há cho vým ná stu pem se au to ma tic ky po ji la otáz ka, kdo bu de je ho osob ním 
ta jem ní kem. Na do po ru če ní Ja ro mí ra Či ha ře i Au gus tina Po pel ky po kra čo val v té to 
funkci Pro kop Drti na. Emil Há cha pro ti té to vol bě ne vzne sl ná mit ky a při dě lil Drti-
no vi na sta rost svou kni hov nu, dě ko vá ní za da ro va né kni hy a po dob né, spí še sou-
kro mé zá le ži tos ti. Pro Drti nu to bylo pří jem né pře kva pe ní, ne boť to ja ko Be ne šův 
ex po nent ne oče ká val.41 Smut né mu o tom do Tu rec ka na psal: „Sám jsem byl již jed nou 
no hou z kan ce lá ře ven ku. Msti li se. Za ch rá nil mě dr. Po pel ka sta teč ným a cha rak
ter ním po sto jem. Ale s poň za tím, ale věc ješ tě dáv no ne ní de fi ni tiv ně skon če na.“42

38 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 399  –400.
39 Tam též, s. 296.
40 Tam též, s. 289.
41 Tam též, s. 301; To máš PASÁK, JUDr. Emil Há cha (1938–1945). Pra ha 1997, s. 34.
42 AÚTGM, f. 37 (Smut ný), sign. 50/1.
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Drti na měl s pre zi den tem Há chou, kte rý ho sho dou okol nos tí před lety zkou šel při 
stát ní zkouš ce ze správ ní ho prá va, pou ze jed nu pra cov ní roz mlu vu. Je jich de ba ta se 
při tom ne tý ka la jen úřed ní agen dy a slu žeb ních zá le ži tos tí, ale mě la i jis tý po li tic ký 
výz nam. By lo zřej mé, že si no vý pre zi dent bý va lé ho Be ne šo va osob ní ho ta jem ní ka 
cel kem vá ží. Navíc znal je ho ot ce pro fe so ra Fran tiš ka Drti nu, kte ré ho si ce nil pro 
jeho vě dec ké zá slu hy. Há cha se po ch lu bil gra tu la cí ke zvo le ní, kte rou mu Edvard 
Be neš po slal, a ře kl: „Mu sím na ně ho vel mi my s lit, na je ho osud, je to těž ký úděl 
pro po li ti ka a stát ní ka, co teď pro dě lá vá a co ho po sti hlo.“43 Pro kop Drti na ta ko vý 
ote vře ný po stoj od Há chy ne oče ká val a byl jím ve li ce pře kva pen. Vel kým pro je vem 
dů vě ry pak by la Há cho va pros ba o ra du, jak má Be ne šo vi od po vě dět.

Pro kop Drti na od chá zel od Há chy po sí len ve ví ře, že se v pre zi dent ské kan ce lá ři 
i na dá le udr ží a bu de mít k pre zi den to vi pra vi del ný pří stup. Brzy se však uká za lo, 
že se mý lil. No vým před nos tou kan ce lá ře se stal Ji ří Ha vel ka, kte rý byl zá ro veň 
mi nis trem bez port fe je ve vlá dě Ru dol fa Be ra na. Ihned po svém ná stu pu ozná mil, 
že Drti na na svém mís tě ne mů že zůs tat.44 Ja ko ná hra du mu na bí dl jme no vá ní po moc-
ným re fe ren tem u Nej vyš ší ho správ ní ho sou du, což pro Drti nu zna me na lo ka ri ér ní 
sestup. V po lo vi ně pro sin ce byl Drti na do nu cen ode jít na do vo le nou a 1. led na 1939 
na stou pil na no vé pra co viš tě. Pre zi dent Há cha mu dal nic mé ně ješ tě jed nou na je vo 
svou ná klon nost, když ho před Vá no ce mi po zval do své ho stře šo vic ké ho by tu na čaj 
pro úřed ní ky pre zi dent ské kan ce lá ře a bý va lé spo lu pra cov ní ky z Nej vyš ší ho správ-
ní ho sou du. Na tom to se t ká ní pak Emil Há cha a je ho dce ra Mi le na Rá dlo vá té měř 
ce lou do bu kon ver zo va li jen s Pro ko pem Drti nou.

Ji ří mu Ha vel ko vi se po mo cí pro ve de ných per so nál ních změn v pre zi dent ské kan-
ce lá ři po da ři lo hned v zá rod ku roz bít vzni ka jí cí sku pin ku úřed ní ků ko lem Pro ko pa 
Drti ny a Emi la So bo ty, kte rá se na Praž ském hra dě sna ži la na dá le pů so bit v de mo-
kra tic kém a pro be ne šov ském du chu. Kvů li Drti no vu od cho du z KPR zá ro veň hro zi lo, 
že je ho sku pi na ztra tí pří sun in for ma cí z hrad ní ho pro stře dí, kte ré při tom mě ly pro 
Be ne še vel ký výz nam. Ně ko lik je ho ko le gů však na ko nec mo hlo na Hra dě zůs tat 
a dál udr žo va lo s Drti nou spon tán ně své sty ky. Po třeb ný pra vi del ný pří sun zpráv 
o po mě rech v pre zi den to vě oko lí se tak po da ři lo udr žet. Drti na oce ňo val ze jmé na 
kon takt s Emi lem So bo tou, jenž naš těs tí zůs tal v po li tic ké sek ci pre zi dent ské kan-
ce lá ře, a s dr. Je lín kem, osob ním pří te lem Ji ří ho Ha vel ky.

Ko lem Vá noc 1938 při šlo Drti no vi ně ko lik vzka zů z Lon dý na. Je ho sku pi na, kte-
rá se prá vě vy ba vi la kry cí mi jmé ny (Drti na při jal kry cí jmé no „Hněv kov ský“, proč 
si vy bral prá vě ten to kryp to nym, ov šem ni kdy nevy svě t lil) a zfor mu lo va la zá sa dy 
spo je ní s exi lem, včet ně prv ních pri mi tiv ních kó dů a ši fer,45 se po No vém ro ce roz-
ho dla zo pa ko vat Dráb ko vu ces tu za Be ne šem. Ja ro slav Drá bek se se t kal s bý va lým 
pre zi den tem 31. led na 193946 a na le zl ho již po měr ně zdra vé ho a spo ko je né ho, těs ně 

43 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 303.
44 Drti na to to Ha vel ko vi ni kdy ne od pus til a po ku sy o od bo jo vou spo lu prá ci s ním od mí tal. Ve stej ném du-
chu pů so bil za vál ky i na Be ne še. Srov. To máš PASÁK, Pod ochra nou ří še. Pra ha 1998, s. 281–282; La di slav 
Ka rel FEIERABEND, Po li tic ké vzpo mín ky II. (Ed.) Mag da BILÍKOVÁ. Brno 1994, s. 102–103.
45 ANM, f. E. Be neš, k. 47, a. č. 456, Smut né ho opis zprá vy do Lon dý na, 23. 1. 1939. Drá bek se stal „Ry bá-
řem“, Chy til „La ma čem“, Jí na „My s liv cem“, Sed mík „Pa pír ní kem“ a Smut ný „Po lá kem“. Ja ko le gi ti ma ce 
po slů by la smlu ve na po hled ni ce zo bra zu jí cí Ná rod ní di va dlo.
46 Dráb kův zá pis z jed ná ní viz Sta ni slav KOKOŠKA, Po znám ky Ja ro sla va Dráb ka o je ho roz mlu vě s Edvar-
dem Be ne šem v led nu 1939. In: Z dru hé re pu b li ky. Sv. 2, s. 365–375. O ob sa hu jed ná ní též Ja ro slav DRÁBEK, 
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před chys ta ným od jez dem do USA. Hlav ním po sel stvím, kte ré si sku pi na – ten to krát 
v by tě dr. Jí ny – od Dráb ka vy sle chla, byl Be ne šův před po klad, že vál ka vy puk ne 
kvů li Pol sku, prav dě po dob ně ješ tě v ro ce 1939. To to upo zor ně ní prý po slal pro střed-
nic tvím char gé d’af fai res Ka rla Lisic ké ho ta ké praž ské vlá dě, kte rou za pří sa hal, aby 
se zby teč ně ne kom pro mi to va la. Zdá lo se, že Be neš ne oče ká val, že by Hi tler po ru šil 
Mni chov skou do ho du. Zdů raz ňo val prý, že po vál ce bu de hrát mno hem vět ší ro li 
So vět ský svaz, což bu de mu set zo hled nit če s ko slo ven ská za hra nič ní po li ti ka. Drá-
bek tlu mo čil i Be ne šo vy před sta vy o bu dou cích refor mách: pře su nu tí hlav ní ho měs-
ta do stře du re pu b li ky, hos po dář ské re for my, ře še ní ně mec ké otáz ky apod. Be neš 
svý mi vi ze mi če s ko slo ven ské bu douc nos ti Drti no vu spo leč nost „pří mo elek t ri zo val 
no vou sil nou na dě jí a ví rou“.47

Po stu pem do by se po ma lu uklid ňo va la zji t ře ná at mo s fé ra a kam paň pro ti „be ne-
šis mu“ ustu po va la do po za dí. K Drti no vi se v prv ních mě sí cích ro ku 1939 za ča li 
hlá sit no ví li dé, kte ří mu pro je vo va li své sym pa tie. Ve dle La di sla va Ra ší na, jenž se 
po ma lu za po jo val do čin nos ti Drti no vy sku pi ny, se jed na lo např. o po slan ce Jo se fa 
Pa tej dla, ve dou cí ho před sta vi te le Ná rod ní stra ny prá ce Ja ro mí ra Ne ča se či se ná to-
ra Anto ní na Klou du. Drti na po zo ro val, že „se za čal ro zum vra cet opět lec kde tam, 
od kud po Mni cho vě vy pr chal“.48

P O D  Z E  M Í  N A  S T U  P U  J E

Zá sad ní zlom pro čin nost ce lé sku pi ny při ne sla oku pa ce če s kých ze mí 15. břez-
na 1939. Ry chlost a přek va pi vost ce lé ak ce zna me na ly pro všech ny – i pro Drti nu 
sa mé ho – ne na dá lý šok, ne boť vět ši na li dí před po klá da la, že Něm ci Če s ko slo ven-
sko do za čát ku vál ky ne ob sa dí.49 V jis tém ohle du však oku pa ce zá ro veň na po mo hla 
k vy jas ně ní po mě rů, skon či lo ob do bí tá pá ní a ne jis to ty. Ne pří tel byl ny ní zce la zřej-
mý. Vy tvo ři ly se před po kla dy ke vzni ku or ga ni zo va ných fo rem če ské ho pod ze mí.

Drti na si uvě do mo val, že je nut né v na sta lé si tua ci jed nat ry chle. Ješ tě před tím, 
než do ra zi ly prv ní ně mec ké jed not ky do Pra hy, spá lil mno ho kom pro mi tu jí cí ho 
ma te ri á lu a dů le ži těj ší a pod stat né do ku men ty se sna žil scho vat mi mo svůj praž ský 
byt. Již na po čát ku oku pa ce tak Drti na pro je vil mno hem vět ší smy sl pro kon spi rač-
ní prá ci než mno ho je ho ko le gů a přá tel. Před po klá dal, že se o něj ja ko o vel ké ho 
Be ne šo va ex po nen ta mo hou Něm ci za jí mat. Uva žo val pro to i o urych le né emi g ra ci. 
Jed nal o tom ihned se svý mi spo lu pra cov ní ky Jí nou, Dráb kem a Pe šlem. Pro to že si 
ho ale na cis té přek va pi vě ne vší ma li, za čal vě řit to mu, že „svůj výz nam pro ně pře
ce ňo val“, a na útěk pře stal po mý šlet.50

Z ča sů do brých i zlých, s. 37–39; Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 313–314; Vlas ti mil KLÍ-
MA, K his to rii do má cí ho od bo je, s. 123; Jan DRÁBEK, Po uši v pro tek to rá tu. Pra ha 2001, s. 26.
47 ANM, f. P. Drti na, k. 4, a. č. 175, Vzpo mín ky dr. P. Drti ny z let 1938/1939 (po dle zá pi su z pro sin ce 1965), 
s. 5.
48 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 317.
49 Drti na chví li opět uva žo val o se be vraž dě – stej ně ja ko po Mni cho vu, viz ANM, f. P. Drti na, k. 2, a. č. 141, 
s. 1. Ve svých pa mě tech se o tom ov šem ne zmi ňu je.
50 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 335. Mož né ho ohro že ní ně kte rých do má cích osob si 
byl vě dom i ro dí cí se za hra nič ní od boj, a tak na ja ře 1939 v Pa ří ži vzni kl na Be ne šův po kyn se znam li dí, jimž 
měl být umož něn od chod do exi lu. Me zi vy bra ný mi fi gu ro val i Drti na, Jí na, Pe šl a Ra šín. Viz Li bu še OTÁ-
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Drti no va sku pi na po oku pa ci ihned pře šla k in ten ziv něj ší čin nos ti. Zá kla dem se 
sta la schůz ka 16. břez na v by tě Ja na Jí ny,51 na kte ré by ly do hod nu ty zá klad ní úko ly. 
Ve dle za jiš tě ní všech mož ných fo rem spo je ní do má cí ho od bo je s exi lem šlo o zor ga-
ni zo vá ní po li tic ké cen t rá ly, jež by sou stře di la všech ny od bo jo vé slož ky. Drti na chtěl 
vy tvo řit or ga ni za ci, s níž by Be neš mo hl de mon stro vat před za hra nič ní mi moc nost-
mi svou po li tic kou au to ri tu do ma. Vy chá zel při tom z kon ti nu i ty po li tic ké ho sy sté mu 
prv ní re pu b li ky, a tak po čí tal s kon tak ty na všech ny bý va lé po li tic ké stra ny. Před-
sta vi te li bu do va né ho cen tra ov šem ne mě li být sta ří stra nič tí vůd co vé, ale mé ně zná-
mí a ne zkom pro mi to va ní po li ti ci. Vůd čím prin ci pem by lo „pros tě na vá za ti na vše, 
co v mi nu los ti by lo do bré, a to oprav du vel mi do bré, co se osvěd či lo…“52 Stra nic ký 
cha rak ter po sky to val ně ko lik vý hod: or ga ni za ce mo hla být tou to ces tou bu do vá na 
po měr ně ry chle, zí s ká va la re pre zen ta tiv ní cha rak ter a po li tic kou le gi ti mi tu, za po-
je ní všech stran mo hlo vy ja d řo vat jed no tu ce lé ho ná ro da. Drti na po slé ze vi děl ve 
stra nic kých kon tak tech i šan ci, jak po zná vat „sku teč né po li tic ké mí ně ní skry té pod 
pok lič kou Ná rod ní ho sou ru čen ství“.53 Tím, že se ta to od bo jo vá or ga ni za ce kon cep-
č ně dr že la sta ré ho stra nic ké ho systé mu, li ši la se pod stat ně od os tat ních od bo jo vých 
slo žek, jež po ža do va ly zá sad ní změ nu po li tic ké ho re ži mu v no vé re pu b li ce, včet ně 
ra di kál ní ho pře bu do vá ní stra nic ké ho sy sté mu.

Na zá kla dě před cho zích ně ko li ka mě síč ních in ten ziv ních kon tak tů se prv ním stra-
nic kým de le gá tem stal La di slav Ra šín za ná rod ní de mo kra ty (re spek ti ve Ná rod ní 
sjed no ce ní). Vzhle dem k před cho zí bo ha té spo lu prá ci ne měl pro ti je ho účas ti ni kdo 
ná mit ky. Po dáv ných po li tic kých spo rech již ne by lo ani sto py a Drti na na Ra ší no vi 
vel mi oce ňo val, že se vy hý bal všem re kri mi na cím vů či Be ne šo vi a je ho po li ti ce. 
Dne 17. břez na na vá zal Drti na za po mo ci Ja na Opo čen ské ho sty ky se so ci ál ní mi 
de mo kra ty.54 Na ná vště vě u po slan ce Fran tiš ka Něm ce v Li bo ci se se t kal s Ja ro mí-
rem Ne ča sem a Bo hu mi lem Lauš ma nem. Drti na je se zná mil se svý mi kon tak ty 
s Be ne šem a s plá nem na vznik po li tic ké cen t rá ly od bo je. So ci ál ní de mo kra té pro-
je vi li ocho tu za po jit se do té to ak ce a za své ho zástup ce vy bra li ing. Ne ča se (pří-
pad ným ná hrad ní kem byl ur čen Lauš man55). Bez Drti no va při či ně ní byl ve stej né 
do bě zí s kán za li dov ce kon zi s tor ní ra da Fran ti šek Há la, bý va lý ge ne rál ní ta jem ník 
mo rav ské zem ské or ga ni za ce li do vé stra ny. Vy tvo ři la se tak zá klad ní re pre zen ta-
tiv ní „troj ka“, kte rá se však mě la do hro ma dy schá zet jen v pří pa dě na lé ha vé po tře-
by. Je jich vzá jem né spo je ní za jiš ťo val Pro kop Drti na. Sku teč nou pod zem ní čin nost 
mě la na dá le vy ko ná vat pů vod ní sku pi na. Již na pře lomu břez na a dub na 1939 se tak 
utvo ři lo já dro bu dou cí od bo jo vé or ga ni za ce.

HALOVÁ – Mi la da ČERVINKOVÁ (ed.), Do ku men ty z his to rie čs. po li ti ky 1939  –1943. Acta oc cu pa tio nis 
Bo he mia e et Mo ra via e. Sv. 1. Pra ha 1966, s. 17, pozn. č. 2.
51 Jí na uvá dí, že ke schůz ce do šlo již 15. břez na. Prav dě po dob něj ší se ale zdá být Drti no va da ta ce se t ká ní 
16. břez na. Srov. Jan JÍNA, Jak se ro dil ná rod ní od boj. Ma sa ry kův lid, roč. XIII, č. 1, 2007, s. 10; Pro kop 
DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 350.
52 Ja ro slav JELÍNEK, PÚ. Po li tic ké ústře dí do má cí ho od bo je. Vzpo mín ky a po znám ky no vi ná ře. Pra ha 1947, 
s. 193.
53 ANM, f. P. Drti na, k. 2, a. č. 80, pro jev dr. Pro ko pa Drti ny na vzpo mín ko vém ve če ru za dr. La di sla va 
Ra ší na, 4. 4. 1946, s. 10.
54 Da ta ce uve de na po dle Ja ro slav VOZKA, Hrdi no vé do má cí ho od bo je. Pra ha 1946, s. 28. P. Drti na si přes-
né da tum schůz ky ne pa ma to val.
55 Po drob ně ji k ro li B. Lauš ma na v té to od bo jo vé or ga ni za ci viz Ji ří ŠOLC, Útě ky a ná vra ty Bo hu mi la Lauš
ma na. Osud če ské ho po li ti ka. Pra ha 2008, s. 53 an.
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Prvo řa dý úkol pro vzni ka jí cí do má cí od boj před sta vo va lo po cho pi tel ně fun gu jí-
cí spo je ní s emi g ra cí. Dr. Be neš prá vě v USA za há jil ote vře nou kam paň za ob no vu 
Če s ko slo ven ska. Prv ní kon takt s Drti no vou sku pi nou však ze za hra ni čí ne na vá zal 
Be neš, ale Ja ro mír Smut ný. Vzka zo val z Istan bu lu, že se od mí tá vrá tit do vlas ti a při-
dá vá se k za hra nič ní mu od bo ji. Ve dle úst ních po zdra vů po slal i ši f ro va cí klíč pro 
vzá jem ný styk, ukry tý v tu bě s to a let ním kré mem. Po sel ství a taj ný kód při ve zl do 
Pra hy Ji ří Hej da, ge ne rál ní ře di tel kon cer nu ČKD, kte rý jej osob ně pře dal Drti no vi 
při schůz ce v Ná rod ním klu bu. Sám se ta ké na bí dl k dal ší spo lu prá ci, je ho pří nos 
spo čí val v do dá vá ní zpráv z pro tek to rát ní ho hos po dář ství. Ši fry Ja ro mí ra Smut né-
ho, vy chá ze jí cí z We llso vy kni hy Dě ji ny svě ta vy da né na kla da tel stvím Druž stev ní 
prá ce, se pak po ur či tou do bu sku teč ně uží va ly.56

Brzy se sku pi na do čka la vý raz né ho po sí le ní 
v oso bě docenta Vla di mí ra Kra ji ny z Bo ta nic ké ho 
ústa vu Uni ver zi ty Kar lo vy v Pra ze, je hož při ve dl 
ja ko své ho zá stup ce Ja ro slav Drá bek. Kra ji na měl 
ko lem se be sku pi nu vě dec kých ko le gů, kte rá se sna-
ži la obsta rat tech nic ké vy ba ve ní pro ile gál ní rá dio vé 
spo je ní s exi lem. Drti no vo usku pe ní zí s ka lo dí ky 
to mu na dě ji, že se mu po da ří na vá zat s Be ne šem 
ra dio te le gra fic ký kon takt. To by zna me na lo vý raz-
ný po krok pro ti do sa vad ní mu zdlou ha vé mu a znač-
ně ne spo leh li vé mu lis tov ní mu a ku rýr ní mu spo je ní. 
Pro úspěš né na vá zá ní rá dio vých kon tak tů by la však 
klí čo vým fak to rem spo lu prá ce s vo jen ským od bo-
jem. Kra ji nu a sku pi nu stu den tů vy ško lil v ši f ro vá ní 
zpráv pplk. Jo sef Rů žek.57 Drti na si pl ně uvě do mo-
val, že „mít k dis po zi ci vlast ní spo je ní, vě dět, kdo 
je pro vá dí, a mo ci dis po no vat ta ko vým ná stro jem 
v ru kou od da ných a spo leh li vých li dí, to by lo v od bo ji pří mo zá klad ní ho po li tic ké
ho výz na mu“.58 Kra ji no va sku pi na na víc zor ga ni zo va la kva lit ní po sle cho vou služ bu 
ci zích roz hla sů. Drti no va cen t rá la tak mě la pra vi del né vý ta hy za hra nič ní ho vy sí lá ní.

Odbo jo vá sku pi na se ješ tě na ja ře 1939 dá le roz ši řo va la. Při po jil se Vla di mír Ho ra, 
Drti nův ko le ga z Nej vyš ší ho správ ní ho sou du, kte rý postup ně v od bo ji za u jal mís to 
je ho zá stup ce. Dal ší mi spo lu pra cov ní ky se sta li Mi lo slav Ko hák, je hož Drti na znal 
z něk dej ší stra ny prá ce a z de bat ní ho klu bu Pří tom nost, a Zde něk Mejstřík, stát ní 
zá stup ce a bý va lý Drti nův spo lu žák. Po moc na bí dl i spi so va tel Ka rel Jo sef Be neš, 
kte rý po Mni cho vu pře vzal před sed nic tví klu bu Pří tom nost. Ko lek tiv ních schů zek 
se ov šem zú častňo va lo na dá le jen pů vod ní já dro sku pi ny ve slo že ní: Jan Jí na, Zde něk 
Chy til, Anto nín Pe šl, Ji ří Sed mík, Ja ro slav Drá bek a Pro kop Drti na. Při byl k nim 
pou ze Ji ří Hej da, v je hož vi le na Ci bul ce či na je ho cha tě se ko na la ně kte rá se t ká ní. 
Občas do chá ze li i čle no vé stra nic ké „troj ky“.

56 Ji ří HEJDA, Žil jsem zby teč ně. Ro mán mé ho ži vo ta. Pra ha 1991, s. 200  –202.
57 V obo ru ši f ro vá ní zpráv pa t ři li me zi Kra ji no vy spo lu pra cov ní ky ze jmé na Ra dim No vá ček, Mi loš De yl, 
Ma rie Joh no vá, Bo že na Kleč ko vá, Mi le na Še bo ro vá a Ja ro slav Ště pán. Viz Ji ří ŠOLC, Ve služ bách pre zi den
ta. Ge ne rál Mo ra vec ve svě tle ar chív ních do ku men tů. Pra ha 1994, s. 165, 264.
58 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 356.

Vladimír Krajina  
Zdroj: archiv autora
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Hlav ní pra cov ní náplň spa t řo va li čle no vé sku pi ny ve zpra vo daj ství. Drti na se 
schá zel s lid mi, kte ří mu po sky to va li bo ha té in for ma ce z pro stře dí pro tek to rát ní 
eli ty. Vel mi oce ňo val zprá vy od Emi la So bo ty, jenž se udr žel v pre zi dent ské kan ce-
lá ři i po vzni ku pro tek to rá tu, a od Ota ka ra Liš ky, kte rý stál v če le čet nic ké ho od dě-
le ní mi ni s ter stva vni tra. O si tua ci na praž ské rad ni ci a v Ná rod ním sou ru čen ství 
se nej ví ce do zví dal od Anto ní na Kin ka la. Ten to Drti nův sta rý pří tel též po sky to val 
od bo ji fi nanč ní pro střed ky a poz dě ji za jis til Kra ji no vým ra dio te le gra fis tům kry cí 
za měst ná ní na praž ském ma gis t rá tu. Kin kal při tom pů so bil v sou čin nos ti s pri má-
to rem Ota ka rem Klap kou. Vý raz ně Drti no vi po má hal mi nis tr fi nan cí Jo sef Kal-
fus, kte rý při slí bil pe ní ze pro od bo jo vé ak ti vi ty, a na víc po sky to val da ta o vý vo ji 
pro tek to rát ní eko no mi ky.59 Dal ší zprá vy za jiš ťo va li i os tat ní čle no vé sku pi ny: Chy-
til o pro tek to rát ní vlá dě, Jí na a Sed mík o okru hu bý va lé ho mi ni s ter stva za hra ni čí, 
Pe šl o vo jen ských zá le ži tos tech.

Dí ky množ ství in for ma cí, jež Drti na tak to shro maž ďo val, mo hl za čít se pi so vat pro 
Be ne še ne pra vi del né zprá vy. Anto nín Pe šl, jenž měl na po je ní na vo jen ské od bo jo vé 
sí tě, shá něl ku rý ry. Vzka zy by ly ob vy kle ad re so vá ny buď Smut né mu, ne bo pří mo 
Be ne šo vi. V de pe ších se Drti na po de pi so val do hod nu tým jmé nem „Hněv kov ský“.60 
Ve dle to ho zí s kal Drti na kon takt na an g lic ké ho no vi ná ře Ralpha Par ke ra, ko re spon-
den ta de ní ku Ti mes, je muž rov něž pře dá val dů le ži té in for ma ce.

Ně kdy v květ nu ne bo červ nu 1939 do stal Drti na a je ho ses t ra MUDr. Olga Lö wen-
ba cho vá vzkaz od jis té sleč ny Ha rri so no vé, kte rá pra co va la na prá vě li k vi do va ném 
brit ském vy sla nec tví v Pra ze. Vzka zo va la, že má pro ně dů le ži té sdě le ní. Sta ra la se 
o zá le ži tos ti uprchlí ků z ČSR a obě ma sou ro zen cům ozná mi la, že ma jí na če s ko slo-
ven ském kon zu lá tu v Kra ko vě při pra ve na brit ská ví za. Šlo jen o to, aby si za jis ti li 
trans port do Pol ska, od kud by po kra čo va li bez pro blé mů do Vel ké Bri tá nie. Ná sled ně 
do stal Drti na vzkaz z Pa ří že od Smut né ho, že se Be neš br zy vrá tí do Anglie a pře je 
si, aby tam za ním je ho bý va lý osob ní ta jem ník při jel, ne boť ho tam bu de po tře bo-
vat. Drti na tak za čal plá no vat na let ní mě sí ce svůj od chod za hra ni ce. Měl na útě ku 
do pro vá zet po slan ce Já na Beč ka. Pro to že se však zdá lo, že si ges ta po je ho ile gál ní 
čin nos ti stá le ne vší má, na ko nec si svůj útěk z pro tek to rá tu roz my s lel. Do ho dl se 
se svý mi spo lu pra cov ní ky, že ni kdo ne má pro tek to rát opouš tět, po kud ne zbyt ně 
ne mu sí ne bo po kud ho od boj pří mo k útě ku ne vy zve. De fi ni tiv ně od úvah o exi lu 
upus til kon cem čer ven ce.61 Část ro di ny se přes to v té to do bě do Anglie vy pra vi la. 
Za čát kem čer ven ce 1939 od je la Drti no va de ví ti le tá ne teř Syl va v jed nom z po sled-
ních dět ských trans por tů, kte ré z Pra hy vy pra vo val brit ský ban kov ní úřed ník Ni cho-
las Win ton. V Anglii na stou pi la do in ter nát ní ško ly mo rav ských bra tří v měs teč ku 
Ful neck. Do Vel ké Bri tá nie ute kl před hro zí cí ra so vou per ze ku cí i Syl vin otec Jo sef 
Lö wen bach. Drti no va ses t ra a Syl vi na mat ka Olga ne ch tě la Pra hu opus tit, pro to že 
se do mní va la, že jí ja ko lé kař ce Něm ci nic ne udě la jí. Na víc se obá va la o osud své 
stár nou cí ži dov ské tchy ně.62

59 Kal fus údaj ně pře dal Drti no vi 50 000 ko run a dal ší pe ní ze na od bo jo vé úče ly pře ve dl do Di s kont ní ban-
ky. Viz To máš PASÁK, Pod ochra nou ří še, s. 383.
60 K to mu viz Rip ko vy in struk ce pro spo je ní z 15. 6. 1939, ANM, f. E. Be neš, k. 47, a. č. 461, s. 5–6.
61 Dr. Be neš s je ho úmy slem zůs tat do ma na ko nec ta ké sou hla sil – viz Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko 
můj osud. I/1, s. 384.
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Drti nův krou žek po sti hla hned na ja ře ma lá kri ze, kte rou způ so bil Ja ro mír Ne čas, 
jenž ozná mil, že se uva žu je o je ho jme no vá ní do če la Nej vyš ší ho úřa du ce no vé ho. 
Zprá va vy vo la la ve sku pi ně vel ké spo ry o to, zda mů že od bo jář při jmout vy so kou 
pro tek to rát ní funkci. Ně kte ří se tím cí ti li do tče ni a po bou ře ni. S Drti nou se Ne čas 
o ce lé si tua ci ra dil i sou kro mě a po žá dal jej o je ho sta no vi s ko. Drti na mu na zna čil, 
že ne má smysl to to jme no vá ní a prio ri od su zo vat a že mu pl ně dů vě řu je. Sám totiž 
oka mži tě po stře hl mož ný pří nos Ne ča so va no vé ho umís tě ní pro odbo jo vé zpra vo daj-
ství.63 Dí ky je ho zá sa hu na ko nec sku pi na po ne cha la Ne ča so vi vol nost v roz hod nu tí 
a v osob ní od po věd nos ti za to, jak bu de pří pad ně v no vé funkci slou žit ná rod ní vě ci.

Za čát kem čer ven ce 1939 se roz ho dl emi g ro vat Jan Šrá mek a Fran ti šek Há la 
ozná mil, že ho bu de na je ho ces tě pro vá zet. Bě hem ro zluč ko vé ho se t ká ní s Drti no-
vým kru hem v Ústa vu slep ců před sta vil své ho li do vec ké ho ná stup ce do stra nic ké 
„troj ky“ – pro fe so ra Ma sa ry ko vy uni ver zi ty v Brně Adol fa Pro cház ku.64 Šrám kův 
a Há lův od chod byl pro vá zen ne pří jem nou pří ho dou, kte rá za svě ce né pří sluš ní ky 
od bo je upo zor ni la na po tře bu udr žo vá ní na pro s té kon spi ra ce. Drti nu to tiž vy dě si la 
Šrám ko va ne opa tr nost, ne boť vo lal z Os t ra vy, že do mlu ve ní že lez ni čá ři, kte ří mě li 
za jis tit je jich trans port přes hra ni ce, ne by li na mís tě a že se or ga ni za ce útě ku ně jak 
za drh la. Šrá mek tak to te le fo no val v do bě, kdy se již všich ni od bo já ři obá va li od po-
sle chů te le fo nic kých ho vo rů. Šrá mek a Há la se na ko nec do sta li šťast ně za hra ni ce, 
ale Drti na a je ho přá te lé se pak ně ko lik dní opa tr ně dí va li ko lem se be, jes tli ne jsou 
ná ho dou sle do vá ni.65

Praž ský ad vo kát Ja ro slav Ce be (Šá ma lův zeť) po mo hl Drti no vě sku pi ně na vá-
zat kon takt s od bo jo vou or ga ni za cí bý va lé ho kanc lé ře Pře my sla Šá ma la, kte rá mě la 
vel mi po dob ný po li tic ký pro gram. Me zi je jí vý znam né čle ny pa t ři li na pří klad ar chi-
tekt a funk cio nář Ná rod ní ho sou ru čen ství Vla di mír Gré gr, di p lo mat Ro bert Flie dr 
a mi nis tr ze mě děl ství La di slav Feie ra bend.66 Drti na však ne sou hla sil se způ so bem 
fun go vá ní Šá ma lo va usku pe ní. Va dil mu je ho ne do sta teč ný zře tel na dů klad nou kon-
spi ra ci, v čemž se evi dent ně pro je vo va ly Šá ma lo vy „idy lic ké“ zku še nos ti z od bo je 
v ča sech Maf fie. Drti na se ta ké do mní val, že by se bý va lý kanc léř ile gál ní čin nos-
ti ne měl pří mo účast nit, ne boť je pro Něm ce a prio ri po de zře lý. V tom to ná zo ru se 
s ním zto tož ňo va li i je ho blíz cí spo lu pra cov ní ci. Šá mal byl ov šem ne od byt ný a své 
za po je ní do do má cí ho od bo je – po kud mož no ja ko je ho hla va – po va žo val za sa mo-
zřej most.67 Po dle Drti ny se v tom pro je vo va la „tro chu ro man tic ká a lo vec ká krev 
sta ré ho re vo lu cio ná ře“.68

62 Syl va SOUČKOVÁ, Psá no osu dem a po li ti kou, s. 26–27.
63 Drti no vo sta no vi s ko viz tam též, s. 373. Ne čas sám vy svě t lo val okol nos ti své ho pů so be ní v Nej vyš ším 
ce no vém úřa du v ela bo rá tu pro pre zi den ta Be ne še v pro sin ci 1940, viz Li bu še OTÁHALOVÁ – Mi la da ČER-
VINKOVÁ (ed.), Do ku men ty z his to rie čs. po li ti ky (1939–1943). Sv. 1, dok. 123, s. 150  –152.
64 Za čle ně ní Adol fa Pro cház ky do sku pi ny viz je ho zá pis v La di slav Ka rel FEIERABEND, Po li tic ké vzpo
mín ky I. (Ed.) Mag da BILÍKOVÁ. Brno 1994, s. 421–422.
65 Ji ří HEJDA, Žil jsem zby teč ně, s. 207.
66 Zá mě rem té to kni hy ne ní zma po vat pů so be ní Po li tic ké ho ústře dí ja ko cel ku – za mě řu je se pou ze na ak ti-
vi ty spo je né s P. Drti nou. Šá ma lo vě sku pi ně zde pro to ne ní vě no vá na de tail něj ší po zor nost.
67 Když za Šá ma lem při šel s ta ko vou na bíd kou so ci ál ně de mo kra tic ký no vi nář Ja ro slav Je lí nek, od po vě děl 
mu bý va lý kanc léř: „Vždyť já na to če kám!“ Viz Ja ro slav JELÍNEK, PÚ, s. 85.
68 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 386. Nut no po do tk nout, že ani Drti no va sku pi na se 
zce la ne vy va ro va la od bo jo vé ho ama té ris mu, kte rý se jí na ko nec stal osud ným.
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Šá ma lo vu ro li v do má cí re zi s ten ci po tvrdil fakt, že po čát kem čer ven ce ob dr žel 
od Be ne še dů le ži tý po li tic ký vzkaz, kte rý byl ur čen všem od bo jo vým sku pi nám. 
Do mov byl vy zý ván k jed no tě a usta ve ní spo leč né ho po li tic ké ho ve de ní do má cí ho 
od bo je. De pe še ne pří mo de kla ro va la Šá ma lo vo ne ofi ci ál ní po sta ve ní hla vy pod zem-
ní ho hnu tí. Přes své vý hra dy se te dy Drti na je ho au to ri tě pod ří dil, ne boť ne ch těl 
na ru šo vat vzta hy uvnitř od bo je. Za Drti no vu sku pi nu udr žo va li se Šá ma lem pra vi-
del ný styk Jí na a Chy til. Pos tup ně se uká za lo, že se obě sku pi ny pa ra lel ně sna ži ly 
sou stře dit stra nic ké zá stup ce ja ko ja kou si po li tic kou re pre zen ta ci do má cí ho hnu tí 
od po ru. Na po čát ku lé ta se na ko nec Šá ma lo va a Drti no va sku pi na pos tup ně pro-
lnu ly a vy tvo ři ly spo leč nou struk tu ru, z níž se zfor mo val od bo jo vý or gán po slé ze 
na zva ný „Po li tic ké ústře dí“.

P O  L I  T I C  K É  Ú S T Ř E  D Í

Zá rod kem no vé or ga ni za ce se sta la do sa vad ní „troj ka“, je jíž člen La di slav Ra šín 
za há jil po třeb ná jed ná ní s Pře my slem Šá ma lem. Do sud chy běl zá stup ce ná rod ně so-
cia lis tic ké stra ny, če muž pa tr ně na po mo hla sku teč nost, že pří mo v od bo jo vé sku pi ně 
Pro ko pa Drti ny by lo hned ně ko lik ná rod ních so cia lis tů. Ny ní byl vy brán ja ko po li-
tic ký de le gát té to stra ny bý va lý po sla nec a br něn ský soud ní ra da Fer di nand Rich ter, 
kte rý pak vy bu do val v Brně ja kou si po boč ku cen t rál ní od bo jo vé or ga ni za ce (za po jil 
do ní ze jmé na br něn ské vy so koš kol ské pe da go gy Vá c la va Bu re še, Vla di mí ra Hel-
fer ta, Ja na Uhra, Jo se fa Grňu či Ro ber ta Ko neč né ho). Spor ný bod před sta vo va la 
otáz ka, zda se má po čí tat s účas tí ag rár ní stra ny. Část ve řej né ho mí ně ní, ze jmé na 
váš ni ví příz niv ci Edvar da Be ne še, by la na je jí po li ti ku ro ze zle na. Na ko nec se však 
do spě lo k ro zum né do ho dě, že ag rár ní ci v tom to jed no tí cím or gá nu ne smě jí chy bět.69

Po dis krét ních kon zul ta cích s Ru dol fem Be ra nem pa dla vol ba na La di sla va Feier-
a ben da, kte rý do kon ce pů so bil ja ko pro tek to rát ní mi nis tr ze mě děl ství. S Feier-
aben dem vše do mlu vil Ja ro mír Ne čas. Tím to způ so bem se utvo ři la po li tic ká pět ka, 
„di rek to ri um“, kte ré se mo hlo prá vem po va žo vat za ná stup ce před mni chov ských 
ko a lic. Drti no va sku pi na měla dá le exi s to vat ja ko exe ku tiv ní, pra cov ní vý bor. Drti-
nu a je ho přá te le Feier  a ben do vo za po je ní pře kva pi lo. Po chy bo va li, zda je správ né, 
aby se pro tek to rát ní mi nis tr an ga žo val pří mo v cen tru od bo jo vé or ga ni za ce. Opět 
se tak vy no ři la otáz ka dří ve spo je ná s Ne ča sem, ale ná mit ky by ly ten to krát mno-
hem os t řej ší. Da lo by se ří ci, že ta to po le mi ka ni kdy ne uti chla a při spí va la k jis té mu 
la tent ní mu na pě tí me zi Drti no vou a Šá ma lo vou sku pi nou.70

Drti na v té do bě ne tu šil, že Pře my sl Šá mal po stu po val při do jed ná vá ní „pět ky“ 
po dis krét ní do ho dě s Ru dol fem Be ra nem a Anto ní nem Ham plem. Bez je ho vě do mí 
se ti to stra nič tí vůd ci pa so va li na ja ké si ne for mál ní mís to před se dy di rek to ria, mu že 
v po za dí. Drti na ve svých pa mě tech kon sta to val, že po kud by o tom vě děl, tak by 
s ta ko vým uspo řá dá ním nesou hla sil. Ne ch těl ty to „opo tře bo va né“ po li tic ké ve li či ny 
vy ta ho vat pro bu douc nost na vý slu ní.71 Odpo ví da lo to je ho sna hám o zá sad ní ge ne-

69 Ja ro slav JELÍNEK, PÚ, s. 81–82.
70 Vlas ti mil KLÍMA, K his to rii do má cí ho od bo je, s. 129; Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, 
s. 388.
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rač ní vý mě nu, po níž vo lal již za prv ní re pu b li ky. Do od bo je pro sa zo val vždy dru-
hou gar ni tu ru po li tic kých stran, kte rá – jak vě řil – při ne se no vé, zdra věj ší im pul sy 
do če s ko slo ven ské po li ti ky.71

Drti no va sku pi na se kro mě bu do vá ní vlast ní or ga ni zač ní struk tu ry sna ži la o na po-
je ní na dal ší od bo jo vé or ga ni za ce. Anto nín Pe šl udr žo val kon tak ty s vo já ky. Drti na 
se spo jil přes dr. Štol ce, mís to sta ros tu Če s ko slo ven ské ob ce so kol ské, se so kol ským 
hnu tím a pak přes Ja ro sla va Šim su s křes ťan ským sdru že ním YMCA. Dal ší sty-
ky stá le při bý va ly, navá za la se spo lu prá ce se sku pi nou re dak to ra Vá c la va Kö ni ga, 
s usku pe ním do cen ta Ale xan dra Gju riće ne bo s ře di te lem Cen tro ko mi se Gu s ta vem 
Svo bo dou a je ho po moc ní ky.

Bě hem let ních mě sí ců pro bí ha ly u Nej vyš ší ho správ ní ho sou du soud ní prázdni-
ny, jež Drti no vi umož ni ly strá vit ně ko lik týd nů od po čin kem na cha lu pě v Hněv ší ně. 
S po stu pu jí cím lé tem sí li lo na pě tí, zda a kdy do jde k vál ce, kte rou Drti na v záj mu 
ob no ve ní Če s ko slo ven ska tou žeb ně oče ká val. O tom, že se blí ží ozbro je ná sráž ka, 
psal ve svém prv ním vzka zu Drti no vi i dr. Be neš. Hněv šín ské ho po by tu Drti na vy-
užil k ne po zo ro va né mu a bez peč né mu sty ku s lid mi, kte ří se po hy bo va li v od bo ji. 
Občas sem za ním při jíž dě li i čle no vé je ho vlast ní sku pi ny. Odbo jo vá čin nost přes to 
Drti nu nu ti la do jíž dět kaž dý tý den do Pra hy, aby ne chy běl na sku pi no vých po ra dách 
a udr žel své in for mač ní zdro je.

Ně kdy kon cem čer ven ce se účast nil po ra dy v by tě Ja ro sla va Hra bánka na Vi no-
hra dech, kde svým spo lu pra cov ní kům re fe ro val o prv ní schů zi di rek to ria La di slav 
Ra šín. Kri ti zo val je ho ne do s ta teč nou kon spi ra ci – k se t ká ní do sta li účast ní ci pí sem né 
po zvá ní, a Fer di nand Rich ter si do kon ce v je ho prů bě hu dě lal pí sem né po znám ky.72 
Dal ší po ra dy Drti no vy sku pi ny se již ne ode hrá va ly v sou kro mých by tech. No vou 
zá klad nou se sta la ka mu f lo va ná kan ce lář pod ni ku Leh ký a spol. v Ko zí uli ci na Sta-
rém Měs tě. Ty to pro s to ry za jis til Anto nín Pe šl, kte rý se stal for mál ně ob chod ním 
zá stup cem té to fir my, jež se za bý va la pro de jem žá ro vek. V míst nos tech kan ce lá ře 
se vy ři zo va ly i od bo jář ské pí sem nos ti.

V lé tě se k Drti no vu krouž ku při po jil je ho bra t ra nec Ivan Her ben, kte rý byl prá-
vě pře řa zen z Brna do praž ské re dak ce Li do vých no vin. Drti na ho za svě til spo leč ně 
s Ra ší nem a Dráb kem do od bo jo vé čin nos ti v po lo vi ně srp na, bě hem vo dác ké ho vý le-
tu, při kte rém sjíž dě li od Tá bo ra Vlta vu. Her ben se teh dy na vo dě čás teč ně skrý val, 
ne boť se obá val vý sle chu kvů li za tý ká ní Schmo ran zo vy sku pi ny.73

Drti no vě or ga ni za ci se stá le ne da ři lo na vá zat pří mé ra dio te le gra fic ké spo je ní 
s exi lem a ani pí sem ný styk ne po dlé hal je jich kon t ro le. Uvě do mo va li si, že to zna-
me ná váž ný han di cap pro je jich zpra vo daj ské ak ti vi ty a že je nut né s tím ně co udě lat. 
V té do bě do stal Drti na na bíd ku od astro no ma Hu ber ta Slou ky, kte rý před tím na vá-
zal zná most s je ho šva g ro vou a trá vil lé to prá vě v Hněv ší ně. Slou ka se ve he ment ně 

71 Tam též, s. 390. His to rik Ku ral ho vo ří v tom to smy slu o opo zi ci mla dých, srov. Vá c lav KURAL, Hlav ní 
or ga ni za ce ne ko mu nis tic ké ho od bo je v le tech 1939  –1941. Odboj a re vo lu ce. Zprá vy, roč. V, č. 2, 1967, s. 13.
72 S Ra ší nem se v kri ti ce sho do val L. Feie ra bend, je muž se ješ tě ne lí bi lo Šá ma lo vo před sed nic tví. Viz La di-
slav Ka rel FEIERABEND, Po li tic ké vzpo mín ky I, s. 217–219.
73 Zde něk Schmo ranz byl před nos tou tis ko vé ho od bo ru před sed nic tva mi ni s ter ské ra dy a ve dl roz sá hlou 
zpra vo daj skou síť tzv. tis ko vých dů věr ní ků a pra cov ní ků ČTK (zvláš tě Arnošt Ba reš a Osvald Svo bo da). Do 
funkcí tis ko vých dů věr ní ků by li zá měr ně do sa ze ni bý va lí zpra vo daj ští důs toj ní ci. Síť do pla ti la na svo ji špat-
nou kon spi ra ci a pod ce ně ní ges ta pa. Za tý ká ní za ča lo kon cem srp na 1939.
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na bí zel ke spo lu prá ci v od bo ji. Drti no vi zpo čát ku 
při pa da lo je ho po čí ná ní po de zře lé a obá val se, zda 
ne ní na strče nou fi gu rou. Kra ji na o něm na víc zjis-
til in for ma ce, kte ré na bá da ly k opa tr nos ti. Slou ka 
ov šem při šel s lá ka vou na bíd kou, že po slou ží ja ko 
ku rýr do Lon dý na, kde se měl účast nit me zi ná-
rod ní ho as t ro no mic ké ho sjez du. Bě hem spo leč-
né ho po by tu v Hněv ší ně, kdy se tro chu vzá jem ně 
po zna li, Drti na té měř úpl ně roz ptý lil svou ne dů-
vě ru a za čal Slou ko vi pl ně dů vě řo vat.

Po ně ko li ka dnech těž ké ho roz ho do vá ní, kdy 
mu as tro no mův pří pad „způ so bil hod ně těž kou 
hla vu“, se roz ho dl na bíd ku při jmout. Do Hněv-
ší na teh dy za Drti nou při jel Anto nín Pe šl, kte rý 
je ho po stup schvá lil. Pe šl pak s Drti nou spo leč-
ně vy pra co va li ela bo rát pro Be ne še, v němž mu 
ozná mi li utvo ře ní Po li tic ké ho ústře dí (PÚ). Drti-
na ve svých pa mě tech tvrdil, že ten to ná zev, jenž 
se pak na tr va lo vžil, vy my s le li spo leč ně prá vě při 
psa ní oné zprá vy.74 Dá le Drti na s Pe šlem ve zprá vě 

po psa li vzni ka jí cí ri va li tu me zi od bo jo vý mi sku pi na mi, ze jmé na me zi vo jen ským 
a ci vil ním kří dlem. Tlu mo či li ta ké po stoj do má cí ho ve řej né ho mí ně ní, kte ré vy ja-
d řo va lo od por pro ti sta rým stra nám a je jich po li tic kým vůd cům. Zá ro veň vy slo vi li 
pod po ru Be ne šo vi ja ko je di né hla vě za hra nič ní ak ce a vy stou pili pro ti sna hám cti-
žá do s ti vých „só lis tů“.75

Slou ka od jel z Pra hy ko lem 10. srp na 1939 a zprá vu pře vá žel na ne vy vo la ném 
ne ga ti vu ja ko mi kro fo to gra fii – v pří pa dě ohro že ní mo hla být kdy ko liv osví ce ním 
zni če na. V Anglii strá vil asi dva týd ny, bě hem nichž dva krát na vští vil Be ne še v Put-
ne y. Do mů se vrá til 26. srp na a při ve zl Bene šo vu ob sá hlou pí sem nou od po věď.76 Dne 
28. srp na se Drti na s Pe šlem a Slou kou pus ti li do luš tě ní zprá vy, rov něž do da né na 
mi k ro fil mu. Be neš ohla šo val, že se dá na kon ci srp na oče ká vat za čá tek vál ky. Žá dal, 
aby by li při pra ve ni na vše ch no. Oče ká val, že v prv ním ob do bí při jdou vel ké ně mec-
ké ús pě chy, ale zá ro veň uklid ňo val: „Tě mi to udá lostmi ne smí te se dát za stra šit ani 
tím ztrá cet od va hu a ku ráž.“ Vše spě lo k ozbro je né mu střet nu tí, v němž se na ko nec 
pro ti Ně mec ku spo jí zá pad ní moc nos ti a So vět ský svaz. Drti no vu od bo jo vou sku pi nu 
vy zý val za tím ke zdr žen li vos ti. Mě li pro vá dět jen pa siv ní re zi s ten ci a ne vy vo lá vat 
ote vře nou re vol tu. Be neš ohlá sil, že ny ní bu de mo ci na pl no za há jit za hra nič ní ak ci, 

74 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 414. To po tvrzu je i Vlas ti mil KLÍMA, K his to rii do má
cí ho od bo je, s. 131.
75 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 415.
76 Úspěch ces ty způ so bil, že se Drti na zba vil všech svých po chyb vů či Slou ko vi a v pa mě tech je ho po moc 
od bo ji vy so ce oce ňo val. S tím však zá sad ně ne sou hla sil Ja ro slav Drá bek, kte rý kvů li to mu k je ho me mo á-
rům při psal vlast ní po znám ku. Slou ka to tiž v ro ce 1941 vy dí ral Dráb ka, čímž se chtěl zmoc nit od bo jo vých 
pe něz. Po vál ce se Slou ka stal čle nem KSČ. Viz Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 425–426. 
K to mu též ANM, f. P. Drti na, k. 1, a. č. 23, J. Drá bek P. Drti no vi, 19. 1. 1979.

Ivan Herben. Zdroj: archiv autora
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ale upo zor ňo val: „… ne če kej te zá zra ků a ze jmé na oka mži tých.“ Nic mé ně op ti mis-
tic ky zdů raz ňo val, že po va žu je ob no vu Če s ko slo ven ska za jis tou věc.77

Be ne šo vu zprá vu do pl ňo val ješ tě ko men tář od „Po lá ka“ (J. Smut né ho), jenž re-
a go val na Drti no vy výt ky pro ti účas ti sta rých po li ti ků na vede ní za hra nič ní ak ce. 
Há jil ak tiv ní za po je ní Ja na Šrám ka, kte rý měl po dle Be ne še vý teč né osob ní vlast-
nos ti, a zdů raz nil: „Os tat ní sta ří po li ti ko vé ak tiv ně ve vlá dě účast ni ne bu dou. Až 
se do zví te slo že ní vlá dy, buď te ujiš tě ni, že to za da ných okol nos tí by lo je di ně mož
né ře še ní… Po ně vadž funkce vlá dy skon čí na hra ni cích bu dou cí re pu b li ky, ne mu sí 
 mí ti do ma ni kdo obav.“ Dá le Smut ný žá dal, aby se PÚ sna ži lo mír nit pro ti slo ven-
skou ná la du a aby na vzdo ry ros tou cí mu ra di ka lis mu vů či Něm cům po čí ta lo s tím, 
že „ne po da ří se, aby ně ja cí Něm ci v re pu b li ce ne zůs ta li“.78 Do da teč ný Be ne šův 
vzkaz pak ješ tě re a go val na no vou si tua ci po uza v ře ní so vět sko-ně mec ké ho pak tu 
Mo lo tov–Rib ben trop. Be neš do mov uklid ňo val a pakt vy svě t lo val ne dů vě rou Sově-
tů k mni cho va nům na Zápa dě.79

Drti na s Pe šlem se do mlu vi li, že část Be ne šo va po sel ství je svým cha rak te rem 
ur če na pro ve řej nost, a tak by mě la být ile gál ní ces tou pu b li ko vá na. Drti na se roz-
ho dl vzít si ten to úkol na sta rost. Jan Jí na mu dopo ru čil ja ko vhod né ho po moc ní ka 
pro fe so ra Vla di mí ra Kle can du, sám s ním spo lu pra co val již od po čát ku oku pa ce 
a vě děl o je ho kon tak tech na ile gál ní tisk. Kle can da sku teč ně za jis til dis tri bu ci ti sí ců 
le tá ků, kte ré zača ly ko lo vat me zi lid mi. Za svě ce ný pa mět ník o tom na psal: „Be ne šův 
vzkaz se v těch chví lích vel mi osvěd čil, vy vo lal čás teč né zlep še ní v po mě ru ve řej nos
ti k je ho oso bě, hlav ně pak po vzbu dil od ho d lá ní ši ro kých kruhů a pod ní til ak ti vi tu 
ve de ní do má cí ho od bo je.“80 Tou to roz sá hlou pro pa gan dis tic kou ak cí na vá zal Drti na 
ve li ce in ten ziv ní spo lu prá ci s Kle can dou, kte rý se stal po čát kem říj na tzv. ge ne rál-
ním ta jem ní kem PÚ.

N A   D O  M Á  C Í  F R O N  T Ě  S V Ě  T O  V É  V Á L  K Y

V pá tek 1. zá ří 1939 na pa dlo Ně mec ko Pol sko a za ča la dru há svě to vá vál ka. Ten den 
se pro Drti nu i je ho přá te le stal „dnem no vé vel ké na dě je“, že se br zy do čka jí osvo-
bo ze ní.81 Zá ro veň však na sta lo prv ní roz sá hlé za tý ká ní, jež po sti hlo i or ga ni zač ní 
struk tu ru PÚ. Dne 3. zá ří se sku pi na se šla v by tě Vlas ty Po kor né, ses t ry Drti no vy 
man žel ky Lí dy. Účast ní ky se t ká ní by li ta ké man že lé Po dlip ští a Hruš ko vi, v mi nu-
los ti pra vi del ní návštěv ní ci klu bu Pří tom nost. Prvot ním cí lem by lo zjis tit, kdo skon-
čil ve vě ze ní. Za tče ní se do čka li Zde něk Chy til a Ja ro mír Ne čas, ten byl však zá hy 
pro puš těn a na schůz ku se do sta vil. Oba se na za tý ka cí lis ti nu do sta li ja ko výz nam ní 

77 Vzkaz „Se zi my“ z 21. 8. 1939 byl v ne úpl né po do bě pu b li ko ván, viz Edvard BENEŠ, Šest let exi lu, s. 61–63; 
Edvard BENEŠ, Pa mě ti, s. 204–207; Eduard TÁBORSKÝ, Prav da zví tě zi la, s. 289  –291. Srov. též AÚTGM, 
f. 38 (Kle can da), sign. 16/1, s. 18–19.
78 AÚTGM, f. 38 (Kle can da), sign. 16/1, s. 16–17; ANM, f. E. Be neš, k. 47, a. č. 464. Zkrá ce ný vý tah viz 
Jit ka VONDROVÁ (ed.), Če ši a su de to ně mec ká otáz ka 1939  –1945. Do ku men ty. Pra ha 1994, dok. 5, s. 20. 
Be ne šo va a Smut né ho zprá va pu to va la rov něž ra dio te le gra fic ky, vo jen skou ces tou přes Var ša vu.
79 AÚTGM, f. 38 (Kle can da), sign. 16/1.
80 Vlas ti mil KLÍMA, K his to rii do má cí ho od bo je, s. 132.
81 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 428.
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před sta vi te lé če ské ho ve řej né ho ži vo ta a s je jich pra cí v od bo ji to ni jak ne sou vi selo. 
Ne ča se ges ta po pus ti lo na zá sah pre zi den ta Há chy a pak i sa mé ho K. H. Fran ka. 
Ce lý pří pad byl ozna čen ja ko ad mi ni s t ra tiv ní omyl. Drti no va sku pi na se do ho dla, 
že by měl Ne čas pro jis to tu po le vit v od bo jo vé čin nos ti a ne měl by se zú častňo vat 
spo leč ných po rad. Chy til byl pa tr ně za tčen ja ko zná mý vy da va tel De mo kra tic ké
ho stře du a ta ké je ho ješ tě v ro ce 1939 pro pus ti li na svo bo du. Dne 3. zá ří vy hlá si la 
Vel ká Bri tá nie a Fran cie vál ku Ně mec ku, pro Drti nu to by la úle va „ne po psa tel ná, 
ne opa ko va tel ná“.82

V od bo ji vy vo lal ten to vý voj vel kou eu fo rii, kte rou však na dru hé stra ně vy va žo-
val po div nad po stu pem So vět ské ho sva zu. Roz pa ky bu di lo též vy sí lá ní za hra nič ní-
ho roz hla su o roz sá hlých de mon st ra cích v če s kých měs tech, jež by ly údaj ně kr va vě 
roz prá še ny. Nic po dob né ho se při tom v pro tek to rá tu ne sta lo a pou ze to vy vo lá va-
lo po chyb nos ti o kva li tě zahra nič ních zpráv a ne dů vě ru k lon dýn ské pro pa gan dě. 
Sou vi se lo to však s in struk ce mi plu kov ní ka Fran tiš ka Mo rav ce z 8. zá ří 1939, aby 
se do má cí od boj orien to val v sou vi slos ti se za há je nou vál kou na ozbro je né po vstá ní 
pro ti Ně mec ku. Mo ra vec za tím úče lem při pra vil i pří sluš ný sig nál v po do bě he sla 
v roz hla so vém vy sí lá ní. Šlo při tom o opak do po sud do po ru čo va né li nie pa siv ní ho 
od po ru, kte rá by la po tvr ze na ješ tě 1. zá ří vzka zem Edvar da Be ne še a ge ne rá la Ser-
ge je Ingra do má cí mu od bo ji.83

Po li tic ké ústře dí a dal ší od bo jo vé sku pi ny chtě ly vy já dřit ně ja kým ne ná sil ným 
způ so bem od por k ně mec ké mo ci. Na ko nec byl do hod nut boj kot praž ské tram va jo vé 
do pra vy v den vý ro čí Mni chov ské do ho dy. Praž ské pod ze mí se inspi ro va lo vel kým 
ohla sem ig no ro vá ní tram va jí v Brně, k ně muž do šlo v červ nu 1939 v re ak ci na za ve-
de ní ně mec ko-če s kých nápi sů v měst ské hro mad né do pra vě. Úspěch tram va jo vé ho 
boj ko tu v Pra ze zna me nal pro od boj zkouš ku ši ro ké ho po ten ci á lu šep ta né pro pa-
gan dy k mo bi li za ci ve řej nos ti. Ně mec ké úřa dy na úspěš nou ma ni fes ta ci za re a go-
va ly ve své pro pa gan dě vý ro kem, že Če ši ig no ro va li tram va je, aby ne mu se li jez dit 
s Ži dy. Drti na zhod no til pro pa ga ci boj ko tu v ob sá hlé zprá vě za hra nič ní mu od bo ji: 
„Po li tic ky mě la ten výz nam, že jsme si ově ři li, do ja ké mí ry a jak ry chle mož no ma sy 
po hnout k ak ci. Dále tím, že na ši li dé na by li vě do mí, že je tu cen t rá la, kte rá od boj 
ří dí. Po li tic ky je to výz nam né ta ké pro to, že si to mu si li uvě do mit Něm ci. Agi ta ce 
tr va la sot va tý den a ús pěch od ha du je me asi na 70 až 80 pro cent.“84 Drti na s Pe šlem 
re fe ro va li exi lu i pro střed nic tvím ra dio de pe ší, ne boť se Kra ji no vě sku pi ně po da ři lo 
kon cem lé ta to to spo je ní zpro voz nit.85

Tram va jo vý boj kot pro ká zal ši ro ké mož nos ti PÚ a ce lé ho do má cí ho od bo je 
v ob las ti šep ta né pro pa gan dy, ta však ne by la je di nou ces tou, jak mo hla Drti no va 
sku pi na pů so bit na ve řej nost. Po li tic ké ústře dí za ča lo úz ce spo lu pra co vat s vy da va-
te li ile gál ní ho ča so pi su V boj. Kle can da dokon ce na vr ho val, aby se ten to ča so pis stal 

82 Tam též, s. 432.
83 Ta to ini cia ti va vy chá ze la z úvah brit ských vo jen ských zpra vo daj ců o roz sá hlé vá leč né ak ci na zá pad ní 
fron tě, kte rá by se usku teč ni la ko lem 17. zá ří 1939 a jež by by la pod po ře na po vstá ní mi v Ra kou s ku, Ba vor-
sku a na úze mí pro tek to rá tu. K to mu blí že Jan GEBHART – Jan KUK LÍK, Vel ké dě ji ny ze mí Ko ru ny če s ké. 
Svazek XVa, s. 314–319; srov. též Ji ří ŠOLC, Ve služ bách pre zi den ta, s. 61.
84 AÚTGM, f. 38 (Kle can da), k. 39, sign. 169/1, zprá va Hněv kov ské ho, 5. 10. 1939, s. 2.
85 „Zor ga ni zo va li jsme stáv ku ces tu jí cích… Do pa dla vel mi do b ře, elek t ri ky jez di ly té měř prázdné. Nej lé pe 
se cho va li děl ní ci. Pů so bi lo to zna me ni tě na če s ké oby va tel stvo.“ – Vla di mír KRAJINA, Vy so ká hra. Pra ha 
1994, s. 13.
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tis ko vým or gá nem PÚ. K pro po je ní do šlo ze jmé na od po lo vi ny říj na, kdy pře vzal 
mís to prá vě zatče né ho hlav ní ho re dak to ra Zuz ky Ivan Her ben, kte rý pak re di go val 
všech ny ru ko pi sy a sám za jiš ťo val dal ší pří spěv ky. Zprá vy a ná mě ty mu po sky to-
va li Pro kop Drti na, La di slav Ra šín, Ja ro slav Drá bek a Vla di mír Kra ji na, jenž do dá-
val i záz na my vy sí lá ní za hra nič ní ho roz hla su. Drti na sám na psal ně ko lik člán ků.86

Po li tic ké ústře dí vzni klo ja ko cen t rál ní or ga ni za ce s am bi cí sdru žo vat všech ny 
po li tic ké prou dy če s ké re zi s ten ce. Z té to zá klad ní kon cep ce auto ma tic ky vy ply nu-
la i sna ha o spo lu prá ci s od bo jem ko mu nis tic kým. Vý kon ný vý bor PÚ se roz ho dl 
při stou pit k jed ná ní s ile gál ní KSČ a po vě řil Pro ko pa Drti nu a La di sla va Ra ší na 
pří sluš ný mi roz ho vo ry. Zpro střed ko va te li se t ká ní s ano nym ní mi zá stup ci ko mu-
nis tic ké ho hnu tí byli La di slav Še bek a Mi lan Rei man. Bě hem schůz ky, v níž vy stu-
po val jmé nem PÚ ja ko hlav ní řeč ník Ra šín, si sdě li li své ná zo ry na po mni chov ský 
vý voj, na vál ku a na pro ble ma ti ku od bo je. Jed ná ní skon či lo bez vý sled ku, pro je vi-
ly se zá sad ní roz po ry, vy plý va jí cí z no vé li nie KSČ po uza v ře ní so vět sko-ně mec ké 
smlou vy. Ko mu nis té se spo lé ha li na „re vo luč ní vy stou pe ní ně mec ké ho pro le ta ri á-
tu“ a od su zo va li Edvar da Be ne še ja ko „při slu ho va če zá pad ní bur žo a zie“, což PÚ 
ne mo hlo ak cep to vat.87

Me zi své hlav ní úko ly řa di lo Drti no vo ústře dí sna hu ma řit či ny pro tek to rát ní 
re pre zen ta ce, kte ré by mo hly zna me nat ohro že ní ús pě chu za hra nič ní ak ce. PÚ zí s-
ka lo zprá vy o chys ta ném slav nost ním ak tu v Be rlí ně, při němž měl stát ní pre zi dent 
Há cha slo žit „slib věr nos ti“ Hi tle ro vi a Vel ko ně mec ké ří ši (Treu ge löb nis). Něm ci 
zpo čát ku na zna čo va li, že slib bu de vy vá žen roz ší ře ním au to no mie a při po je ním 
Tě šín ska k úze mí pro tek to rá tu. Pre zi dent ská kan ce lář se sta vi la pro test ní nó tu Emi-
la Há chy ně mec ké mu vůd ci, v níž by ly vy jme no vá ny všech ny pří pa dy po ru šo vá ní 
pro tek to rát ní au to no mie. Hi tle ra ten to čin roz zlo bil. Na Há chův do pis ne od po vě děl 
a tr val na slo že ní sli bu. Když se mi nis tři 21. říj na 1939 do zvě dě li, že je di ným úče-
lem plá no va né ces ty do Be rlí na bu de Treu ge löb nis, roz ho dli, aby Há cha ni kam do 
vy jas ně ní au to nom ní ho sta tu tu Čech a Mo ra vy ne jez dil.88 Ri zi ko, že ke sli bu na ko-
nec do jde, stá le tr va lo.

Slib věr nos ti by před svě tem de kla ro val če s ký sou hlas s oku pa cí, což by lo pro 
od boj ne při ja tel né. Pro kop Drti na a Anto nín Pe šl, in for mo va ní o té to si tua ci Emi-
lem So bo tou z pre zi dent ské kan ce lá ře ně kdy v prů běhu zá ří, chtě li upo zor nit na 
ce lou kau zu Be ne še a za hra nič ní exi lo vé ve de ní. Do mní va li se, že je tře ba slo že-
ní sli bu za brá nit. Vzhle dem k tomu, že prá vě ne fun go va lo rá dio vé spo je ní, pře dal 
Drti na pří sluš nou zprá vu prof. Emi lu Schön bau mo vi, kte rý zrov na le gál ně ces to val 
do ci zi ny a mohl pře dat vzkaz z ne ut rál ní ho Švý car ska. Drti na se do ta zo val, jak se 
má do má cí vlá da za cho vat. V pří pa dě, že by se mě lo sli bu za brá nit a měl být uči něn 

86 Ke vzta hům PÚ a ča so pi su V boj viz Arnošt POLAVSKÝ, Tisk ná rod ní ho od bo je. In: Z po čát ků od bo je 
1938–1941. Pra ha 1969; Rů že na HLUŠIČKOVÁ a kol. (ed.), V boj. Edi ce ile gál ní ho ča so pi su. Díl 1, sv. 6. 
Pra ha 1992, s. 891; Vlas ti mil KLÍMA, K his to rii do má cí ho od bo je, s. 151; Ja ro slav DRÁBEK, Z ča sů do b
rých i zlých, s. 48.
87 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 453–456; Vlas ti mil KLÍMA, K his to rii do má cí ho 
od bo je, s. 148–150.
88 Viz Drti no va zprá va z 2. 11. 1939 v Li bu še OTÁHALOVÁ – Mi la da ČERVINKOVÁ (ed.), Do ku men ty 
z his to rie čs. po li ti ky. Sv. 2, dok. 370, s. 477–478; Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 441–444. 
Srov. též Po pel kův záz nam o jed ná ní s úřa dem říš ské ho pro tek to ra z 22. 10. 1939 v Li bu še OTÁHALOVÁ – 
Mi la da ČERVINKOVÁ (ed.), Do ku men ty z his to rie čs. po li ti ky. Sv. 2, dok. 366, s. 469  –472.
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pou ze ne zá vaz ný pro jev, žá dal, aby se ja ko zna me ní po uži la v lon dýn ském roz hla-
se vě ta: „Ma sa ryk učil nás pře ce: Buď Džin gis chán, ne bo Ko men ský; nic tře tí ho 
ne pla tí ani v po li ti ce.“89

O Drti no vě zprá vě jed nal pa říž ský Če s ko slo ven ský ná rod ní vý bor (ČSNV), jenž 
se na svém za se dá ní 27. říj na 1939 us ne sl, že „ne po klá dá za mož né, aby praž ská vlá
da při stou pi la na pro hlá še ní ve smy slu Treu ge löb nis vů či Ně mec ku, a do po ru ču je 
pro jev, kte rý by ne za va zo val“.90 Pa říž ský vý bor pak in for mo val Be ne še v Lon dý ně, 
kte rý za jis til od vy sí lá ní ci to va né vě ty v BBC. Ne lze ov šem vě řit Drti no vu a Klí mo-
vu tvr ze ní, že ona vě ta zá ro veň slou ži la ja ko sig nál k to mu, aby PÚ vy vo la lo ma so vé 
de mon st ra ce 28. říj na – ja ko for mu zvý še né ho ná tla ku na praž skou vlá du.91 V do cho-
va ných zprá vách k Treu ge löb ni su se o žád ném pod ně co vání vel kých de mon st ra cí 
ne ho vo ří. Zna me ní v roz hla se mě lo asi dát pou ze po kyn, aby vlá da vy da la mé ně 
kon tro verzní pro hlá še ní.92 Ci to va ná vě ta fak tic ky ne mo hla před za čát kem ne po ko-
jů pů so bit, ne boť ji po užil Jan Ma sa ryk ve své roz hla so vé ře či až ve čer 28. říj na.93

Pro kop Drti na byl kaž do pád ně „mož nos tí ve řej ně vy hlá še né loa ja li ty k ří ši, a tím 
ta ké ve řej ně vy hlá še né ne lo a ja li ty k od bo ji, kraj ně roz ru šen a roz či len“.94 Spo ji tost 
me zi sli bem věr nos ti a pod ní ce ním ne po ko jů ke dni stát ní ho svát ku se si ce zdá být 
ne prav dě po dob ná, fak tem však zůstá vá, že se Drti no va or ga ni za ce na ma ni fes tač ní 
vy stou pe ní ke dni 28. říj na sy ste ma tic ky při pra vo va la. V Po li tic kém ústře dí pře va-
žo va ly ná zo ry, že by se mě lo jed nat o ti ché vy já dře ní pa siv ní ho od po ru. Odboj roz-
ši řo val le tá ky s po ky ny, jak se ma jí li dé bě hem svá teč ní ho dne cho vat, vy užil i šep-
ta né pro pa gan dy. Ač se jed na lo z vel ké čás ti o ak ci ži vel nou, mu sí me PÚ a dal ším 
od bo jo vým or ga ni za cím při znat zá slu hy na její vel ké pod po ře. Bo hu mil Lauš man 
ve spo lu prá ci s Drti nou za jis til vy dá ní asi sta ti síc ile gál ních le tá ků (výz nam nou 
ro li při tom se hrál Bla žej Vilím, teh dej ší re dak tor od bo ro vé ho ča so pi su).95 Drti na 
strá vil ce lý 28. ří jen v praž ských uli cích a od ná šel si od tud „do jem im po nu jí cí“.96 
Pro ti oku pač ní mo ci ten den vy stou pi lo asi 100 000 de mon st ran tů. Udá los ti 28. říj-
na sku teč ně se hrá ly v dal ším osu du sli bu věr nos ti ur či tou ro li. Vzhle dem k to mu, že 
teh dej ší kr va vé sráž ky vlá da po va žo va la za ně mec kou pro vo ka ci, pa dlo de fi ni tiv ní 

89 Rip kův te le fo no gram z Pa ří že Be ne šo vi, 27. 10. 1939 v Li bu še OTÁHALOVÁ – Mi la da ČERVINKOVÁ 
(ed.), Do ku men ty z his to rie čs. po li ti ky. Sv. 2, dok. 368, s. 475. Viz též Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj 
osud. I/1, s. 446–447.
90 Jan KUK LÍK – Jan NĚMEČEK – He le na NOVÁČKOVÁ – Ivan ŠŤOVÍČEK (ed.), Od roz pa du Če s ko
Slo ven ska do uzná ní če s ko slo ven ské pro za tím ní vlá dy 1939  –1940. Zá pi s ky ze za se dá ní Če s ko slo ven ské ho 
ná rod ní ho vý bo ru 1939  –1940. Pra ha 1999, dok. 6, s. 50.
91 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 445; Vlas ti mil KLÍMA, K his to rii do má cí ho od bo je, 
s. 146. Drti na se pří mo vy ja d řo val, že ma so vé de mon st ra ce by ly je jich od po vě dí na sla bost pro tek to rát ní vlá-
dy. Srov. ANM, f. P. Drti na, k. 2, a. č. 80, Drti nův pro jev na vzpo mín ko vém ve če ru, s. 11; ANM, f. P. Drti na, 
k. 4, a. č. 175, Vzpo mín ky dr. P. Drti ny z let 1938/1939 (rkp. 1965), s. 17.
92 Srov. též De tlef BRANDES, Če ši pod ně mec kým pro tek to rá tem. Oku pač ní po li ti ka, ko la bo ra ce a od boj 
1939  –1945. Pra ha 1999, s. 64.
93 Pro jev otis kl i ile gál ní tisk. Viz Rů že na HLUŠIČKOVÁ (ed.), V boj. Díl 1, sv. 6, s. 807. V edi ci svých roz-
hla so vých pro je vů J. Ma sa ryk in kri mi no va nou pa sáž vy pus til. Srov. Jan MASARYK, Vo lá Lon dýn. Lon don 
1945, s. 8–9.
94 Vlas ti mil KLÍMA, K his to rii do má cí ho od bo je, s. 145.
95 Ji ří ŠOLC, Útě ky a ná vra ty Bo hu mi la Lauš ma na, s. 55.
96 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 446.
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roz hod nu tí, aby pre zi dent Há cha ne jez dil do Be rlí na slib sklá dat, do kud „ne bu de 
us po ko ji vě vy ří ze na jak otáz ka stíž nos ti na ne za cho vá ní vý no su vůd co va ze 16. břez
na, tak i otáz ka udá los ti z 28. říj na“.97

Kra ji no vi a je ho spo lu pra cov ní kům se opět po da ři lo na vá zat ra dio tele gra fic-
ké spo je ní s exi lem, kte ré pak ur či tou do bu zna me ni tě fun go va lo. Jen k udá los tem 
z 28. říj na pře da la Kra ji no va ši f ro va cí sku pi na radio te le gra fis tům cel kem čtr náct 
de pe ší. Drti na pra vi del ně do chá zel za Kra ji nou do Bo ta nic ké ho ústa vu a pře dá val 
mu zprá vy PÚ a od ná šel si de ši f ro va né de pe še z Pa ří že a Lon dý na. Po zná mých lis-
to pa do vých udá los tech, kdy do šlo k uza v ře ní če s kých vy so kých škol, však od boj 
ztra til své zá ze mí v Bo ta nic kém ústa vu. Ši f ro vá ní a vy sí lá ní se pak ko na lo v růz-
ných sou kro mých by tech.

V říj nu 1939 se za ča la pro vá dět or ga ni zač ní re for ma Po li tic ké ho ústře dí, kte rá 
mě la za cíl je ho ze fek tiv ně ní. Vla di mír Kle can da kri ti zo val, „že se PÚ ne do stá vá 
do sud žá dou cí po hyb li vos ti, ini cia tiv ní ho a au to ri ta tiv ní ho roz ho do vá ní“.98 Šá ma-
lův okruh a „pět ka“ se mě ly od su nout na ve d lej ší ko lej, ne boť svou ne opa tr nos tí 
zvy šo va ly ri zi ko pro zra ze ní.99 Hlav ní od po věd nost měl pře vzít Drti nův a Kle can dův 
vý kon ný vý bor. Duch sta ré ho stra nic tví ustou pil do po za dí. Byl se sta ven návrh no vé 
po do by or ga ni za ce, kte rý spo čí val v čle ně ní na te ma tic ké sku pi ny a pod sek ce.100 PÚ 
roz ši řo va lo dá le své kon tak ty, tak že v pro sin ci 1939 mo hlo ús ty Vla di mí ra Kle can-
dy a Pro ko pa Drti ny na Zá pad tlu mo čit, že „se ko neč ně po da ři lo sou stře dit čin nost 
té měř všech ci vil ních slo žek na še ho od bo je as poň na to lik, že se na pří š tě již nic dů le
ži těj ší ho ni kde ne pod nik ne, co by buď pří mo ne pro šlo P. Ú., ne bo as poň o čem by 
P. Ú. ne mě lo včas né vě do mos ti“.101 Zdá lo se, že Po li tic ké ústře dí bu de mít po ten ci ál 
k to mu, aby za jis ti lo Be ne šo vi kon t ro lu nad ce lým do má cím od bo jem (po cho pi tel-
ně kro mě ile gál ní KSČ), což by pro bý va lé ho pre zi den ta před sta vo va lo ob rov skou 
vý ho du v pro bí ha jí cím bo ji o ve de ní če s ko slo ven ské ho exi lu.

G E S  T A  P O  Z A  S A  H U  J E

Dne 18. lis to pa du 1939 se se šel vý kon ný vý bor PÚ v ma lo stran ském bytě jed no ho ze 
svých so ci ál ně de mo kra tic kých čle nů Bo hu mi la Kra toch ví la. Ve dle Drti ny a Kra toch-
ví la se po ra dy zú čast ni li Vla di mír Kle can da, Bo hu mil Lauš man, Fer di nand Rich-
ter, La di slav Ra šín, Vla di mír Kra ji na, Ja ro slav Ce be, Vla di mír Gré gr, Ivan Her ben, 
Zde něk Mejstřík a ge ne rál Be dřich Neu mann, kte rý byl do struk tu ry PÚ za po jen od 
zá ří ja ko zá stup ce vo jen ské od bo jo vé or ga ni za ce Obra na ná ro da. Drti no vi utkvě lo 
v pa mě ti, že Lauš man pro sa zo val při brá ní dal ších čle nů do vý kon né ho vý bo ru. Pro-
ti to mu se ráz ně po sta vil Ra šín, kte rý z kon spi rač ních dů vo dů há jil sta no vi s ko dál 
se ne roz ši řo vat. Rich ter si opět o všem či nil peč li vé pí sem né  záz na my, což se zá hy 

97 Cit. dle To máš PASÁK, JUDr. Emil Há cha, s. 93.
98 AÚTGM, f. 38 (Kle can da), k. 39, sign. 168, s. 7.
99 Vel ký kri tik Šá ma lo vy sku pi ny ho vo řil o tom, že „pa nič ky u od po le d ní ká vy si vy prá vě jí, kdy bu de schů
ze P.Ú.“ Viz La di slav Ka rel FEIERABEND, Po li tic ké vzpo mín ky I, s. 425.
100 AÚTGM, f. 38 (Kle can da), k. 39, sign. 168, or ga ni zač ní návrh PÚ.
101 Li bu še OTÁHALOVÁ – Mi la da ČERVINKOVÁ (ed.), Do ku men ty z his to rie čs. po li ti ky. Sv. 2, dok. 377, 
s. 494; AÚTGM, f. 38 (Kle can da), k. 39, sign. 169/1, zprá va č. 7 Kal vo da, Hněv kov ský, 15. 12. 1939, s. 10.
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Po li tic ké mu ústře dí sta lo osud né. Z po ra dy ta ké vze šla Kle can do va zprá va, kte rá 
zpět ně hod no ti la 28. ří jen. V po sel ství se psa lo, že byl při pra ven „ná mi a roz lič ný mi 
sku pi na mi“ a že to by la „ma ni fes ta ce ná rod ní jed no ty a mo hut ný pro jev ži vel né ho 
od po ru vů či na cis tic ké mu Ně mec ku i ne zlom né vů le vše ho če ské ho li du po svo bo dě“.102

Dne 22. lis to pa du 1939 byl v Pra ze vi nou kon fi den ta za tčen Fer di nand Rich ter. 
Ješ tě před ním ges ta po od za čát ku lis to pa du pos tup ně za tk lo řa du br něn ských od bo-
já řů a by lo jen otáz kou ča su, kdy pá t rá ní do spě je až k Rich te ro vi. Ges ta po u něj na šlo 
mi mo ji né zá pi s ky z mi nu lé schů ze PÚ se jmé ny účast ní ků. Štěs tí v neš těs tí měl 
Kra ji na, kte rý v těch to záz na mech chy běl. Na tu to udá lost vzpo mí nal: „Brněn ský 
práv ník si ve dl záz na my i z kon spi ra tiv ních schů zek… Kdo na schůz ce 18. lis to pa du 
ne mlu vil a ne do stal se do Richtro va no tý s ku, měl štěs tí. To byl můj pří pad. Mlčel 
jsem, pro to že jsem stá le my s lel na to, že jsem měl mís to schůz ky ra dě ji ši f ro vat.“103 
Rich ter na víc za čal při vý sle ších br zy mlu vit a do všech po drob nos tí pro zra dil ce lou 
svo ji pod zem ní čin nost.104 V so bo tu 25. lis to pa du, zrov na když Drti na do ma oběd-
val, za ním při šla man žel ka La di sla va Ra ší na se zprá vou, že je jí muž byl va ro ván, 
aby uprchl do za hra ni čí, ji nak bu de za tčen. Ra šín vzka zo val, že se chce s Drti nou 
se jít na Ural ském ná měs tí.

Když se pak oba se t ka li, Ra šín měl již sba le ný ku fr a byl při pra ven k útě ku. Drti-
no vi sdě lil, že se k ně mu od po le d ne do sta vil jis tý For má nek z ad mi ni s t ra ce Če ské
ho slo va. V ran ní zá sil ce z Brna na le zl útr žek pa pí ru s tex tem: „Rich ter za tčen. Je 
na Špil ber ku. Va ruj te ihned Lauš ma na a Ra ší na. Ať se hle dí co nej ry chle ji do stat 
za hra ni ce. Ho ří.“105 Poz dě ji se zjis ti lo, že šlo o Rich te rův mo ták z věz ni ce na Špil-
ber ku. Drti na s Ra ší nem se do mlu vi li, že je tře ba in for mo vat Vla di mí ra Kle can du, 
a ihned se za ním vy pra vi li. Za sti hli jej v ka vár ně smí chov ské ho Ná rod ní ho do mu. 
Roz ho dlo se, že Ra šín půj de na ná sled nou schůz ku, kte rou měl již Kle can da do hod-
nu tu s Pe šlem a Jí nou. Tam bu de pro něj ur čen do čas ný úkryt.

Ješ tě týž ve čer Ra šín opus til Pra hu a ukryl se v Jí no vě vi le v Láz ních Bě lo hrad. 
Spo lu pra cov ní ci mu za ča li při pra vo vat útěk již ní ces tou, přes Ma ďar sko do Ju go slá-
vie. Udá lost za lar mo va la ce lé Po li tic ké ústře dí, všich ni mu se li po čí tat se zvý še ným 
ri zi kem, a tak se po no ři li do po lo i le ga li ty. Drti na se od stě ho val ze své ho bu be neč ské-
ho by tu k ses t ře ni ci He le ně Drti no vé na Vi no hra dy, je ho že na zůs ta la do ma. Do mů 
se vra cel jen ob čas na krát ké chví le, aby za ří dil ně kte ré jed not li vos ti. Všech ny schů-
ze a veš ke rá čin nost PÚ by ly pře ru še ny. V Drti no vi sí li lo po de zře ní, že se do stal do 
pří mé ho ohro že ní i on sám. Vel mi br zy se to to po de zře ní změ ni lo v jis to tu. Ota kar 
Liš ka, udr žu jí cí kon tak ty s důs toj ní ky čet nic tva, mu pro zra dil, že ges ta po vy tvo ři lo 
dia gram sí tí če ské ho pod ze mí, v němž fi gu ru je ta ké „Jí na–Drti na Grup pe“. Drti na 
tak za čal po půl ro ce opět váž ně uva žo vat o oka mži tém od cho du ze ze mě.

102 Cit. dle Vá c lav KURAL, Hlav ní or ga ni za ce ne ko mu nis tic ké ho od bo je, s. 58.
103 Vla di mír KRAJINA, Vy so ká hra, s. 17.
104 Viz Ji ří ŠOLC, Útě ky a ná vra ty Bo hu mi la Lauš ma na, s. 59.
105 Drti nův pro jev na vzpo mín ko vém ve če ru za La di sla va Ra ší na, s. 16. Srov. Pro kop DRTINA, Če s ko slo
ven sko můj osud. I/1, s. 458 – zde cit. mo ták zní: „Va ruj te ihned Lauš ma na a Ra ší na, ať pr cha jí smě rem na 
Ráb!“ Obdob ně ten to le ták ve svých vzpo mín kách ci to val i B. Lauš man – viz Ji ří ŠOLC, Útě ky a ná vra ty 
Bo hu mi la Lauš ma na, s. 59. Vlast ní in ter pre ta ci udá los tí ko lem své ho za tče ní se p sal F. Rich ter ve svém do pi-
se Lauš ma no vi ze 17. 3. 1946, viz opis to ho to do pi su NA, f. 7 – Pro kop Drti na (dá le jen P. Drti na), k. 27, sign. 
7-69/3.
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Dne 5. pro sin ce 1939 se ko na lo se t ká ní ve vi nár ně Mo ra va v Hy bern ské uli ci, 
kam do ra zi li Pro kop Drti na, Fran ti šek Ně mec, Anto nín Pe šl, Jan Jí na, Vla di mír 
Ho ra a snad i Vla di mír Kra ji na s Ja ro sla vem Dráb kem. K Drti no vu pře kva pe ní se 
ob je vil i La di slav Ra šín. Vrá til se do Pra hy, pro to že je ho man žel ka utr pě la po sráž-
ce s tram va jí těž ký úraz hla vy a le že la na ně mec ké kli ni ce. Hro zi lo ne bez pe čí, že 
v blouz ně ní pro zra dí dů le ži té sku teč nos ti. Ra ší no vi se po da ři lo za jis tit je jí pře voz 
do po dol ské ho sa na to ria. Ně mec na schůz ce ozná mil, že se Lauš man skrý vá a při-
pra vu je svůj útěk.

Ve čer 13. pro sin ce se Drti na se šel s Vlas ti mi lem Klí mou v ka vár ně Ho land ský 
mlýn. Do zvě děl se od něj, že Ra ší na od po le d ne za tk li v je ho kan ce lá ři.106 Pro Drti-
nu to byl šok, ne boť se do mní val, že Ra šín již Pra hu dáv no opus til. Dru hý den by li 
za tče ni Bo hu mil Kra toch víl a Ivan Her ben, kte rý spal ve svém by tě. Drti na po cho pil, 
že již ne mů že se svým útě kem dé le otá let, ne boť se hroz ba je ho do pa de ní stá le zvy-
šo va la. Týž den, 14. pro sin ce, se ko na la po ra da vý kon né ho vý bo ru PÚ v pro s to rách 
fir my Leh ký a spol., kte ré se zú čast ni li Vla di mír Kra ji na, Anto nín Pe šl, Ja ro slav 
Drá bek, Mi lo slav Ko hák, Vla di mír Ho ra a Vla di mír Kle can da. Spo leč ně zre ka pi-
tu lo va li si tua ci. Kle can da a Lauš man mě li své by ty ob sa ze ny čí ha jí cím ges ta pem. 
Lauš man pr chal za hra ni ce a dal ší čle no vé již by li ve vě ze ní. Ges ta po evi dent ně 
vě dě lo o je jich od bo jo vé sku pi ně ví ce, než si do sud při pouš tě li. Po sled ní zá sah ges-
ta pa byl ci tel ný. Pro Po li tic ké ústře dí zna me nal po hro mu Kle can dův byt. Ges ta po 
tu sta či lo za tk nout pplk. Bo há če, dr. Ba lla a pře de vším pro fe so ra Zdeň ka Peš ku, 
kte rý ne sl ve své ak tov ce vý sle dek pro gra mo vé ho úsi lí PÚ, návrh ústa vy bu dou cí ho 
Če s ko slo ven ska. Za tče ni by li i Pře my sl Šá mal a Ja ro slav Ce be. Drti na pro hlá sil, že 
po kra čo vat v do sa vad ní se sta vě v ile gál ní prá ci ne má smy sl a je nut né ry chle za hla-
dit sto py. Kle can da jej v tom to ná zo ru pod po řil a sám ozná mil, že se po ku sí o útěk 
do za hra ni čí. Schů ze skon či la roz hod nu tím, že PÚ za tím pře ru ší svou čin nost.

Ú T Ě K

Drti na se za čal sám při pra vo vat na od chod do exi lu. Se svou man žel kou Lí dou se 
do ho dl, že ona zůs ta ne do ma. V té do bě již by la váž ně ne moc ná, zdra vot ní kom-
pli ka ce ji pro vá ze ly po zby tek je jí ho ži vo ta. Drti na po žá dal o po moc při za jiš tě ní 
ces ty přes hra ni ci Fran tiš ka Něm ce, kte rý byl na po jen na že lez ni čář ský od boj. Pak 
se ješ tě vy dal na po sled ní schůz ky, na nichž se chtěl ujis tit o bu dou cím po kra čo-
vá ní Po li tic ké ho ústře dí. V ile gál ním úkry tu se se t kal s Pe šlem a Něm cem, kte rý 
slí bil, že se ujme ve de ní a or ga ni za ci zre kon stru u je. Spo leč ně se do ho dli na no vé 
ter mi no lo gii, pro za stře šu jí cí do má cí or ga ni za ci se měl po uží vat ná zev Ústřed ní 
ve de ní od bo je do má cí ho (ÚVOD). Na ja ře 1940 se na ko nec úspěš ně po da ři lo sjed-
no tit ne ko mu nis tic ký od boj (tro s ky PÚ, „od bo rá ři“ a vo já ci), kte rý pak sku teč ně 
pro svou or ga ni za ci a je jí ko or di nač ní vý bor pře vzal to to ozna če ní.107 Drti na a je ho 

106 K za tče ní L. Ra ší na viz je ho de ní ko vý záz nam v Iva na KOUTSKÁ, Z po zůs ta los ti La di sla va Ra ší na. 
Sou do bé dě ji ny, roč. II, č. 4, 1995, s. 565–566.
107 Všech ny tři od bo jo vé slož ky mě ly v plé nu ÚVOD pa rit ní za stou pe ní: plk. Jo sef Chu ra vý a pplk. Jo sef 
Ba la bán za Obra nu ná ro da, Vá c lav Ho lý a Anto nín Pe šl za PÚ (ně kdy ta ké Vla di mír Kra ji na a Vla di mír Ho ra), 
Ka rel Bon dy, Fran ti šek Andršt a poz dě ji Jo sef Pe šek za „od bo rář skou“ od bo jo vou or ga ni za ci Pe tič ní vý bor 
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 spo lu pra cov ní ci se do ho dli, že ana lo gic ky k ÚVOD by mě lo vznik nout i Ústřed ní 
ve de ní od bo je za hra nič ní ho (ÚVOZ). Před po klá da li, že me zi čle ny ÚVOZ bu dou 
i zá stup ci PÚ, kte ří mu se li uprch nout do exi lu.

V záj mu kon spi ra ce za si tua ce, kdy se řa da od bo já řů oci tla v ru kou ges ta pa, se 
zbý va jí cí čle no vé PÚ roz ho dli změ nit do sud po uží va ná kry cí jmé na. Dráb ko vi se 
pak ří ka lo „Ry bář“, Kra ji no vi „Ze le ný“, Pe šlo vi „Pa cov ský“ a „Vít“. Z do sa vad ní ho 
„Hněv kov ské ho“ se Drti na pře mě nil na „Pa vla Sva té ho“. Ten to kryp to nym, kte rý 
vy my s lel pa tr ně Ja ro slav Drá bek, vzni kl od vo ze ním od sva té ho Pro ko pa a byl vel mi 
vhod ný, ne boť pří jme ní Sva tý ne ní pří liš ob vy klé. Drá bek na vznik to ho to poz dě ji 
slav né ho jmé na vzpo mí nal: „My slím, že jsem do kon ce, ale s poň čás teč ně, au to rem 
to ho to pseu do ny mu. Mě ni li jsme teh dy na ry chlo svá jmé na – a mně kmi tlo hla vou: 
sv. Pro kop – sva tý Pa vel – Pa vel Sva tý!“108 Ja ko své ho osob ní ho ná stup ce ve struk-
tu ře PÚ vy bral Drti na Vla di mí ra Ho ru, s nímž se ješ tě ně ko li krát se šel.

Ho vo řil ta ké se svým nej bliž ším pří te lem Ja ro sla vem Dráb kem, kte rý se na ko-
nec roz ho dl kvů li své ro di ně zůs tat v pro tek to rá tu: „Jed na li jsme s Drti nou o tom, 
co se dá dě lat. Zdá lo se ne mož né vzít s se bou ro di ny, pro to že jsme pů vod ně mě li 
v úmy slu utí kat přes Slo ven sko a Ma ďar sko pěš ky ane bo na ly žích. Můj bra t ra nec 
mi k to mu úče lu opa t řil dva re vol ve ry. Pak při šel den, kdy by lo nut no uči nit ko neč
né roz hod nu tí. Sjed na li jsme si schůz ku na rá no u jed no ho z mých přá tel, kde jsem 
prá vě spal. Ve čer jsem strá vil se svou že nou. By lo to vlast ně na še lou če ní. Blou di li 
jsme dlou ho praž ský mi uli ce mi a ne ch těl bych ta ko vý ve čer za žít po dru hé. Ce lou noc 
jsem pak ne za mhou řil oka. Hla vou mi pro bí hal ce lý můj ži vot… A na jed nou, by lo 
to už k rá nu – mně by lo jas no: Ne po je du! Ne mo hu! V za hra ni čí bych byl jen pří tě ží. 
Po myš le ní, co se dě je do ma s ro di nou, že snad mu sí py kat za to, co jsem dě lal já, to 
by mě by lo úpl ně och ro mi lo. Žít tak to by ne stá lo vů bec za to. A na jed nou mi by lo 
vše ch no jak si sa mo zřej mé a ne smír ně se mi ule vi lo. A do bu douc na mě už nic ne dě
si lo. Snad to by lo bo ží vnuk nu tí, pro to že se na ko nec uká za lo přes všech ny útra py 
a ne bez pe čí správ né. Ne pře stal jsem za ně Bo hu ni kdy dě ko vat.“109 Drti na chtěl pře dat 
po sled ní po ky ny k po kra čo vá ní pod zem ní čin nos ti Mi lo sla vu Ko há ko vi, Ota ka ru 
Liš ko vi a Vlas ti mi lu Klí mo vi, ov šem s po sled ní mi dvě ma se již kvů li ne do ro zu mě-
ní při do mlou vá ní ter mí nu schůz ky ne se šel.

Fran ti šek Ně mec při pra vo val pro Drti nu že lez ni čář skou ces tu na Slo ven sko přes 
Ve se lí na Mo ra vě. Drti na se však na ko nec do mlu vil s Vla di mí rem Kle can dou, že se 
při po jí k je ho trans por tu, kte rý se zdál být po ho dl něj ší a bez peč něj ší, na víc se mo hla 
při dat i je ho že na Lí da. Jed na lo se o čer nou pře pra vu ve spa cích vo zech me zi ná rod-
ní ho rych lí ku je dou cí ho do Istan bu lu. Trans port měl na sta rost vla ko vý zří ze nec 
Ji ří Ze man, zva ný Čer ný Tu rek.110 Tu to ces tu za jis til Gu s tav Svo bo da, ře di tel Cen tro -

Věr ni zůs ta ne me (PVVZ). K od bo jo vé or ga ni za ci ÚVOD viz např. Jan GEBHART – Jan KUK LÍK, Vel ké 
dě ji ny ze mí Ko ru ny če s ké. Svazek XVa, s. 357 an.; Vá c lav KURAL, Vlas ten ci pro ti oku pa ci. Ústřed ní ve de
ní od bo je do má cí ho 1940  –1943. Pra ha 1997, s. 99.
108 Ja ro slav DRÁBEK, Z ča sů do brých i zlých, s. 50. Způ sob, jak vzni kl „Pa vel Sva tý“, po drob ně po psal též 
Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/1, s. 466–467.
109 Ja ro slav DRÁBEK, Z ča sů do brých i zlých, s. 49.
110 K po sta vě Čer né ho Tur ka viz např. Jan GEBHART – Ja ro slav KOUTEK – Jan KUK LÍK, Na fron tách 
taj né vál ky. Ka pi to ly z bo je če s ko slo ven ské ho zpra vo daj ství pro ti na cis mu v le tech 1938–1941. Pra ha 1989, 
s. 149  –151.
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komi se. Da tum od jez du by lo sta no ve no na 26. pro sin ce 1939. Drti no vi roz hlá sili, že 
vy rá že jí na ly že do Be s kyd a před Vá no ce mi de fi ni tiv ně opus ti li svůj byt.111 Po sled-
ní úkryt na do má cí pů dě na šli u Mi ro sla va a Ma rie Hruš ko vých, s ni miž se zna li 
z klu bu Pří tom nost.112 Lí da stá le vá ha la, zda se má ke své mu mu ži při po jit. De fi ni-
tiv ně se roz ho dla až v den od jez du. Pro kop Drti na poz dě ji li to val, že mu sel ve svém 
by tě za ne chat hod not nou kni hov nu ob sa hu jí cí mno ho vzác ných svaz ků s vě no vá ním 
au to rů. Ta to kni hov na, kte rou zdě dil po svých ro di čích, se v ro ce 1940 sta la obě tí 
po li cej ní zvů le. Po vál ce se z ce lé kni hov ny na šlo jen ně ko lik má lo knih. Nej vět ší 
ztrá tu před sta vo va la Pa mět ní kni ha ro di ny Drti no vy v Hněv ší ně, kte rou za čal ješ-
tě před prv ní svě to vou vál kou pl nit růz ný mi ro din ný mi zá pi s ky Fran ti šek Drti na, 
a po kra čo val v tom i je ho syn.

Drti na chtěl o svém od cho du z pro tek to rá tu dů věr ně zpra vit ně ko lik osob a na čer-
pat čer s tvé in for ma ce, kte ré by mo hly po slou žit za hra nič ní ak ci. O Ště d rém ve če ru 
mlu vil s mi nis trem fi nan cí Jo se fem Kal fu sem, kte rý mu po sky tl po drob ný vý klad 
o sta vu pro tek to rát ní ho hos po dář ství. Přes Zdeň ka Chy ti la se na bí dl k roz ho vo-
ru i před se do vi vlá dy Aloi si Eli á šo vi, ten to však od mí tl. S Anto ní nem Kin ka lem 
Drti na do ho dl dal ší fi nan co vá ní od bo je a je ho spo lu prá ci s Ja ro sla vem Dráb kem.

Dne 26. pro sin ce se man že lé Drti no vi vy da li na teh dej ší Hy bern ské ná dra ží, kde 
za kou pi li líst ky do Brna na bal kán ský rych lík od jíž dě jí cí ve 14.02 ho din. Z pe ro nu 
ne ná pad ně kon t ro lo val si tua ci Gu s tav Svo bo da, kte rý sle do val, zda  jde vše po dle 
plá nu. Do Brna ces to va li Drti no vi ja ko běž ní ces tu jí cí, ges ta pem hle da ný Vla di mír 
Kle can da se mu sel pro jis to tu ukrýt ja ko čer ný pa sa žér již v Pra ze. Bě hem ces ty 
vzni kly kom pli ka ce. Po dle do mlu vy se Drti no vi mě li za jíz dy pře su nout do lůž ko-
vé ho vo zu, je ho dve ře však na šli za mče né. Pro kop Drti na pro pa dl pa ni ce a za čal se 
obá vat, že se útěk ne zda ří, je ho že na však za cho va la chlad nou hla vu. Dal ší kom pli-
ka ce na sta la vzá pě tí, ne boť ve vla ku po tka li své ho slo ven ské ho zná mé ho Lu de ví-
ta Ruh ma na, kte rý si hned při se dl do je jich ku pé. Drti na vá hal, ne vě děl, jak se má 
za cho vat. Na ko nec Ruh ma no vi na zna čil, že je hle dán ges ta pem, a pro to od jíž dí do 
Brna. Ta to po lo prav da za účin ko va la a Ruh man je ze stra chu o svou bez ú hon nost 
opus til. Když se pak Drti no vi zno vu po ku si li pro jít do lůž ko vé ho vo zu, prů chod již 
byl ote vře ný. Brzy se ob je vil Čer ný Tu rek, kte rý je spo lu s dal ší čer nou pa sa žér kou 
pa ní Ku dláč ko vou za ve dl do při pra ve ných ku pé. Oba man že lé se mu se li spo leč ně 
scho vat do ma lé ho pro s to ru pod jed ním lůž kem. Ten to způ sob útě ku přes hra ni ce 
byl si ce ry chlý a cel kem bez peč ný, na dru hé stra ně ne pří liš po ho dl ný. Čer ní pa sa žé ři 
na se be ne smě li upo zor nit. Vy dr žet ve stís ně né po lo ze – pře de vším bě hem hra nič-
ních pro hlí dek – zna me na lo té měř nad lid ský vý kon. Občas, když Ji ří Ze man vě děl, 
že ne hro zí žád né ne bez pe čí, umož nil svým pa sa žé rům, aby na chví li úkryt opus ti li.

V Ma ďar sku do šlo k dal ší mu dra ma tic ké mu oka m ži ku, na kte rý poz dě ji vzpo mí-
nal Vla di mír Kle can da.113 U Bu da peš ti se to tiž uva žo va lo o od po je ní va go nu, v němž 

111 Ver ze o ly žař ském zá jez du by la ur če na pro zná mé a sou se dy. V za měst ná ní se Drti na 20. pro sin ce te le-
fo nic ky omlu vil pro ne mo c. Viz AKPR, Pers. spis P. Drti ny, č. O 291/40, kár né ří ze ní u Nej vyš ší ho správ ní-
ho sou du.
112 Jin dřich POKORNÝ, Par si fal, s. 42.
113 Vla di mír KLECANDA, Ces ta do svo bo dy. Svo bod ný zí třek, roč. II, č. 1, 3. 1. 1946, s. 9; to též viz ANM, 
f. P. Drti na, k. 5, a. č. 232, V. Kle can da: Ces ta do svo bo dy.
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se od bo já ři skrý va li. K vla ku by byl za se při po jen až při zpá teč ní ces tě. Na ko nec se 
vlak roz jel i se Ze ma no vým spa cím vo zem a čer ní pa sa žé ři se po že lez ni ci šťast ně 
do sta li do Ju go slá vie. Drti na i os tat ní tak mo hli ko neč ně opus tit své úkry ty a dá le 
jet po ho dl ně ja ko běž ní ces tu jí cí. Za sví tá ní 27. pro sin ce 1939 do ra zil bal kán ský 
rych lík do Bě le hra du. Drti no vi, Kle can da a pa ní Ku dláč ko vá se roz lou či li s Čer-
ným Tur kem a vy stou pi li na svo bod né pů dě.
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Lon dýn ský exil

D L O U  H Á  C E S  T A  D O  L O N  D Ý  N A

Uprchlí ci se hned po pří jez du do Bě le hra du vy da li za vy slan cem Ja ro sla vem Lí pou, 
kte rý zůs tal v Ju go slá vii i po oku pa ci če s kých ze mí a ne vy dal am ba sá du do ně mec-
kých ru kou. Lí pa jim slí bil, že se o ně po sta rá, za jis tí uby to vá ní a vy ří dí po třeb né 
for ma li ty. Drti na před po klá dal, že se na mís tě zdrží jen pár dní a hned po je dou dál 
na Zá pad. Se svou že nou se uby to val u je jích pří buz ných, v ro di ně Jo se fa Víz ka, 
ře di te le bě le hrad ské fi li ál ky Ang lo-Pra go ban ky. O pří jez du Drti ny a Kle can dy po dal 
Lí pa zprá vu do Pa ří že a Lon dý na,1 tak že pro ně na brit ském kon zu lá tu by la již za 
pár dnů při pra ve na ví za. Ja ko ile gál ní ute čen ci však ne mě li ces tov ní pa sy, bez nichž 
jim ví za ne mo hla být vy dá na. Pro vi zor ní pa sy na ci zí jmé na jim na ko nec po sky tlo 
pol ské vy sla nec tví. Drti na ob dr žel le gi ti ma ci na jmé no pro fe so ra Wei se z Ha li če. 
Po tí že na sta ly s ví zem do Fran cie, ne boť jim fran couz ský vy sla nec od mí tl ví za na 
pol ské pa sy udě lit.

Pů vod ně za mý šle ná krát ká zas táv ka v Ju go slá vii se pro ta ho va la. Kom pli ka-
ce s do ku men ty Drti nu a Kle can du zner vóz ňo va ly. Ačko liv jim od za čát ku led na 
1940 při chá ze ly z Pa ří že a Lon dý na slib né te le gra my, si tua ce se ne lep ši la. Di vi li se 
hlav ně to mu, že ji ní ute čen ci při je li do Bě le hra du až po nich, a přes to již po kra čo-
va li dál v ces tě.2 V Bě le hra dě se tak Drti na se t kal s ně ko li ka výz nam ný mi či ni te li 
z do mo va. Stej ných slu žeb Čer né ho Tur ka po něm vy užil i Ja ro mír Ne čas, kte ré mu 
rov něž za ča lo hro zit za tče ní. Na útě ku jej do pro vá ze li ge ne rá lo vé Be dřich Neu-
mann a Alois Vi che rek. Brzy se ob je vil i Bo hu mil Lauš man, dal ší člen roz bi té ho 
PÚ. Bě hem Drti no va po by tu v Bě le hra dě do ra zi li ta ké ná rod ně so cia lis tic ký po sla-
nec Jo sef Da vid, slo ven ský li do vec Pa vol Ma chá ček, slo ven ský no vi nář Ján Ča plo-
vič a re dak tor Ka rel Jí še.

Te pr ve kon cem led na 1940 se po da ři lo do ře šit ces tov ní for ma li ty, a tak se Drti na 
mo hl při pra vit na pře jezd do Pa ří že. Ve čer 30. led na od jel spo lu se svou man žel kou, 
Vla di mí rem Kle can dou a ge ne rá ly Aloi sem Vi cher kem, Be dři chem Neu man nem 
a Ja ro sla vem Či há kem vla kem přes Itá lii a Švý car sko do Fran cie. Rá no 1. úno ra 
by li v cí li. Hned do po le d ne se ohlá si li u Hu ber ta Rip ky v sí dle Če s ko slo ven ské ho 
ná rod ní ho vý bo ru, na chá ze jí cí ho se na rue de la Bour don nais. Drti na s Kle can dou 

1 Zprá vu o úspěš ném útě ku po slal 15. 1. 1940 i do má cí od boj. Po užil však pro Drti nu no vý kryp to nym 
„Sva tý“, a tak plu kov ník Mo ra vec ne tu šil, o ko ho jde. Viz Li bu še OTÁHALOVÁ – Mi la da ČERVINKOVÁ 
(ed.), Do ku men ty z his to rie čs. po li ti ky. Sv. 1, dok. 42, s. 68.
2 K to mu viz kon cept Kle can do va do pi su z 24. 1. 1940, AÚTGM, f. 38 (Kle can da), sign. 588/1.
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se po va žo va li za vy slan ce PÚ a chtě li za hra nič ní mu ve de ní po drob ně ob jas nit si tua ci 
v pro tek to rá tu a pře dlo žit po ža dav ky do má cí ho od bo je. V Pa ří ži jed na li s Pro ko pem 
Ma xou a mís to před se dou ČSNV Ja nem Šrám kem. Mno hem chlad něj ší ho při je tí se 
Drti na do čkal u vy slan ce Šte fa na Osu s ké ho, kte rý do má cí od boj evi dent ně pod-
ce ňo val (sám na to ta ké na ko nec v mo cen ském sou bo ji s Be ne šem do pla til) a vů či 
Be ne šo vým příz niv cům za cho vá val re zer vo va ný od stup.

Drti nu vel mi pře kva pi lo, že se v Pa ří ži běž ně zpo chyb ňo va la Be ne šo va au to ri-
ta, kte rou do má cí ne ko mu nis tic ký od boj pl ně uzná val. Prá vě v té to do bě vy stou pil 
s vlast ním, opo zič ně la dě ným pro gra mem Mi lan Ho d ža a je ho Ná rod ní ra da. Pro 
po tře by za hra nič ní ho ve de ní pro to Drti na a Kle can da pře dlo ži li pí sem né Pro hlá
še ní Po li tic ké ho ústře dí če s ko slo ven ské ho od bo je v Pra ze, kte ré mě lo pře de vším 
vy já dřit do má cí pod po ru Če s ko slo ven ské mu ná rod ní mu vý bo ru a od sou dit sna hy 
o po drý vá ní je ho au to ri ty. V té to lis ti ně se jmé nem do má cí ho od bo je de kla ro va lo: 
„I my pro hla šu je me, že v Ná rod ním vý bo ru pod ve de ním Ma sa ry ko va ná stup ce, 
dr. Edvar da Be ne še, spa t řu je me a uzná vá me to ho ča su nej vyš ší ho před sta vi te le 
ná ro da, jenž mů že svo bod ně jed na ti a je muž pří slu ší prá vo i po vin nost ur čo va ti 
dal ší směr ni ce i prak tic ky ří di ti ces ty na še ho bo je za ob no ve ní sa mo stat nos ti. Ta ké 
my chce me po stu po vat ve své těž ké a ne snad né čin nos ti v pl ném sou la du s po li tic
ký mi směr ni ce mi sta no ve ný mi Če s ko slo ven ským ná rod ním vý bo rem.“3 Šrá mek hned 
o me mo ran du in for mo val Quai d’Orsa y.

Pro kop Drti na a Vla di mír Kle can da se do sta li pro střed nic tvím Pro ko pa Ma xy 
na fran couz ské mi ni s ter stvo vál ky, do od dě le ní pro střed ní Ev ro pu. Jed na li tam 
s pro fe so ry Andrém Ma zo nim a Mar ce lem Ay mo ni nem o po mě rech v pro tek to rá tu 
a o če s ké re zi s ten ci. Roz ho vo ru se účast nil i Alfréd Fi che lle, bý va lý ře di tel De ni so va 
ústa vu v Pra ze. Drti na se ta ké v Pa ří ži ihned při hlá sil na vo jen ském re fe rá tu ČSNV 
ke spl ně ní bran né po vin nos ti. Do stal zde po kyn, aby šel k od vo du až v Lon dý ně, 
kam se prá vě chys tal od jet. Bě hem pa říž ské ho po by tu se opět shle dal s Ja ro mí rem 
Ne ča sem, kte rý ne še t řil kri ti kou na ne opa tr nost mno ha do má cích od bo já řů. V tom-
to smě ru na pa dal ze jmé na Vla di mí ra Kle can du. Drti na uzná val ně kte ré výt ky, ale 
cel ko vě ty to re mi nis cen ce od mí tal, ne boť „ne by ly nic plat né a mo hly jen na ru šo vat 
na ši jed no tu v za hra ni čí“.4

V Pa ří ži Drti na po drob ně jed nal hlav ně se svým dáv ným pří te lem Hu ber tem Rip-
kou. Bě hem spo leč ných de bat se os t ře pře li o hod no ce ní Mni cho va. V do bě su det-
ské kri ze se sho do va li v po ža dav ku ne kom pro mis ní ho od po ru, Drti na však od té 
do by svůj ná zor pře hod no til a za čal Be ne šo vu ka pi tu la ci há jit. Rip ka na o pak dá le 
tr val na sta no vi s ku, že se Če s ko slo ven sko mě lo brá nit. Výz nam to ho to vzá jem né ho 
spo ru vzros tl v dal ším ob do bí, kdy spo lu jed na li o pro fi lu roz hla so vé pro pa gan dy 
z Lon dý na.

3 AÚTGM, f. 38 (Kle can da), k. 39, sign. 169/1, s. 25. Do ku ment je ofi ci ál ně da to ván 12. 12. 1939. Pů vod ní 
kon cept se sta vi li ko lek tiv ně čle no vé ve de ní PÚ, ko neč nou ver zi pak v Pa ří ži v led nu 1940 upra vi li Drti na 
s Kle can dou. Oba zá stup ci Po li tic ké ho ústře dí do ve zli ko pii pro hlá še ní v úno ru 1940 i do Lon dý na. V pr vot-
ním kon cep tu chy bě la v sou vi slos ti s ČSNV vý slov ná zmín ka o Be ne šo vi. Po dle J. Kře na pro ve dl pří sluš nou 
úpra vu v tex tu sám E. Be neš – Jan KŘEN, V emi g ra ci. Zá pad ní za hra nič ní od boj 1939  –1940. Pra ha 1969, 
s. 285, pozn. č. 247.
4 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. Kni ha ži vo ta če ské ho de mo kra ta 20. sto le tí. Sva zek 1. Kni-
ha 2. Emi g ra cí k ví těz ství. Pra ha 1991, s. 499.
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Po uspo řá dá ní všech ná le ži tos tí Pro kop Drti na se svou že nou a s Vla di mí rem 
Kle can dou ko neč ně od le tě li 14. úno ra 1940 do Lon dý na. Pa říž opouš těl vel mi rád, 
ne boť jej tam ní exi lo vé pro stře dí vel mi zkla ma lo. Na lon dýn ském le tiš ti Drti no vu 
spo leč nost uví tal a o je jich uby to vá ní se po sta ral vo jen ský ata šé lon dýn ské ho vy sla-
nec tví Jo sef Ka lla. Vy bral jim so lid ní ho tel Van Dyc ke v Ken singto nu, od kud se 
však kvů li vy so kým po plat kům po krát ké do bě od stě ho va li. Na ko nec se Drti no vi 
usa di li ve dvou po ko jo vém by tě v ná jem ním do mě Prin cess Hou se na Ken sington 
Park Ro ad v Not ting Hi llu. Prin cess Hou se „byl pěk ný, vel ký be to no vý čin žák, je ho 
skle py by ly po ho dl né, vy ba ve né ústřed ním to pe ním, v do bě zbě si lých ně mec kých 
ná le tů v nich byl útu lek vel mi lu xus ní“.5

B E  N E  Š Ů V  P O  L I  T I C  K Ý  R E  F E  R E N T

Hned dru hý den po pří le tu, 15. úno ra 1940, by li Drti no vi a Kle can da po zvá ni 
k Edvar du Be ne šo vi do Put ne y. Tou to ná vště vou u man že lů Be ne šo vých vlast ně Drti-
na za há jil svou účast na lon dýn ském od bo ji. Vla di mír Kle can da před ne sl dr. Be ne-
šo vi rám co vý re fe rát o do má cí re zi s ten ci, kte rý pak Drti na mís ty do pl nil. Oba ta ké 
pře da li in for ma ce o pro tek to rát ní vlá dě a o cho vá ní ko mu nis tů, což Be ne še vel mi 
za jí ma lo. Sám jim pak po psal, v ja kém sta vu se na chá zí za hra nič ní ak ce. Drti na 
a Kle can da si do sud ucho vá va li jis té ilu ze z do mo va, a tak ke své mu pře kva pe ní 
zjis ti li, „že do má cí na dě je a před po kla dy o tom, že zá pad ní vel mo ci by ly po uče ny 
pře pa de ním Pol ska, zda le ka ne jsou tak opráv ně né, jak jsme dou fa li“.6

Z Put ne y teh dy Drti no vi a Kle can da od jíž dě li až poz dě ve čer, přes to roz ho vo ry 
po kra čo va ly ješ tě ce lý dru hý den. Be ne še po si lo val kaž dý pří chod je ho stou pen ců 
a spo lu pra cov ní ků, zvláš tě po kud se před tím ak tiv ně za po ji li do do má cí ho od bo je. 
Be neš to ho vy uží val jak k upev ně ní své au to ri ty v rám ci exi lu, tak i k me zi ná rod-
ně po li tic kým úče lům – ja ko zá klad pro své me zi ná rod ní uzná ní.7 Drti na a Kle can da 
mu pře da li vý še zmi ňo va né pro hlá še ní Po li tic ké ho ústře dí z 12. pro sin ce 1939, jež 
Be neš oka mži tě vy užil při svém jed ná ní na Fo reign Offi ce.

Drti na pos tup ně pro ni kal do exi lo vé ho pro stře dí a byl jím do sti zkla mán. Po li tic-
kou mo rál ku lon dýn ské ho exi lu po va žo val za vel mi sla bou.8 V tom to ná zo ru ne byl 
osa mo cen, Ja ro mír Smut ný si v dub nu 1940 po zna me nal: „Kaž dý den vy slý chám 
jen stíž nos ti a ste s ky li dí; jak je ce lá na še ak ce slo že ná z níz kos ti, že do b ře udě la jí 
po vál ce, když to vše ch no vy prá s ka jí.“9 Drti no vi při pa da ly všech ny pro je vy ne vra-
ži vos ti a ne jed not nos ti lon dýn ské ho exi lu, zá vist zne u z na ných po li ti ků či dog ma-
tic ká opo zi ce ko mu nis tů ab surdní. „Ži vot upro střed té to emi g ra ce ne byl pří jem ný 
a kon tra s to val os t ře s obě ta vos tí a ide a lis mem pod zem ní ho hnu tí do ma,“ srov ná val 

5 Syl va SOUČKOVÁ, Psá no osu dem a po li ti kou, s. 28.
6 Tam též, s. 504.
7 V tom to smě ru měl vel ký výz nam pří chod Ne ča se a Feie ra ben da, dí ky ně muž by lo mož né před svě tem 
de kla ro vat, že i pro tek to rát ní re pre zen ta ce uzná vá Be ne še za hla vu za hra nič ní ho od bo je. Viz Jan KUK LÍK, 
Vznik Če s ko slo ven ské ho ná rod ní ho vý bo ru a pro za tím ní ho stát ní ho zří ze ní ČSR v emi g ra ci v le tech 1939  –1940. 
Pra ha 1996, s. 84. Srov. La di slav Ka rel FEIERABEND, Po li tic ké vzpo mín ky I, s. 317.
8 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/2, s. 511.
9 Li bu še OTÁHALOVÁ – Mi la da ČERVINKOVÁ (ed.), Do ku men ty z his to rie čs. po li ti ky. Sv. 1, dok. 84, 
s. 105.
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Drti na.10 Mo rál ka do má cí ho od bo je se mu je vi la vyš ší, ne boť se mís to haš te ři vých 
po li tic kých pů tek sna žil spo jit v bo ji za spo leč ný cíl, kte rým by lo osvo bo ze ní vlas ti. 
V té do bě se do ma z po měr ně jed not né ho prou du vy dě lo va la svým dog ma tic kým 
pří stu pem pou ze ile gál ní KSČ.

Sám od chod z vlas ti mu sel pro Drti nu před sta vo vat ve li ce těž ké roz hod nu tí. Po vál-
ce cha rak te ri zo val emi g ra ci ja ko „ně co ve li ce ne jis té ho, ml ha vé ho, bez pev né pů dy 
pod no ha ma. Emi g ra ce jest vy tr že ní z ko ře ne, do kte ré ho jsme by li za sa ze ni. A lze 
těž ko v ci zím pro stře dí, i když je se be přá tel štěj ší, na léz ti zno vu za kot ve ní, na nějž 
je člo věk zvy klý v ze mi, ve kte ré se na ro dil, a me zi li dem, k ně muž pa t ří.“11 Drti nu 
však v té to ne leh ké si tua ci po tě ši la pod po ra od Edvar da Be ne še, kte rý jej při jal ja ko 
své ho dáv né ho spo lu pra cov ní ka. Vel mi si ce nil je ho kon tak tů s od bo já ři v pro tek-
to rá tu, a tak oka mži tě po čí tal s je ho vy uži tím ve svém apa rá tu.

Již 21. úno ra 1940 si Be ne šův ta jem ník Tá bor ský po zna me nal do své ho de ní ku, 
že Drti na za čne pra co vat v „pre si den to vě kan ce lá ři a hlav ní je ho funkcí bu de sta
rat se o styk s do mo vem“.12 Na no vé mís to na stou pil, vzhle dem ke krát ké ne mo ci, až 
za čát kem břez na. V prů bě hu vál ky si pos tup ně uvě do mil, že se vů či ně mu Be neš 
cho val mno hem dů věr ně ji než dří ve. Drti na teď pro něj „ne byl již pou ze úřed ní kem, 
ale též a snad ví ce spo lu pra cov ní kem a spo lu bo jov ní kem. A emi g rant ská men ta li ta, 
jíž ne mo hl být zce la uše třen ani on, ta au to ma tic ky pů so bí na ci to vé stru ny kaž dé 
své obě ti.“13

Dne 12. břez na 1940 od es lal Drti na svůj prv ní vzkaz do má cí mu od bo ji. Po psal 
v něm, v čem bu de spo čí vat je ho dal ší čin nost: „Sám zůs ta nu v Lon dý ně, v podsta
tě ve stej né funkci, ja kou jsem za stá val před zá řím 1938. Ja ko zvláštní úkol mám 
na sta ros ti spo je ní s Vá mi, vý klad Va šich zpráv, kon t ro lu zpráv, kte ré při jdou ven, 
zkrát ka sta rat se o od stra ně ní všech těch ne dos tat ků a chyb, kte ré jsme do ma spo
leč ně po ci ťo va li.“14 Kle can da se vrá til kon cem úno ra do Pa ří že, kde pak pl nil stej-
nou úlo hu ja ko Drti na.

Na vzdo ry svým zdra vot ním pro blé mům se pos tup ně do exi lo vé čin nos ti ak tiv ně 
za po ji la i Lí da Drti no vá. Když byl roz hod nu tím exi lo vé vlá dy zří zen 1. zá ří 1940 
Če s ko slo ven ský čer ve ný kříž v Lon dý ně, sta la se před sed ky ní je ho so ci ál ní ho od bo-
ru.15 Do je ho pé če spa dal hlav ně sklad oša ce ní z da rů zá moř ských kra ja nů, v němž 
Lí da ce lo den ně pra co va la. Bě hem ná le tů na Lon dýn se pak účast ni la zá chran ných 
pra cí. Po dí le la se ta ké na za lo že ní sku pi ny če s ko slo ven ských do bro vol ných so ci ál-
ních pra cov nic. Poz dě ji se do kon ce sta la je jich vo le nou před sed ky ní. Když se ta to 
sku pi na za čle ni la do Sva zu do bro vol ných so ci ál ních pra cov nic ze mí oku po va ných 
na cis ty, by la zvo le na je ho před sed ky ní. Kro mě so ci ál ní ob las ti pů so bi la i v Ra dě 

10 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/2, s. 511.
11 NA, f. P. Drti na, k. 12, P. Drti na: Mu či vá otáz ka na še ho exi lu (rkp. ří jen 1945).
12 Eduard TÁBORSKÝ, Pre si den tův se kre tář vy po ví dá. De ník dru hé ho za hra nič ní ho od bo je. 2. díl. Cu rych 
1983, s. 91.
13 Zde něk ŠIKL, Roz ho vor s Pro ko pem Drti nou. Dě ji ny a sou čas nost, roč. X, č. 7, 1968, s. 16.
14 Li bu še OTÁHALOVÁ – Mi la da ČERVINKOVÁ (ed.), Do ku men ty z his to rie čs. po li ti ky. Sv. 2, dok. 387, 
s. 518–519; AÚTGM, f. 38 (Kle can da), sign. 442/1, s. 42.
15 Viz Jan NĚMEČEK – Ivan ŠŤOVÍČEK – He le na NOVÁČKOVÁ – Jan KUK LÍK (ed.), Zá pi sy ze schů zí 
če s ko slo ven ské vlá dy v Lon dý ně I. (1940  –1941). Pra ha 2008, s. 115 a 129. K his to rii Čs. čer ve né ho kří že 
v Lon dý ně viz Ha na VELECKÁ, Če s ko slo ven ský Čer ve ný kříž v za hra ni čí v ob do bí dru hé svě to vé vál ky. 
His to rie a vo jen ství, roč. IL, č. 2, 2000, s. 378–405.



L O N  D Ý N  S K Ý  E X I L | 85

če s ko slo ven ských žen (za lo že né v říj nu 1941), kde se sta la člen kou před sed nic tva. 
Kon cem vál ky, když se před sed ky ně té to ra dy Anež ka Ho di no vá-Spur ná vy da la 
zpět do vlas ti, na hra di la ji v je jí funkci.16 Do do b ro čin né čin nos ti se ve dle své man-
žel ky za po jil i sám Pro kop Drti na, kte rý byl od ro ku 1942 čle nem ku ra to ria Fon du 
pro obě ti ges ta pác ké per ze ku ce.17

Opa ko va né Drti no vy žá dos ti o mi mo řád nou fi nanč ní vý po moc na lé čeb né vý lo-
hy pro je ho man žel ku uka zu jí, že Lí du na dá le trá pi ly váž né zdra vot ní pro blé my. 
Ze jmé na bě hem ro ku 1943 strá vi la ně ko lik mě sí ců v ne moc ni ci a ab sol vo va la řa du 
ná klad ných der ma to lo gic kých vy še tře ní. Po tře bo va la léč bu, kte rou jí če s ko slo ven ští 
zdra vot ní od bor ní ci v exi lu ne mo hli po skyt nout, a tak se lé či la s po svě ce ním šé flé-
ka ře Če s ko slo ven ské ho čer ve né ho kří že dr. Oska ra Klin ge ra na Lon don Cli ni qu e.18

Drti na za čal již od břez na 1940 pra co vat v no vých míst nos tech lon dýn ské po boč-
ky Če s ko slo ven ské ho ná rod ní ho vý bo ru na Park Stre et. Je ho kan ce lář, kte rou s ním 
ob sa dil Eduard Tá bor ský, sou se di la s úřa dov na mi dr. Be ne še a vy slan ce Ja ro mí ra 
Smut né ho. V do pi se Vla di mí ru Kle can do vi svůj ná stup po psal: „Pan pre si dent si 

16 ANM, f. P. Drti na, k. 1, a. č. 15, žá dost o vy dá ní osvěd če ní o účas ti na ná rod ním bo ji za osvo bo ze ní. Do 
Pra hy se L. Drti no vá vrá ti la až 23. 7. 1945.
17 Ha na VELECKÁ, Če s ko slo ven ský Čer ve ný kříž, s. 404. Ve dle Drti ny by li čle ny ku ra to ria gen. Ja ro slav 
Či hák-Zna me ná ček, mi nis tr Fran ti šek Ně mec a plk. gšt. Bo hu mil Bo ček-Chod ský.
18 NA, f. Mi ni s ter stvo fi nan cí – Lon dýn 1939  –1945 (dá le jen MF-L), k. 86, sign. 49-122-4. Drti na do stal 
v lis to pa du 1943 vy pla ce no 114 li ber a 13 ši lin ků ja ko 75 pro cent ná hra dy za úč ty u lé ka ře a lé čeb né vý lo hy. 
Ná sled ně ob dr žel v led nu 1944 dal ší pří spě vek ve vý ši 55 li ber 2 ši lin ky a 6 pen cí za úč ty dr. G. Marsha llo vi 
a dr. Hug hu Gor do no vi.

Prezident Beneš se svým osobním tajemníkem Eduardem Táborským v Londýně. Zdroj: ČTK
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to před sta vu je tak, že mu zde s kol. Tá bor ským vy tvo ří me ja ký si ka bi net, na ja ký 
bý val zvy klý na Hra dě. Mám do jem, že na to je nás tro chu má lo, ale ja ký si zá ro dek 
to ho již za čí ná me za klá dat.“19

Ja ko ob čan ČSR po dlé hal Drti na od vo du do za hra nič ní ar má dy, kte rý se pro-
vá děl na lon dýn ském vy sla nec tví. Vo jen ská sprá va jej 27. břez na 1940 před vo la la 
k pre zen tač ní ko mi si, jež ho uzna la pl ně schop ným ná stu pu na vo jen skou služ bu. 
Když se však vo já ci vzá pě tí do zvě dě li, že je Be ne šo vým se kre tá řem, chtě li ce lou 
zá le ži tost utu t lat. Be neš na ko nec ce lou věc uza v řel tím, že si ho ofi ci ál ně vy žá dal 
ja ko ne pos tra da tel nou sí lu pro svou kan ce lář. Drti na byl vzá pě tí ar mád ní po vin nos ti 
zpro štěn.20 Po vál ce se ob je vi ly do ha dy, jak to s Drti no vým od vo dem by lo. So ci ál-
ně de mo kra tic ké Prá vo li du při ne slo 24. květ na 1946 zprá vu, že „mi nis tr dr. Drti na 
od mí tl spl ni ti svou ob čan skou po vin nost s pou ka zem na to, že bez ně ho prá ce v Kan
ce lá ři pre si den ta re pu b li ky vá zly, a ne na stou pil te dy svou vo jen skou služ bu“. KPR 
teh dy za sá hla a vy svě t li la, že „dr. Pro kop Drti na ihned po pří jez du do Lon dý na se 
pod ro bil od vo du, byl uznán schop ným, ale že je ho úřad z mo ci úřed ní a z dů vo dů 
slu žeb ních za žá dal o od klad Drti no va ná stu pu vo jen ské služ by“.21

Již krát ce po Drti no vě útě ku z pro tek to rá tu by la je ho ses t ra Olga vy sta ve na na cis-
tic ké per ze ku ci. Ja ko ru ko j mí se oci tla v kon cen t rač ním tá bo ře. Drti nův opuš tě ný 
praž ský byt ov šem ges ta po po pr vé na vští vi lo te pr ve v lé tě 1940.22 Man že lé Drti no-
vi by li na ko nec zba ve ni pro tek to rát ní stát ní pří sluš nos ti vý no sem říš sko ně mec ké ho 
mi ni s ter stva vni tra uve řej ně ným 9. led na 1941 (ten týž vý nos zba vo val stát ní pří sluš-
nos ti též Edvar da Be ne še s cho tí, Ru dol fa Be chy ně ho, La di sla va Feie ra ben da, Ser ge-
je Ingra, Ja na Ma sa ry ka, Ja ro mí ra Ne ča se a dal ší výz nam né exi lo vé před sta vi te le).23 
Drti nův po ru če nec Jin dřich Po kor ný byl ta ké v ohro že ní, a tak je ho mat ka ra dě ji 
ne cha la to to po ru čen ství vy ma zat. V té to vě ci jí vel mi po mo hl Ja ro slav Drá bek.24

Dne 2. dub na 1940 se ko na la u Ja ro mí ra Smut né ho po ra da, kte rá sta no vi la zá sa-
dy or ga ni za ce spo jo va cí služ by, ji miž se pak ce lý sy stém kon tak tů s do mo vem 
ří dil. Ve dle Smut né ho by li pří tom ni Pro kop Drti na, plk. gšt. Fran ti šek Mo ra vec, 
gen. Bo hu mil Bo ček, Bo hu mil Lauš man a Fran ti šek Ně mec, kte rý se mu sel v úno-
ru 1940 vzdát své ho plá nu re kon stru o vat PÚ a byl nu cen ta ké uprch nout za hra ni-
ce. Účast ní ci po ra dy schvá li li sy stém, kdy spo je ní ob sta rá va li vo já ci, „pro to že jsou 
nej lé pe or ga ni zo vá ni a ma jí nej lep ší tech nic ké mož nos ti i nej šir ší or ga ni zač ní síť 
do ma“. Zá ro veň se v při ja tých zá sa dách na ři zo va lo zří ze ní ci vil ní ho „od dě le ní pro 

19 AÚTGM, f. 38 (Kle can da), sign. 442/1, s. 17, Drti na Kle can do vi, 19. 3. 1940. V té to do bě pra co va lo v kan-
ce lá ři asi osm náct úřed ní ků. Viz Jan KŘEN, V emi g ra ci, s. 284, pozn. č. 245.
20 K to mu viz Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/2, s. 513; Li bu še OTÁHALOVÁ – Mi la da 
ČERVINKOVÁ (ed.), Do ku men ty z his to rie čs. po li ti ky. Sv. 1, dok. 82, s. 104; AKPR, Pers. spis P. Drti ny, 
do taz ník o osob ních po mě rech za měst nan ců; Vo jen ský ústřed ní ar chiv, sign. 24-5-33-4, od vod ní (pre zen tač-
ní) lís tek č. 562. O Drti no vi by lo kon sta to vá no, že má dů le ži tou funkci pří mo u pre zi den ta Be ne še (kon krét-
ně styk s do mo vem) – srov. též Jan NĚMEČEK – Ivan ŠŤOVÍČEK – He le na NOVÁČKOVÁ – Jan KUK LÍK 
(ed.), Zá pi sy ze schů zí če s ko slo ven ské vlá dy v Lon dý ně, s. 325.
21 Cit. dle AKPR, Pers. spis P. Drti ny, č. O 2482/46.
22 Jan JÍNA, Jak se ro dil ná rod ní od boj. Ma sa ry kův lid, roč. XIII, č. 2, 2007, s. 15.
23 Jan NĚMEČEK – Ivan ŠŤOVÍČEK – He le na NOVÁČKOVÁ – Jan KUK LÍK (ed.), Zá pi sy ze schů zí če s
ko slo ven ské vlá dy v Lon dý ně, s. 305.
24 Ká dro vý po su dek si kaž dý na psal sám (s Jin dři chem Po kor ným ho vo ří Adam Drda a Vik tor Ka rlík). 
Re vol ver re vu e, č. 39, 1999, s. 318; záz nam au to ra z roz ho vo ru s Jin dři chem Po kor ným, 3. 11. 2009.
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spo je ní s do mo vem a zpra co vá ní zpráv“, je muž by li vo já ci po vin ni pře dá vat všech ny 
vzka zy ne vo jen ské po va hy. Po kud se ob je vi ly zprá vy vý slov ně ad re so va né Be ne šo-
vi, „Po lá ko vi“, „Sva té mu“ a po dob ně, ne směl je žád ný pros třed ník ote ví rat a mu se ly 
„být nej ry chlej ší ces tou ihned do ru če ny ad re sá to vi“. Aby se za jis ti la jed not ná li nie 
po li tic kých vzka zů do mů, by ly ta ko vé zprá vy vy hra ze ny vý luč ně Be ne šo vi. Strikt-
ní roz li šo vá ní na vo jen ské a ci vil ní zprá vy se tý ka lo i ra dio te le gra fic ké ho sty ku.25

Spo je ní s do mo vem vy ža do va lo od Drti ny pra vi del nou spo lu prá ci s dru hým 
od dě le ním plk. Mo rav ce, kte rý za jiš ťo val je ho tech nic kou strán ku. Vo jen ské zprá vy 
zpra co vá va la Mo rav co va sku pi na, po li tic ké zpra vo daj ství tvo ři lo do mé nu Pro ko pa 
Drti ny. Fran ti šek Mo ra vec a Pro kop Drti na před sta vo va li hlav ní oso by, s ni miž se 
Edvard Be neš kaž dý den se t ká val, ne boť mu při ná še li pra vi del né re fe rá ty o no vin-
kách z do mo va. Me zi obě ma vzni klo jis té na pě tí, kte ré pra me ni lo pře de vším z to ho, 
že Mo ra vec zá vi děl Drti no vi je ho osob něj ší vzta hy s pre zi den tem, a tím i je ho vliv 
a za svě ce nost. Po dob nou an ti pa tii po ci ťo val i vů či Smut né mu.26 Drti na měl vždy 
k dis po zi ci au ten tic ké zprá vy, tak že od po čát ku pa t řil „v emi g ra ci me zi je jí nej lé pe 
in for mo va né pří sluš ní ky“.27

Ra dio te le gra fic ké spo je ní s do mo vem se si ce v pro sin ci 1939 pře ru ši lo, když byl 
do má cí od boj za sa žen vl nou za tý ká ní, po da ři lo se jej ale ob no vit za čát kem dub na 
1940 – nej pr ve z Pa ří že a po té i z Lon dý na. Trva lo pak bez vět ších vý pad ků až do 
říj na 1941 a ne pra vi del ně ješ tě do čer ven ce 1942. Za tu do bu po slal do má cí od boj 
oko lo 26 000 de pe ší a při jal jich asi 6000.28 Drti na se zpo čát ku ve svých de pe ších 
po de pi so val ja ko „Sva tý“, pak ale pod tím to jmé nem za čal vy stu po vat v roz hla se. 
Od květ na 1940 se pro to roz ho dl v ra dio te le gra fic kém sty ku po uží vat no vé kry cí 
jmé no „Suk“, kte ré pak v ro ce 1941 na hra dil ozna če ním „No vý“.

Zpra vo daj ské spo je ní me zi exi lem a do mo vem pro vá ze la kon ku renč ní ne vra ži vost, 
jež se pro je vo va la usta vič ný mi spo ry o to, jak dis po no vat se zprá va mi z do mo va. 
Drti na si byl vě dom své ho vý sad ní ho po sta ve ní, kte ré mu „po sky to va lo ne spor ně 
vel kou fak tic kou moc“.29 Be neš čas to ne ch těl do šlé in for ma ce hned zve řej ňo vat, což 
se pak od rá že lo v ne spo ko je nos ti mno ha čel ných exi lo vých po li ti ků. Po dob né spo ry 
o vliv na rá dio vé spo je ní vzni ka ly i v do má cím od bo ji. Kra ji na se stal již od po čát-
ku ter čem kri ti ky, pře de vším ze stra ny čle nů PVVZ, že si ze spo jo va cí služ by dě lá 
svo je mo no pol ní „hníz deč ko“.30

25 Li bu še OTÁHALOVÁ – Mi la da ČERVINKOVÁ (ed.), Do ku men ty z his to rie čs. po li ti ky. Sv. 1, dok. 78, 
s. 99  –100. O spo je ní me zi do má cím od bo jem a Lon dý nem na psal po vál ce po drob něj ší zprá vu sám Pro kop 
Drti na – viz Pro kop DRTINA, Orga ni za ce od bo je do ma a sty ky Lon dý na s do mo vem za vál ky. In: Edvard 
BENEŠ, Pa mě ti II. Od Mni cho va k no vé vál ce a k no vé mu ví těz ství. (Ed.) Mi lan HAUNER. Pra ha 2007, 
s. 381–400.
26 Např. Ji ří ŠOLC, Ve služ bách pre zi den ta, s. 108. Na pě tí mnoh dy pře růs ta lo ve vzá jem né kom pe tenč ní 
spo ry o ot ví rá ní zpráv z do mo va, viz Li bu še OTÁHALOVÁ – Mi la da ČERVINKOVÁ (ed.), Do ku men ty z his
to rie čs. po li ti ky. Sv. 1, dok. 84, s. 104–105.
27 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/2, s. 510.
28 La di slav Ka rel FEIERABEND, Po li tic ké vzpo mín ky III. (Ed.) Mag da BILÍKOVÁ. Brno 1996, s. 423. 
Po drob něj ší pře hle dy o po dí lu jed not li vých ty pů zpráv viz Ji ří ŠOLC, Ve služ bách pre zi den ta, s. 166.
29 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/2, s. 584.
30 Vla di mír KRAJINA, Ve služ bách od bo je a de mo kra cie (ne pu b li ko vá no, ulo že no v AÚSD), s. 439. Srov. 
„Chlu mec ké ho“ (Ho ro vu) zprá vu č. 3 pro „Su ka“ z 20. 12. 1940, tam též, s. 1592–1593. Kra ji na v jed né  de pe ši 
na účet PVVZ a vo já ků z Obra ny ná ro da, kte rým se ne lí bi lo, že prá vě on ovlá dá rá dio vé spo je ní s Lon dý nem, 
po zna me nal: „Mu zi kan ti ne sná še jí do b ře, že mlá tič ka je via fac ti v mých ru kách. Se kun du jí jim od bo rá ři.“
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Drti na za čal psát ra dio te le gra fic ké de pe še prá vě v do bě, kdy Hi tler za úto čil na 
Nor sko a zá pad ní Ev ro pu a do sa ho val vel kých vá leč ných ús pě chů. Si tua ce na fron tě 
ne by la vů bec jed no du chá. Drti na vi děl bu douc nost vel mi čer ně, od po čát ku po chy-
bo val o vo jen ské sí le Fran cie. Eduard Tá bor ský si 16. květ na 1940 do své ho de ní-
ku za psal: „Nej čer ně ji z nás všech vi dí vě ci dr. Drti na. Ne ch ce nám do přát ani na 
chví li, aby chom se utě šo va li, že Ma gi no to va li nie ne by la do sud pro ra že na, že má 
znač nou hloub ku a že Něm ci pro ni kli za tím jen do prv ní ho pás ma. My slím, že vi dí 
vě ci hů ře, než sku teč né jsou.“31 Bu douc nost si ce uká za la, že šlo o po hled re a lis tic ký, 
ale v Lon dý ně to teh dy mo hlo pů so bit ja ko de fé tis mus.

Drti na si byl vě dom to ho, že zprá vy ur če né do mo vu mu se jí vy zní vat po zi tiv ně, 
a tak v nich své sku teč né pře svěd če ní skrý val. Na o pak se sna žil po vzbu dit, do dat 
op ti mis mus – a to i teh dy, když in for mo val o po ráž kách spo je nec kých vojsk. Po kud 
Drti na re fe ro val o po li tic ké si tua ci ve Vel ké Bri tá nii a Fran cii, sna žil se vždy do ka-
zo vat, že po zi ce mni cho va nů sláb nou a Be ne šův vliv ros te. Pře de vším vlast ní bo ha té 
zku še nos ti z pro tek to rá tu mu na po má ha ly vcí tit se do po sta ve ní od bo já řů. Vla di mír 
Kra ji na opa ko vaně Pro ko pa Drti nu chvá lil, že do ká zal vy stih nout, co li dé v pro tek-
to rá tu po tře bu jí sly šet: „Drti na … si do ve dl před sta vit, jak li dé do ma re a gu jí při 
stá lých ví těz stvích Hi tle ro vých… Je ho zprá vy mě ly zna me ni tý vliv na na še od bo jo vé 
prá ce.“32 Ta to Drti no va schop nost ná sled ně po mo hla i ús pě chu je ho roz hla so vých 
pro mluv k do mo vu.

Na ja ře 1940 za há jil Be neš jed ná ní s brit ským Fo reign Offi ce o uzná ní pro za tím ní 
vlá dy. Sta tus Če s ko slo ven ské ho ná rod ní ho vý bo ru to tiž do klá dal do sa vad ní dru ho-
řa dé po sta ve ní exi lu. Ve zce la no vé me zi ná rod ní si tua ci po tře bo va la Vel ká Bri tá nie 
kaž dé ho spo jen ce, což dá va lo na dě ji na po krok ve vy jed ná vá ní. Uzná ní vlá dy mě lo 
ta ké po sí lit Be ne šo vu vůd čí po zi ci v exi lu. Sku teč né stře di s ko za hra nič ní ho od bo je 
se do sud na chá ze lo v sí dle ČSNV v Pa ří ži, kde byl Be ne šův vliv ome ze ný.33 Vzá-
jem né vzta hy me zi dr. Be ne šem a Ná rod ním vý bo rem cha rak te ri zo va lo jis té na pě tí.

Drti na ozná mil ÚVOD prv ní kro ky k uzná ní vlá dy již 10. květ na a sli bo val: „Věc 
ne má už zá sad ní pře káž ky, jde ny ní už je nom o otáz ku tak ti ky a ča su.“34 Be neš pak 
12. květ na ve své de pe ši žá dal, aby ny ní praž ská vlá da ne pro je vo va la zby teč nou loa-
ja li tu k Něm cům, ne boť by to mo hlo za há je né roz ho vo ry ohro zit. Drti na při po jil své 
va ro vá ní před ne ga tiv ním vli vem Fran tiš ka Chval kov ské ho.35 V červ nu Be neš zno-
vu zo pa ko val své va ro vá ní a upo zor ňo val, že uzná ní vlá dy v Lon dý ně zce la změ ní 
si tua ci: „Do sud jsem ne ře kl ani ve řej ně, ani sou kro mě nic pro ti vlá dě ani pro ti pre
si den to vi. Na o pak dů sled ně jsem je há jil. Do jdeli ny ní k těm to změ nám, bu de dá le 
ta to si tua ce ne udr ži tel ná. Mu sil bych dě lat ve řej né pro je vy pro ti nim a to mu se chci 
vy hnout v záj mu bu douc nos ti a v záj mu jed no ty ná ro da za kaž dou ce nu.“36 V to le-

31 Eduard TÁBORSKÝ, Pre si den tův se kre tář vy po ví dá. 2. díl, s. 200  –201.
32 Vla di mír KRAJINA, Ve služ bách od bo je a de mo kra cie, s. 481.
33 Mno hé spo ry vy plý va ly z pou hé ho ne dos tat ku v ko mu ni ka ci. K men ší ne sho dě tak do šlo i me zi Drti nou 
a Kle can dou, kte rý pů so bil v Pa ří ži. Viz vzá jem ná ko re spon den ce z břez na 1940, AÚTGM, f. 38 (Kle can-
da), sign. 442/1. K jed ná ní o uzná ní vlá dy viz Jan KUK LÍK, Vznik Če s ko slo ven ské ho ná rod ní ho vý bo ru, 
s. 107–117.
34 Vla di mír KRAJINA, Ve služ bách od bo je a de mo kra cie, s. 410.
35 Tam též, s. 422–423.
36 Tam též, s. 547–548, též s. 548–549.
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rant ním po sto ji vů či pro tek to rát ní vlá dě Drti na Be ne šo vi opo no val a při po mí nal, „že 
kdo ví pře ce jen, jak oni mo hou za ko lí sat, kdy by se jim zdá lo, že Něm ci vy hra jou…“37

S tím, jak vr cho li la jed ná ní o pro za tím ní vlá dě, se v exi lo vém pro stře dí za ča-
lo di s ku to vat o je jím slo že ní. Po sled ní slo vo ov šem ná le že lo Be ne šo vi. Do vý bě ru 
mi nis trů však chtěl pro mlu vit i Drti na, kte rý se k to mu cí til opráv něn ja ko tlu moč-
ník ná zo rů do má cí ho od bo je. Poz dě ji o tom na psal: „Pře de vším jsem byl zá sad ně 
pro ti to mu, aby do emi g rač ních vlád by li pře jí má ni mi nis tři vlád ko la bo ru jí cích. To 
by lo sta no vi s ko do má cí ho od bo je a já jsem byl po vi nen je za stá vat. V tom to pří pa dě 
se to pl ně sho do va lo s mým osob ním mí ně ním. Ře kl jsem to též pre si den to vi, ar gu
men to val jsem do sti ob sá hle i zá važ ně, pa na pre si den ta jsem však ne pře svěd čil.“38 
Drti na se ze jmé na ne úspěš ně po ku sil za brá nit jme no vá ní La di sla va Feier a ben da. 
Do mní val se, že je nut né klást jas né dě lít ko me zi vlá du do ma a vlá du lon dýn skou.39 
Sám na víc pa t řil spo lu s Hu ber tem Rip kou k nej vět ším od půr cům ag rár ní stra ny.40 
Be neš pro ti je ho ná mit kám ar gu men to val tím, že účas tí Ne ča se a Feie ra ben da ve 
vlá dě se do ká že, „že Há cho vo roz hod nu tí by lo vnu ce né, vlá da by la nu ce na ná si lím 
jed nat tak, jak jed ná, a že me zi ní a ná mi jest jed no ta. Pro to mi nis tři mu siv ší opus ti ti 
Pra hu au to ma tic ky jdou do vlá dy zde.“41 Drti na na ko nec Be ne šo vy ar gu men ty uznal.

Če s ko slo ven skou pro vi zor ní vlá du a stát ní zří ze ní uzna la Vel ká Bri tá nie v do pi-
sech své ho mi nis tra za hra nič ních vě cí Ha li fa xe z 18. a 21. čer ven ce 1940. Bri to vé 
si ov šem po ne cha li re zer vu v otáz ce bu dou cích hra nic ČSR a zpo chyb ni li Be ne šo-
vu te o rii kon ti nu i ty. Fak tic ké po sta ve ní če s ko slo ven ské re pre zen ta ce zůs tá va lo ve 
srov ná ní s os tat ní mi spo je nec ký mi vlá da mi i na dá le slab ší. Přes to zna me na lo brit-
ské uzná ní mi mo řád ný di p lo ma tic ký ús pěch a prv ní zá sad ní ob rat od po mni chov-
ské mi zé rie.42 Ve dle usta ve ní vlá dy by lo při slí be no i vy tvo ře ní Stát ní ra dy ja ko jis té 
ob do by par la men tu, by la jí však svě ře na pou ze po rad ní a kon trol ní pra vo moc. Stát ní 
ra da mě la po mo ci us po ko jit exi lo vé po li ti ky, kte ří do sud po strá da li ně ja kou re pre-
zen ta tiv ní funkci. Zá ro veň před sta vo va la prak tic ké vy já dře ní de mo kra tic kých prin-
ci pů v za hra nič ní ak ci a vy tvá ře la šir ší fó rum pro dis ku si o dal ším smě řo vá ní za hra-
nič ní ho od bo je. Be neš před po klá dal, že se do Stát ní ra dy za po jí i slo ven ští po li ti ci 
a su det ští Něm ci, čímž chtěl splnit brit ské pod mín ky pro uzná ní pro za tím ní vlá dy.43

37 Li bu še OTÁHALOVÁ – Mi la da ČERVINKOVÁ (ed.), Do ku men ty z his to rie čs. po li ti ky. Sv. 1, dok. 175, 
s. 220. S ne dů vě rou Drti ny k pro tek to rát ní vlá dě se zto tož ňo val Tá bor ský – Eduard TÁBORSKÝ, Pre si den
tův se kre tář vy po ví dá. 2. díl, s. 268.
38 Pro kop DRTINA, Če s ko slo ven sko můj osud. I/2, s. 593.
39 La di slav Ka rel FEIERABEND, Po li tic ké vzpo mín ky I, s. 374–375. S Drti nou se v tom to smě ru sho do val 
i Lauš man a Ně mec, kte ří na psa li v dub nu 1940 Be ne šo vi do pis jmé nem so ci ál ní de mo kra cie a do má cí ho 
od bo je. Viz Jan KUK LÍK, Vznik Če s ko slo ven ské ho ná rod ní ho vý bo ru, s. 96. K Drti no vu po sto ji srov. též 
Ja na ČECHUROVÁ a kol. (ed.), Vá leč né de ní ky Ja na Opo čen ské ho. Pra ha 2001, s. 24.
40 La di slav Ka rel FEIERABEND, Po li tic ké vzpo mín ky II, s. 150. Drti na te pr ve poz dě ji, a spí še až v po vá-
leč ném ob do bí, do ce nil výz nam před sta vi te lů ag rár ní stra ny. Je ho pů vod ní ne pří z ni vý vztah byl pa tr ně ovliv-
něn dr. Be ne šem, kte rý tu to po li tic kou stra nu sám ne měl pří liš v lás ce.
41 Li bu še OTÁHALOVÁ – Mi la da ČERVINKOVÁ (ed.), Do ku men ty z his to rie čs. po li ti ky. Sv. 2, dok. 393, 
s. 531.
42 Vý vo jem po mě ru Vel ké Bri tá nie k Be ne šo vu úsi lí o oduz ná ní Mni cho va se de tail ně za bý vá Vít SMETA-
NA, In the Sha dow of Mu nich. Bri tish Po li cy to wards Cze cho slo va kia from the Endor se ment to the Re nun
cia tion of the Mu nich Agre e ment (1938–1942). Pra gu e 2008.
43 Ke vzni ku myš len ky Stát ní ra dy a je jí re a li za ci viz např. Voj těch ŠUSTEK, Stát ní ra da v Lon dý ně v  le tech 
1940  –1941. Sbor ník ar chiv ních pra cí, roč. XLIV, č. 2, 1994, s. 239  –333; Jan KUK LÍK, Vznik  Če s ko slo ven ské ho 
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Be neš byl uznán pou ze za pre zi den ta de fac to, brit ské mi ni s ter stvo za hra ni čí na 
něj po hlí že lo spí še ja ko na oso bu v po sta ve ní exi lo vé ho pre mi é ra. Šlo o dů sle dek 
je ho re zer vo va né ho po sto je k če s ko slo ven ské te o rii kon ti nu i ty. Ve sna ze zvrá tit to to 
brit ské sta no vi s ko se hrál svou ro li ve dle ně ko li ka dal ších Be ne šo vých spo lu pra cov-
ní ků a exi lo vých práv ní ků i Pro kop Drti na. Při spěl k for mu la ci tzv. pre zi dent ské te o-
rie, kte rá se za klá da la na tvr ze ní, že Be ne šo va ab di ka ce v říj nu 1938 by la ne plat ná 
v dů sled ku ně mec ké ho ná tla ku. Sám Be neš v té to do bě s uve de nou te o rií za chá zel 
vel mi opa tr ně, ne boť do sud ne na stal vhod ný čas na je jí pro sa ze ní na me zi ná rod ní 
scé ně. Do sud k to mu me zi Spo jen ci ne by ly pří hod né pod mín ky ani správ ná po li-
tic ká at mo s fé ra. Vzhle dem k to mu vy stou pil s tou to te o rií Be ne šův dů věr ník Drti-
na až v ro ce 1942.44

V rám ci usta vo vá ní za hra nič ní ho stát ní ho zří ze ní by la ofi ci ál ně ob no ve na Kan-
ce lář pre zi den ta re pu b li ky. Před nos tou kan ce lá ře se stal vy sla nec Ja ro mír Smut ný, 
kte rý do sud za stá val funkci před nos ty před sed nic tva ČSNV v Lon dý ně. Pro ko pa 
Drti nu chtěl Be neš jme no vat „před nos tou po li tic ké sek ce“, to mu se však to to ozna-
če ní zdá lo ja ko pře hna né a ne od po ví da jí cí cha rak te ru je ho funkce, a pro to po žá dal 
o vhod něj ší ozna če ní. Na ko nec byl te dy kon cem čer ven ce 1940 jme no ván „po li tic-
kým re fe ren tem“ pre zi dent ské kan ce lá ře. Ten to ti tul si po dr žel až do kon ce vál ky. 
Poz dě ji, po roz ší ře ní úřed ní ho per so ná lu, mu při tom sku teč ně po dlé ha lo ně ko lik 
po moc ní ků, tvo ří cích do hro ma dy v podsta tě onu „po li tic kou sek ci“. Vlá da jej 1. říj na 
1940 slu žeb ně za řa di la ja ko kon ceptní ho úřed ní ka 1. ka te go rie se zá klad ním pla tem 
45 li ber.45 Poz dě ji byl s účin nos tí od 1. lis to pa du 1941 jme no ván úřed ní kem prv ní ho 
stup ně se slu žeb ním pří plat kem 20 li ber.46

Kan ce lář pre zi den ta re pu b li ky za bez pe čo va la Be ne šo vi ši ro kou šká lu zá le ži tos tí. 
Sta ra la se o je ho osob ní služ by, sprá vu úřed ní ho sí dla, vy ři zo vá ní ko re spon den ce, 
po dá vá ní ná vr hů na vy ří ze ní žá dos tí, za jiš ťo va la pre zi den to vy spo le čen ské sty ky, 
ses ta vo va la mu pro gram, pro vá dě la vý běr je ho vy stou pe ní a za bez pe čo va la styk 
s os tat ní mi or gá ny stát ní ho zří ze ní a za hra nič ní mi či ni te li. Jak na růs ta la pre zi dent-
ská agen da, pos tup ně ros tla i ve li kost Be ne šo vy kan ce lá ře. To po slé ze ve dlo k ob čas-
né kri ti ce by ro kra tis mu KPR. Do znač né mí ry však měl ten to stav opod stat ně ní. 
Ja ro mír Smut ný to v břez nu 1941 ko men to val: „Prá ce má me hod ně, po ně vadž ve dle 
běž né nor mál ní prá ce má me u nás sous tře děn veš ke ren styk s do mo vem. Prá ce je 
ta ké pro to víc, po ně vadž pre si dent je je di ným zří dlem zá ko no dár né mo ci a je di ným 
ar bi trem, tak že ko nec kon ců se vše ch no u nás sous tře ďu je.“47

Pre zi dent Be neš jme no val 22. čer ven ce 1940 pro za tím ní če s ko slo ven skou vlá du 
v če le s Ja nem Šrám kem. Je jí per so nál ní ob sa ze ní vy chá ze lo z čle nů Če s ko slo ven-
ské ho ná rod ní ho vý bo ru, pro to že se ta to vlá da de kla ro va la ja ko je ho po kra čo va-
tel ka. Me zi exi lo vé mi nis try se za řa di li i oba bý va lí pro tek to rát ní či ni te lé La di slav 

ná rod ní ho vý bo ru; ten týž, Lon dýn ský exil a ob no va če s ko slo ven ské ho stá tu 1938–1945. Práv ní a po li tic ké 
as pek ty ob no vy Če s ko slo ven ska z hle di s ka pro za tím ní ho stát ní ho zří ze ní ČSR v emi g ra ci. Pra ha 1998.
44 Jan KUK LÍK, Vznik Če s ko slo ven ské ho ná rod ní ho vý bo ru, s. 98–99.
45 Zá ro veň měl Drti na ná rok na pří pla tek na že nu ve vý ši 7 li ber. Do stej né ka te go rie ja ko on by li v rám ci 
KPR za řa ze ni Ja ro mír Smut ný (ten měl na víc funkč ní pří pla tek 20 li ber) a Jan Šej no ha. Viz Jan NĚMEČEK – 
Ivan ŠŤOVÍČEK – He le na NOVÁČKOVÁ – Jan KUK LÍK (ed.), Zá pi sy ze schů zí če s ko slo ven ské vlá dy v Lon
dý ně, s. 181.
46 NA, f. MF-L, k. 36, a. č. 24, sign. 49-31-7.
47 ANM, f. E. Be neš, k. 48, a. č. 471, J. Smut ný vy slan ci V. Ku če ro vi, 24. 3. 1941, s. 4.
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