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KaÏdá skuteãnost je sloÏitûj‰í,
neÏ moÏnosti jejího zobrazení.

Robert Kvaček
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„Dodnes mám ten obraz pfied oãima,“ vyprávûla na sklonku devade-
sát˘ch let minulého století, nedlouho pfied svou smrtí, paní Ludmila
¤iãicová-Uhlífiová a za okny jejího bytu byla Farní ulice v praÏsk˘ch
Stfie‰ovicích. „Bylo tehdy pozdní jaro ‰estaãtyfiicátého roku a na pÛdû
b˘valého nacistického koncentraãního lágru Dachau nám v oddûle-
ném sektoru americké v˘zvûdné sluÏby pfiidûlili vysl˘chací místnost
tak malou, Ïe tváfi osmatfiicetiletého robustního muÏe, kter˘ se jme-
noval Otto Skorzeny, se nacházela snad pouh˘ metr od mého. Jako ci-
vilní zamûstnankynû kontra‰pionáÏního, tedy obranného zpravodaj-
ství hlavního ‰tábu ãeskoslovenského ministerstva národní obrany,
jsem v nûm samozfiejmû vnímala pfiedev‰ím bezohledného váleãného
zloãince, jenomÏe mi také bylo nûco málo pfies pûtadvacet let a musím
dnes uÏ s úsmûvem pfiiznat, Ïe z ãistû Ïenského pohledu to byl chlap
nespornû pfiitaÏliv˘. A ten zku‰en˘ darebák to brzy vycítil a po celou
dobu skoro aÏ okázale dával najevo, Ïe vnímá spí‰ mne, neÏ mého nad-
fiízeného majora StaÀka, kter˘ v˘slech vedl, zatímco já se starala o pfie-
klad otázek i odpovûdí a podrobn˘ zápis. No, zvládla jsem to, musela
jsem; pocházím z dÛstojnické rodiny masarykovského raÏení, za oku-
pace jsme si proÏili své, a také jsem si v té chvíli pfiipomnûla úder
pendreku, kter˘ bolestivû poznamenal má záda v listopadu 1939, kdyÏ
nás hitlerovci vyhánûli z budovy praÏské filozofické fakulty. Odvráti-
la jsem tedy od nûho pohled, tváfiila se lhostejnû a vûnovala se sv˘m
papírÛm. Rozhodnû jsem nechtûla pfiipustit, aby si mohl myslet, Ïe on,
kter˘ byl v posledních letech zvykl˘ velet pfii akcích, jeÏ sv˘m zpÛsobem
vstoupily do historie, je i v tomhle v˘slechovém kamrlíku pánem si-
tuace.“

Celé se to tehdy v Dachau odehrávalo dost zvlá‰tnû.
V̆ slech, kter˘ zde majoru StaÀkovi na základû pfiedbûÏné Ïádosti

jeho nadfiízen˘ch povolili, mûl – jak to lze vyãíst i z tajného úfiedního

PROLOG

„Zblízka, velmi zblízka jsem
viděla Skorzenyho zjizvený
obličej...“
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záznamu – omezen˘ a dÛkladnû kontrolovan˘ prÛbûh. Ameriãané dá-
vali prostû najevo, Ïe povaÏují Skorzenyho, kter˘ patfiil k zákulisní eli-
tû tfietí fií‰e a mohl by, pokud by chtûl, objasnit ãetná tajemství, pova-
Ïují v˘hradnû za svého zajatce.

A je‰tû tu bylo cosi navíc.
Nedlouho pfiedtím do‰lo pfiece ke „‰tûchovické aféfie“.
Shrneme-li tuto událost, jednalo se o to, Ïe 11. února 1946 dorazila

k Hradi‰Èku u ·tûchovic, kde mûli Nûmci za okupace vojensk˘ v˘-
cvikov˘ prostor, tajná v˘prava. Deset AmeriãanÛ, dva Francouzi a za-
jat˘ esesák jménem Aschenbach. Dva dny perné práce tu ãekaly pfie-
dev‰ím americké pyrotechniky, pfiiãemÏ Aschenbach, nûkdej‰í pfiíslu‰ník
zvlá‰tního komanda z SS divize Das Reich, které tu bedny s archivní-
mi materiály zhruba pfied rokem zakopávalo, jim pfii tom byl svûdo-
mit˘m rádcem. Poté tfii plnû naloÏená nákladní auta odjela smûrem na
západ. Cílem cesty byl Frankfurt nad Mohanem. To uÏ se v‰ak ãesko-
slovenské úfiady o téhle prapodivné akci dozvûdûly, následoval diplo-
matick˘ protest a Ameriãané 3. bfiezna bedny s pfieváÏnou ãástí jejich
obsahu museli vrátit. Navenek se tedy za touto „politováníhodnou ne-
hodou“ uãinila tlustá ãára, ale rozhodnû se tím vztahy mezi ãeskoslo-
vensk˘mi a americk˘mi zpravodajci citelnû naru‰ily. A tomu zfiejmû od-
povídal i pfiístup k majoru StaÀkovi a jeho servisní spolupracovnici.
Padlo jasné urãení, Ïe zajatce lze kromû identifikaãních údajÛ vysl˘-
chat pouze ve vûci jeho pfiípadného podílu na dûní, k nûmuÏ do‰lo na
území nûkdej‰ího Protektorátu âechy a Morava, jmenovitû se tedy jed-
nalo o mnoha hrÛzn˘mi zloãiny zatíÏenou ãinnost Skorzenymu pod-
fiízen˘ch stíhacích svazÛ SS (Jagdverbände). Téma „‰tûchovického ar-
chivu“, které mohlo se Skorzenym jako Hitlerov˘m specialistou na
zvlá‰tní operace tak ãi onak souviset, bylo zcela zamítnuto. A aby se
zajistila plná kontrola této jednostrannû zformulované dohody, byl pfií-
sedícím pfii v˘slechu americk˘ zpravodajsk˘ dÛstojník, jehoÏ rodinné
kofieny pocházely zfiejmû ze Sudet, protoÏe obstojnû ovládal ãe‰tinu
i nûmãinu.

„MÛÏete zaãít,“ vyzval Ameriãan.
Nejprve se vyfiídily formality.
Major Stanûk nadiktoval sleãnû Uhlífiové rámcov˘ popis vysl˘cha-

né osoby. Postava: 196 centimetrÛ v˘‰ky, rozloÏitá ramena. Hranatá
hlava, kolmé ãelo, pfies jehoÏ celou ‰ífii probíhají tfii vodorovné r˘hy,
jizvami po seãn˘ch ranách je poznamenána i levá ãást obliãeje. Oãi
‰edozelené, vlasy temnû plavé, pleÈ opálená, brada vyklenutá, na ústech
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dal‰í zfietelná jizva po seãné ránû, mífiící ‰ikmo od levého koutku smû-
rem dolÛ.

Potom padla první otázka: „Va‰e jméno?“
Odpovûdûl s mûkk˘m vídeÀsk˘m pfiízvukem: „Otto Skorzeny. Pfied

válkou jsem k tomu pfiipojoval titul inÏen˘r, ale to asi není nyní dÛle-
Ïité.“

„PouÏíval jste i jin˘ch jmen?“
Usmál se a pokusil se navodit uvolnûnou atmosféru: „Jistû. V na‰í

branÏi jde pfiece o bûÏnou vûc. VyÏadovala-li to tedy situace, byl jsem
napfiíklad Hansem Müllerem, doktorem Wolffem a bÛhvík˘m je‰tû ji-
n˘m.“

„Datum a místo narození?“
„Dvanáct˘ ãerven 1908, VídeÀ.“
„Byl jste ãlenem nacistické strany (NSDAP) a SS?“
„Ano. V NSDAP jsem byl od roku 1932 veden pod ãíslem 1 083 671,

v SS od roku 1934 – ãlenské ãíslo 29 579.“
„Jaká byla va‰e nejvy‰‰í dosaÏená hodnost v SS?“
„Obersturmbannführer.“
„Dá se to v pfievodu na hodnosti v armádû oznaãit za postavení plu-

kovníka?“
„Ano.“
„Pfiikroãme nyní k problematice budování takzvan˘ch stíhacích sva-

zÛ SS. Kdo vás tímto úkolem povûfiil?“
„Rámcové rozhodnutí pocházelo pfiímo od Hitlera a reichsführera

SS Himmlera. Poãáteãní kroky se uãinily jiÏ v roce 1943, dÛraznûji se
pak pokraãovalo v roce následujícím, kdy váleãné postavení Nûmec-
ka zaãalo mít kritickou podobu a na‰e jednotky byly na mnoha místech
fronty nuceny ustupovat... V kvûtnu 1944 mûly prapory aÏ do oznaãení
502 po 250 muÏích. V záfií 1944, tedy poté, co se situace zhor‰ila ús-
pû‰nou invazí anglo-americk˘ch sil v Normandii a jejich postupem
pfies západní Evropu smûrem k nûmeck˘m historick˘m hranicím, jsem
po dohodû mezi vedením SS a generálním ‰tábem wehrmachtu obdr-
Ïel pokyn, abych SS-stíhací svazy roz‰ífiil. T˘kalo se to pfiedev‰ím stí-
hacího svazu Jihov˘chod se ‰tábem ve Vídni, stíhacího svazu Jihozá-
pad v Por˘ní, stíhacího svazu Severozápad v Neustrelitz, podpofien byl
téÏ speciální svaz, kterému se neformálnû fiíkalo prapor leteck˘ch mys-
livcÛ. K tomuto posílení jsem dostal k dispozici dva tisíce dÛstojníkÛ
a poddÛstojníkÛ z b˘valé zvlá‰tní divize armádního zpravodajství
(abwehru) s názvem Brandenburg.“
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„K ãemu bylo muÏstvo stíhacích svazÛ SS cviãeno?“
„Pfiedev‰ím k tomu, aby vykonávalo vojenské úkoly související pfie-

dev‰ím s ústupov˘mi operacemi, které nemohly b˘t splnûny fiadov˘m
vojskem.“

„Dá se tedy hovofiit o vyãi‰Èovacích akcích v pfiedpokládaném ústu-
povém terénu?“

„Lze to tak vyjádfiit.“
„Byly tyto akce zamûfieny hlavnû proti partyzánsk˘m celkÛm, kte-

ré operovaly v blízkosti frontové linie?“
„Samozfiejmû, vypl˘vá to z logiky dûní. Partyzáni pro nás pfiedsta-

vovali znaãné nebezpeãí a znesnadÀovali ve‰kerou na‰i ãinnost.“
„Bylo pfiípravn˘mi v˘cvikov˘mi instrukcemi i prÛbûÏn˘mi operaã-

ními pokyny jasnû dáno, Ïe akce stíhacích svazÛ budou mít tvrdou a ve
sv˘ch dÛsledcích tedy také zastra‰ovací podobu?“

„Co vám k tomu mohu fiíci? Partyzánská válka jako taková, a platí
to oboustrannû, má vÏdy abnormálnû tvrdou podobu a nelze v ní uplat-
nit bûÏná kritéria a konvence...“

„T˘ká se,“ pfieru‰il ho major Stanûk, „toto va‰e mûfiítko také abnor-
mální tvrdosti v postupu vÛãi civilnímu obyvatelstvu v dané oblasti?“

Vysl˘chan˘ se na okamÏik odmlãel a Ludmila Uhlífiová neopomnû-
la tuto pauzu zaznamenat do protokolu. „Vím, kam mífiíte,“ fiekl potom
Otto Skorzeny, „a je mi známo, Ïe do‰lo i k velmi drastick˘m zákro-
kÛm. Nicménû musím konstatovat, Ïe civilní obyvatelstvo, které na-
pomáhalo partyzánÛm, se tím vûdomû stávalo souãástí tohoto nemi-
losrdného zápasu.“

„Se v‰emi dÛsledky?“
„Ano, se v‰emi dÛsledky, které z toho vypl˘valy. Prohrávali jsme

válku a byl to z na‰í strany zápas o pfieÏití. Ale jestli si pfiedstavujete,
Ïe jsem ve svém ‰piãkovém velitelském postavení vydával rozkazy
k tomu, aby se vypálila tamta ãi jiná venkovská chalupa...“

„Nepfieji si, abyste hovofiil o m˘ch pfiedstavách,“ okfiikl ho Stanûk
a poloÏil pfiímou otázkou: „Zúãastnil jste se v dubnu 1945 protiparty-
zánsk˘ch operací na Vala‰sku, kde do‰lo k hromadn˘m zloãinÛm pro-
ti lidskosti?“

„Ne.“
„Nûktefií z niÏ‰ích velitelÛ stíhacích svazÛ SS, které vám rámcovû pod-

léhaly, naznaãují nûco jiného.“
„Pak tedy lÏou, aby sníÏili svÛj vlastní podíl odpovûdnosti. Kon-

frontujte mne s nimi a fieknu jim to do oãí.“
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„Nepochybnû jste ale bûhem války na území protektorátu pob˘val,
ne?“

„V bfieznu 1942 jsem se léãil v Karlov˘ch Varech. Pak jsem se do
protektorátu znovu dostal aÏ 10. dubna 1945, kdy jsem na Moravû nav-
‰tívil hlavní stan Schörnerovy skupiny armád Stfied. S polním mar‰á-
lem Schörnerem jsme krátce hodnotili rámcovou situaci a na‰e vûcné
a od propagandistického balastu opro‰tûné úvahy o tom, zda je moÏno
udrÏet frontu, mûly jiÏ dost pesimistickou podobu. SoubûÏnû jsem ob-
drÏel zprávu, Ïe dobytí Vídnû rusk˘mi jednotkami má neodvratnou po-
dobu. Ihned jsem se tam rozjel. Jednak jsem potfieboval zjistit, jaká je
situace tamního stíhacího svazu Süd-Ost a zda nehrozí jeho obklíãení,
a protoÏe ve Vídni pob˘vala moje rodina, samozfiejmû jsem se také za-
jímal o její osud. Dorazil jsem do Vídnû, která pÛsobila jako mrtvé mûs-
to a na mnoha místech hofiela, zkraje noci a dozvûdûl jsem se, Ïe stíhací
svaz byl pfiemístûn k obranû Alpské pevnosti. Matãin dÛm jsem nalezl
v ruinách, ale soused, kter˘ vylezl ze sklepa, mne ujistil, Ïe matka, man-
Ïelka i dcera vãas unikly. Projel jsem kolem rusk˘ch linií do svého by-
tu v Döblingu, kde jsem posbíral nûkolik loveck˘ch zbraní, které pro
mne mûly trofejní hodnotu a nechtûl jsem je nechat na pospas nepfiíte-
li. Poté jsem pfies Waldviertel zamífiil do Horních Rakous. O protekto-
rát jsem v té dobû nemûl naprosto Ïádn˘ zájem.“

„Trváte tedy...“ hodlal major Stanûk poloÏit zpfiesÀující otázku.
„UÏ ne!“ zarazil ho dohlíÏející americk˘ dÛstojník. „Domnívám se,

Ïe pan Skorzeny fiekl v‰e, co jste potfiebovali vûdût.“ Úderem na dve-
fie pfiivolal eskortu, podíval se na hodinky a oslovil zapisovatelku:
„Sleãno, zaznamenejte, prosím, ãas ukonãení v˘slechu.“

Uhlífiová vepsala údaj do bloku: 15.45 hodin.
Povzdychla si a zvedla se ze Ïidle.
„Nemûlo cenu protestovat,“ vzpomínala na ty okamÏiky s odstupem

fiady desetiletí, bûhem nichÏ se zmûnila podoba svûta. „Karty tam by-
ly rozdány tak, jak byly rozdány, aã se nám to tfieba nemuselo líbit.
Sledovala jsem pfiíchod svalnat˘ch chlapíkÛ z eskorty, mûli na hlavách
tradiãní bílé pfiilby s oznaãením MP a elitnímu zajatci v hodnosti 
SS-obersturmbannführera, kterého si Amíci tak úzkostlivû ‰etfiili pro
sebe, nasadili pouta. Je‰tû mezi dvefimi se mne pokou‰el kontaktovat
oãima. Odvrátila jsem se. Kdepak, Ïádné zamilované pohledy, pane
Skorzeny, máte toho na svûdomí dost a dost, spoustu zcela nevinn˘ch
lidsk˘ch ÏivotÛ, stejnû skonãíte na ‰ibenici, fiíkala jsem si odhodlanû
– a byl to z mé strany takov˘ ryze Ïensk˘ druh pomsty. JenomÏe...“
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Ludmila ¤iãicová-Uhlífiová se pfii vyprávûní usmála a pokrãila ra-
meny.

SlÛvko „jenomÏe“ bobtnalo do podoby dûjinné absurdity.
Ani v koutku du‰e by ji pfiece na jafie roku 1946 tam v Dachau ne-

mohlo napadnout, Ïe i z ‰ir‰ího hlediska byly, pfiidrÏíme-li se jejího
pfiímûru, rozdány karty jinak, neÏ by si pfiála. Jak by mohla vytu‰it, Ïe
váleãn˘ zloãinec Otto Skorzeny se jiÏ za dva a ãtvrt roku za velmi
zvlá‰tních okolností dostane na svobodu a zahájí v rÛzn˘ch koutech svû-
ta dal‰í etapu svého neblahého pÛsobení, zatímco nejen ji, ale také
zpravodajského dÛstojníka majora StaÀka, bude zhruba v téÏe dobû
ãekat zúÏen˘ svût se zamfiíÏovan˘mi okny.

„Tak takhle, pfiesnû takhle se uskuteãnilo mé setkání s muÏem se
zjizvenou tváfií,“ uzavírala svou vzpomínku paní Ludmila. „Vnímala
jsem ho jako nacistického zloãince, i kdyÏ se mu nespornû nedala upfiít
osobní odvaha, pfiedpovûdûla jsem mu ‰ibenici – a aÏ po letech, bû-
hem nichÏ jsem sama jen se ‰tûstím unikla oprátce, pfieÏila komunis-
tické muãírny i kriminály a teprve poté se zaãala znovu rozkoukávat,
jsem se dozvûdûla, jak hluboce jsem se v tomto svém odhadu m˘lila.
Skorzeny se ãile vy‰plhal ze svého pováleãného poníÏení a zaãal zno-
vu spfiádat nitky zla. A je‰tû k tomu se stal legendou, pro mnohé do-
konce obdivuhodnou legendou. Postava stateãného chlapíka, kterého
nic neudolá a ze zákulisí si vychutnává pocit moci, je velmi pfiitaÏli-
v˘. A my oba, vy i já, velmi dobfie víme, jak se to vychloubaãné pro-
kletí moci snadno mÛÏe zvrtnout, leccos jsme o tom o jin˘ch lidech
a jiné dobû napsali. TakÏe...“ zauvaÏovala, „Otto Skorzeny, zbaven˘ ná-
lepky umûle pfiiÏivovan˘ch legend, to by bylo nespornû pfiitaÏlivé té-
ma. Známe se uÏ dlouho, a nefiíkejte mi tedy, Ïe jste o tom nikdy ne-
uvaÏoval.“

Vyznûlo to jako v˘zva.
V̆ zva od nesmírnû stateãné Ïenské, na jejímÏ pohfibu ve Stra‰nicích

se – aã sama nikdy nemûla vojenskou hodnost – bude stfiílet ãestná sal-
va jako uznání za její klíãová svûdectví v fiadû rehabilitaãních proce-
sÛ, jimiÏ se vracela ãest, mnohdy jiÏ posmrtnû, vojensk˘m ãinitelÛm,
postiÏen˘ch poúnorovou zvÛlí.

A ruku na srdce: lze takovéhle v˘zvû bez skvrnky na ‰títû vlastního
svûdomí odolat?

Nelze, prostû nelze.
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„DOBY TÍ“ PREZIDENTOVA PALÁCE
MuÏ v ãele dal‰ích muÏÛ zdolával schod za schodem.

„Posílá mû nová rakouská vláda, musím okamÏitû mluvit s panem pre-
zidentem!“ kfiiãel.

V‰ichni byli v rÛznorodû poskládaném civilním obleãení, ale pÛso-
bili nesmlouvavû a nûktefií z nich svírali v rukou k v˘stfielÛm pfiipra-
vené zbranû. Velitelé i muÏstvo nepoãetné jednotky, jejíÏ povinností by-
la spí‰ jen ceremoniální ochrana paláce ve vídeÀské Rainerovû ulici,
kde sídlila rakouská hlava státu, byli zmateni. Vzhledem k tomu, Ïe
ze v‰ech stran pfiicházely nik˘m nevyvracené, ale ani nepotvrzované
zprávy o tom, Ïe situace v zemi se z hodiny na hodinu mûní a hrozí snad
také vstup nûmecké armády, se tito stráÏci paláce neodvaÏovali klást
v˘raznûj‰í odpor.

Spí‰ prostû jen ãekali, co bude dál.
Nepfiehlédnuteln˘ hluk v hale a na schodi‰ti, ale pfiedev‰ím také ãím

dál silnûj‰í kravál, oz˘vající se z prostoru pfied budovou, pfiivolal pre-
zidenta, kter˘ se dostavil dokonce i se svou krajnû vydû‰enou man-
Ïelkou.

„Co se tu dûje? Je zde nûkdo, kdo mi to vysvûtlí?“ poboufienû vykfiikl
‰esta‰edesátilet˘ Wilhelm Miklas, rodák z jihoãeské Volynû a pfied-
stavitel kfiesÈansko-sociální strany, zvolen˘ do této funkce jiÏ pfied de-
seti roky.

„Ano, já,“ sebevûdomû mu odpovûdûl mluvãí tûch, ktefií do budovy
vtrhli.

„Kdo jste, pane, a co chcete?“
„Jsem inÏen˘r Otto Skorzeny a jednám z povûfiení spolkového kanc-

léfie Seyss-Inquarta, kterého jste podle informací, jeÏ mám k dispozi-
ci, do této funkce povolal. Pokud mi dovolíte mu zatelefonovat, jistû
vám pan kancléfi moje slova osobnû potvrdí.“

KAPITOLA PRVNÍ

Vídeň: 
star tovní plocha kariéry
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