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Dokument č. 122 

Správa agenta V - 101 Vilímskeho, osobného tajomníka ministra I. Pietora o situácii v 
Demokratickej strane z 1. októbra 1947. 

 

Vec: Obuch a spol. 

 

Správa od agenta V - 101 

Dne 1. října 1947 jsem získal od agenta V - 101 tyto správy: 

Účinek statně bezpečnostního zásahu proti úředníkům kabinetu pana náměstka vlády Jana 
Ursínyho byl na všechny ministry a poslance DS, prodlévající pravě v Praze zdrcující. 
Všichni očekávali, že budou obdobné prohlídky a zatýkání prováděny v jejich kabinetech, a 
všude se čistilo a pálilo. Všech se zmocnila panika a zděšení, poněvadž se každý domníval, že 
obuchiáda zasahuje i do jejich kabinetů. 

Bylo veliké zděšení, že státní bezpečnost odnese politicky materiál náměstka předsedy vlády a 
ministrů DS, poněvadž se domnívali, že případ Obuchův může býti záminkou k rozhodnému 
politickému úderu proti DS a k rozbiti DS. 

Ministři Franek, Pietor, Lichner se pokoušeli přiměti telefonicky a telegraficky v sobotu 
Ursínyho k okamžitému návratu do Prahy, aby všichni společně provedli zákrok u pana 
předsedu vlády. Dokonce Pietor Ursínymu opatřil letadlo, aby přerušil cestu do Košic a 
okamžitě se vrátil do Prahy. Když Ursíny odmítl a setrval na svém rozhodnutí, že jede do 
Košic na nějaký celkem bezvýznamný stranicky podnik, všichni ztratili nervy a domnívali se 
to nejhorší. Všem bylo jasné, že je to více než osobní zbabělost Ursínyho, že musí míti máslo 
na hlavě, jinak by neutíkal a nedal by si líbit prohlídku svého kabinetu. 

V neděli klesla nálada ministrů, kteří byli v nepřetržitém styku, hluboko pod nulu. Byli 
bezradní a nemohli v debatách dojít k žádným kloudným závěrům, jak se dostáti se ctí ze 
situace, již se cítili býti osobně ohroženy. 

Ministr Pietor zakročoval u Ministerstva vnitra ve prospěch Cifernicové, jež byla jeho 
milenkou a které se obával, aby ho tím za výslechu nekompromitovala. Negativní výsledek 
zákroku a správa, že byla Cifernicová již odevzdaná soudu a že je na Pankráci ho přivedla 
úplně z míry. 

Ursíny se vrátil letadlem ze Slovenska do Prahy teprve poté, když mu bylo známo, že nesedí 
celý kabinet a že někteří úředníci byli propuštěni. S letiště poslal svoji soukromou sekretářku 
s tajemníkem Vilímským, šéf(em) kabinetu ministra Pietora, aby prozkoumali, zda na 
Šimákovou nečeká v jejím byte policie, ne li aby ihned prohledali byt, zda už v něm policie 
nebyla a něco ji tam nepodstrčila. 

Ursíny sám byl v kanceláři úplně zničen a museli ho velmi promlouvati jak Zenkl tak Hála, 
aby šel k panu předsedovi vlády protestovat. Obzvláště Zenkl byl až výbušný a nutil Ursínyho 



k vznesení energického protestu. Vysvětloval Ursínymu, že zákrok organu statní bezpečnosti 
byl hrubým zásahem do výjimečných prav jeho funkce a že kancelář každého náměstka 
předsedy vlády nutno povazovati celý kabinet, a že prohlídka byla provedena bez schváleni 
imunitním výborem UNS. Na případ hleděl jako možný precedens a měl za to, že je nutno 
protestovat s největší energií, aby se taková zvůle bezpečnostních organů zarazila jednou 
provždy. 

Ursíny se k zákroku dlouho nemohl odhodlat a šel k panu předsedovi vlády s obavami až se 
strachem. Také jeho návrat do kabinetu byl neslavný. Ursíny byl velmi skleslý a odpovídal na 
dotazy zmateně a jednoslabičně.Trvalo chvíli než se vzpamatoval. 

Mezi ministři DS je stále neochota a zmatek. Ursíny je přesvědčen, že nastal rozhodující 
okamžik, kdy je nutné na úkor katolíků upevnit posice agrární a národniarské. Aby zahájil 
otevřený útok proti katolíkům, v tom mu bráni případ Obuchův, pro který je zcela zkrušen, jež 
to má obavy, zda ho nezkompromituje. 

Naproti tomu Pietor čeká, že Obuchův případ přispěje k pádu Ursínyho a že se on stane 
náměstkem vlády. Jeho přáním je, aby bezpečnostní organy na Slovensku provedly co 
nejrozsáhlejší čistku mezi zarytými luďáky a neustaly v ní, dokud radikální luďácké živly 
nebudou odstraněny. Je přesvědčen, že z důvodu politické účelnosti DS nebude úplně rozbitá, 
a že on převezme její konkurzní podstatu zbavenou luďáckých štváčů. 

V - 101 řekl, že by přece bylo politickým nesmyslem rozbít DS a nechat masu této strany 
napospas Vatikánu. Valná část voličů rozpuštěné DS nebude rozhodne volit komunisticky a 
nepůjde do žádné ze zbylých stran na Slovensku, ale přimkne se a podřídí církvi a farářům. 
Budeme mít tichou církevní organizaci vedenou organizaci fár a kanoniků, kteří nabyli po 
volbách na Slovensku takového vlivu a autority, jaké neměli ani za tzv. samostatného 
Slovenského státu. 

V -101 přímo vyzývá, aby pan předseda vlády a pan ministr Nosek až uzraje chvíle promluvili 
s Pietorem, šli na něho trochu citově, ne cynicky a Pietor prý bude dělat, co budou chtít. 
Předpokladem však je rozhodně provedení bezohledné čistky a pozavírání všech 
proskribovaných a zarytých luďáků, jinak by Pietor zbytek DS nezvládl. 

Na můj přímý dotaz, kam bychom měli zamířiti proti luďákům rozhodující úder, abychom 
měli zaručený úspěch a otřásli luďáctvím od zakladu, řekl V -101, že by  musel provésti 
překvapující a velmi široce založený útok na Spišskou kapitulu jež je pravým ohniskem, 
Athosem luďáctví, které je dnes reprezentováno biskupem Vojtaššákem a všemi 
nejvýbojnějšími luďáky, kteří byli Vojtaššákem stažení z celého Slovenska. Přes studenty pak 
odtud ovládají cele Slovensko. 

V Spišské kapitule jsou shromáždění luďáci a maďaróni, je tam bývalý bratislavský starosta 
Belokvač, bývalý ružomberský farář po Hlinkovi Ferjenčík a jiní kanoníci a profesoři, 
nejzuřivější luďáci. 

Před generálním útokem na Spišskou kapitulu, který by sice naloženým materiálem mohl mýti 
zaručený úspěch, V - 101 prozatím však varuje. Muselo by to býti provedeno naraz, a provésti 
prohlídku v tolika budovách a internátech najednou by připomínalo doby hromadných 
zákroků Gestapa, poněvadž by to muselo prováděti několik set lidí. Mělo by to divoký ohlas 
na Slovensku, pronikavou ozvěnu v cizině a ztížilo by to situaci Clementisovu. Znovu by se 
vynořila tzv. železná opona a nastali by na Slovensku poměry podobné poměrům v Jugoslávii. 

Bylo by také nutno dle V - 101 provésti úder proti Fraštackému, který dojde - li na třetí 
emigraci, bude jednou jejím financiérem a duchem. On má už dnes v zahraničí značné peníze 
a provádí stále veliké peněžní přesuny.... 



V - 101 tvrdí, že je nutné v čistce jít do nejžších důsledků, poněvadž se na Slovensku již 
nikdy nevyskytne taková příležitost. Všichni jsou zděšení: katolíci, agrárníci, národniari i 
obyvatelstvo, poněvadž není jednoho Slováka, který by v něčem nebyl namočen. Bez povyku 
se teď snese jakýkoliv, co nejširší zákrok, který by později už v těchto rozměrech jak dnes, 
nikdy nemohl býti proveden. 

V - 101 považuje za naši největší chybu, že jsme nevybrali pokladnu Ing. Kubrického a 
neodnesli všechen materiál. Mohli jsme míti jenom ve svazku „Cukr“ důkazy o financiérech 
DS a o miliónových čachrech DS. To by bylo politicky desetkrát důležitější, než celý případ 
Obuch. Byli by prý jsme přišli i na ulívání velikých peněz prodejů smoly do sudu do ciziny. 

V - 101 tvrdí, že v DS je všechno tak zastrašeno, že ještě jeden úder proti některému z 
význačných lidí a všichni se zhroutí a budou ochotni k jakémukoliv řešení. 

K případu Joskovu se V stojeden vyslovil, ze Josko provedl největší hloupost svého života. 
Řeší se to tak, že Josko leží v Ursínyho vile v Praze těžce nemocen, slabý zápal plic, těžký 
zánět pohrudnice a čtyřicet stupňů horečky a tvrdí, že se činů v Žilině dopustil, jsa již 
nemocen. Josko přijel v pondělí s Ursínym a dopoledne prý nemoc propukla. 

Ve středu minulého týdne byl Lettrich pro radu u belgického velvyslance, jehož prý tím uvedl 
do velikých rozpaků, a Bellluš na anglickem velvyslanectví. Všude byli zdvořile odmítnuti. 
Podle Standarda3  podal belgický velvyslanec o této návštěvě správu francouzskému tisku. 

Vraceje se dotazem k naší předchozí schůzce, získal jsem od V - 101 správu, že Ursíny byl za 
rozhovoru s Pietorem o požadavcích katolíků a provedení personálních změn ve vedení DS 
ochoten k nejzažšim ústupkům, jen se nechtěl vzdát místa náměstka předsedy vlády. Lettrich 
byl ochoten splniti všechny katolické požadavky a přijati za ministra Bőhma. 

Ursíny byl proti tomu, aby byl Fraštacký jmenován generálním tajemníkem DS, a řekl 
otevřeně, že se bojí vyřazení jeho kont v cizině.... 

Podle V - 101, dokud DS nevěděla, o jakou věc vlastně jde, měli všichni dojem, že komunisti 
zahájili politickou kampaň, a měli dvě verze výkladu. 

První: Že se zahajuje útok proti Fraštackému poněvadž se někde provalí jeho nečisté obchody. 

Druhá: Že chce KSS oslabit posici Novomeského, o němž se domnívali, že je do věci 
zapleten.... 

Zprávu předkládám bez zvláštního komentáře, ale mám ji za pravděpodobnou až za 
subjektivně pravdivou. Znovu upozorňuji, že agent V - 101 sleduje politicky prospěch 
ministra Pietora a svůj osobní, který je s Pietorem úzce spjat. Je však až s podivem, že ze 
spiknutí vskutku doposud nevedly žádné náznaky k Pietorovi. 

V Praze 2. října 1947 

Archív Ministerství vnitra  České republiky a. j. 310 - 71 – 5 

 

Dokument č. 123 

Správa agenta Vilímskeho z 3. októbra 1947 

 

Agent V -101 dne 3. X. 1947 tyto správy: 

                                                           
3 Ide o veľvyslanca USA v Československu L. Steinhardta. 


