
Josef Krnínský (17. 2. 1923 – 10. 4. 2006) 

pocházel z chudých poměrů ze Svatého Jana nad Malší. Pohled na svět ovlivnilo jeho 

náboženské cítění a pobyt v Chicagu v USA, kam jeho rodiče odjeli za prací. Po návratu z 

USA vychodil ve Velešíně obecnou školu a v Českých Budějovicích absolvoval Jirsíkovo 

gymnázium. Po válce pracoval na Okresním národním výboru (ONV) v Českých 

Budějovicích, od října 1945 do června 1946 vykonával základní vojenskou službu. V letech 

1945 až 1948 byl členem Československé strany lidové (ČSL) a Svazu přátel USA. V roce 

1953 se oženil s Jiřinou Koidlovou. 

Josef Krnínský se nemohl po únoru 1948 smířit s nástupem komunistického totalitního 

režimu. V roce 1950 založil s Františkem Nárovcem a Františkem Ondráškem odbojovou 

skupinu Hnutí bojovníků za svobodu, zabývající se vydáváním a rozšiřováním 

protikomunistických letáků. Poté, co jejich činnost nepřinesla očekávanou odezvu, uvažoval o 

odchodu na Západ. Přes Vojtěcha Řihouta se v září 1952 seznámil s kurýrem Janem Králem, 

který v Československu hledal vhodnou osobu k převzetí vysílačky. Krnínský se snažil 

Královi při hledání pomoci. Nakonec vysílačku převzal sám a byl Králem zaškolen 

v listopadu 1952. 

 

Protikomunistický odboj Josefa Krnínského spočíval také ve shromažďování zbraní. U 

Františka Nárovce ukrýval vojenskou pušku s přeraženou pažbou a u Miroslava Ryneše 

neúplný samopal a pistoli maďarské výroby bez zásobníku. Další pistoli nosil v kufru 

s vysílačkou a v létě 1954 ji uschoval u Františka Ondráška. Svůj názor na politickou situaci 

vylíčil předsedovi exilové agrární strany JUDr. Josefu Černému, blízkému spolupracovníku 

Králova řídícího důstojníka Josefa Němečka. 

Josef Krnínský byl jako obsluhovatel vysílačky hledán StB v Akci „Úředník“ a tajně zatčen 

22. 9. 1954. Odsouzen byl v Českých Budějovicích vojenským kolegiem Nejvyššího soudu 

22. 4. 1955 na doživotí. Trest si odpykal v Jáchymově (tábor Nikolaj, Rovnost a Vykmanov 

I), odkud se pokusil nejméně dvakrát o útěk: v roce 1956 se plánoval podkopat spolu 

s Jaroslavem Králem (bratr Jana Krále) z Nápravně pracovního tábora (NPT) Nikolaj, což mu 

nedokázali, a v lednu 1957 se pokusil utéct z NPT Vykmanov I. Poté byl přemístěn do 

Leopoldova, odkud byl propuštěn na podmínku 19. 6. 1964. 
 

Vysílačka Josefa Krnínského 

Pravděpodobně nejdůležitějším úkolem Jana Krále bylo umístit u vhodného člověka 

vysílačku. Úkolu se věnoval od léta 1952, přitom se obracel o pomoc na některé své 

spolupracovníky. Vysílačku se Královi podařilo umístit v listopadu 1952 u Josefa 

Krnínského. 

Také Krnínského vysílačka měla přijít ke slovu během očekávaného válečného konfliktu - 

měl její pomocí posílat zpravodajské informace o přesunech, soustředění nebo síle 

komunistických armád. Aby byl úkol schopen splnit, nenastoupil by při mobilizaci do armády 

(byl podporučíkem v záloze), ale odešel by do ilegality, odkud by posílal potřebné informace. 

Dodávat mu je měla plánovaná síť spolupracovníků. V ideálním případě měli bydlet u 

důležitých komunikací z Českých Budějovic na Kaplici a Český Krumlov. 

Do vypuknutí války bylo Krnínského úkolem udržovat vysílačkou jednou za měsíc spojení s 

radiocentrálou umístěnou v Baden-Badenu. Radiogramy podepisoval krycím jménem „Eso“. 

Spojení se mu až do přeškolení v září 1953 příliš nedařilo. Aby zamezil zaměření a prozrazení 

vysílačky, navazoval spojení z různých míst. Přitom se o pomoc obracel na některé své 

přátele, z nichž někteří mu umožnili navázat spojení ze svých bytů – Miroslav Ryneš, 

František Nárovec či jeho strýc Stanislav Krnínský. S opravou vysílačky mu pomohl Josef 

Gallistl. 
 



Zpravodajská činnost Josefa Krnínského 

Důležitým úkolem Josefa Krnínského bylo shromažďovat zpravodajské informace. Pro 

ukládání zpráv vybudoval na jaře 1953 tři mrtvé schránky – u stodoly poblíž Velešína při 

cestě vedoucí od hřbitova k Malši, za Velešínem u opuštěné hájovny v lese Strahov a pod 

patníkem u silnice na Svatého Jana nad Malší. Posledně jmenovaná schránka měla být 

vybírána někým z francouzské ambasády v Praze. Pro nevhodné umístění ji Krnínský zrušil a 

místo ní vybudoval jinou u kapličky poblíž železničního přejezdu u Bukovce při státní silnici 

z Českých Budějovic do Rakouska. 

Vzhledem k zamýšlenému použití vysílačky během válečného konfliktu se Krnínský 

soustředil na shromažďování informací vojenského charakteru. Řadu informací získal na 

vojenském cvičení v Martině a ve Vojenském výcvikovém táboře Boletice, kam byl jako 

podporučík v záloze poslán v červnu a červenci 1954. Jednalo se o technické údaje některých 

zbraní, jako kadence, dostřel, účinnost nebo organizace vojenských útvarů a jména některých 

důstojníků vyšších velitelství a ministerstva národní obrany. Z informací vypracoval 

jednotlivé zprávy, na které upozornil vysílačkou. Do očekávaného příchodu Jana Krále je 

ukryl. 

Součástí připraveného zpravodajského materiálu byly také údaje, které Krnínský získal od 

přátel Františka Nárovce nebo Josefa Kysely. 
 

Akce „Úředník“ 

Vysílačku, kterou Josef Krnínský převzal v listopadu 1952 od Jana Krále, zaregistrovala StB 

2. 12. 1952. Odhalit totožnost radiooperátora byl ale oříšek, který se StB snažila rozlousknout 

téměř dva roky. Náročné pátrání, hlavně s ohledem na utajení celého vyšetřování, spočívalo v 

zaměřování místa vysílání monitorovacími přístroji příslušníky zpravodajské techniky, 

„rozpracováváním“ vytipovaných podezřelých osob a jejich sledování důvěrníky i agenty StB. 

Pátrání prováděla pod vedením 3. oddělení I. odboru Hlavní správy StB (od října 1953 III. 

odbor II. správy ministerstva vnitra) Krajská správa StB České Budějovice (od ledna 1954 

Krajská správa ministerstva vnitra). Vypomáhala jí zpravodajská (operativní) technika (IV. 

odbor Hlavní správy StB, od října 1953 IX. správa ministerstva vnitra). 

K odhalení Krnínského přispěl tajný zahraniční spolupracovník StB s krycím jménem 

„Ferdinand“, který počátkem roku 1953 StB upozornil, že byl ve Velešíně nějaký úředník 

vyškolen v obsluze vysílačky. Koncem jara 1953 poskytl k radiooperátorovi upřesňující 

informaci, která zúžila okruh podezřelých osob. 

Josef Krnínský, ač byl na seznamu, nepatřil k nejpodezřelejším. Pátrání ztěžoval 

obměňováním vysílacích míst a posíláním krátkých zpráv. Do centra pozornosti StB se dostal 

až po úspěšném zaměření vysílačky v květnu 1954. Po utajené domovní prohlídce a nasazení 

odposlechu byl 22. 9. 1954 zatčen. 
 

Soud s Josefem Krnínským a spol. 

Soud s Josefem Krnínským a lidmi, kteří mu pomáhali, nebo byli napojeni na kurýra Jana 

Krále, nese znaky politického procesu 50. let. V duchu totalitního režimu zasahovaly do 

procesu i jiné orgány než justiční. Nástin žaloby, organizaci procesu a předpokládanou výši 

trestů schválilo politické byro ÚV KSČ po předložení generálním prokurátorem dr. Václavem 

Alešem v dohodě s ministrem vnitra Rudolfem Barákem a ministrem spravedlnosti dr. Janem 

Bartuškou. To souhlasilo uspořádat proces před „organizovanou“ veřejností v Českých 

Budějovicích, a ne v Praze, jak navrhovala hlavní vojenská prokuratura. 

Proces označený Josef Krnínský a spol. proběhl v Českých Budějovicích před vojenským 

kolegiem Nejvyššího soudu 21. a 22. 4. 1955. Josef Krnínský byl bez možnosti odvolání 



odsouzen za velezradu (§ 78 tr. zák.) a vyzvědačství (§ 86 tr. zák.) na doživotí, propadnutí 

všeho jmění, ke ztrátě čestných práv občanských navždy a k vyloučení z vojska. 

Spolu s Krnínským byli souzeni a k vysokým trestům odsouzeni Miroslav Ryneš (22 let), 

Vojtěch Řihout (21 let), Jan Herál (20 let), František Nárovec (16 let), Jan Bürger (16 let), 

Josef Kysela (14 let) a František Sládek (12 let). Přes vysokou sazbu bylo znát na 

odsouzených úlevu. Každý měl radost, že nedostal provaz. 
 

Josef Krnínský byl po propuštění z vězení sledován StB. V dubnu 1975 si podal žádost o 

vystěhování do USA podloženou vlastnictvím amerického pasu, který získal v prosinci 1971. 

K rozhodnutí ho dohnala nespokojenost s poměry v ČSSR i manželčiny výčitky. Po zamítnutí 

žádosti o vystěhování se pokusil v říjnu 1975 odejít ilegálně do Rakouska. Přechod hranice se 

mu nepodařil a byl Okresním soudem v Českém Krumlově 21. 1. 1976 odsouzen na 2, 5 roku. 

Trest si odpykal na Borech, propuštěn byl 11. 4. 1978. V září 1979 se legálně vystěhoval do 

USA. Do vlasti se vrátil po listopadu 1989. 
 


