
Jan Král (8. 8. 1924 – 16. 10. 1954) 

patřil mezi nejlepší kurýry československé sekce při francouzské zpravodajské službě 

SDECE, pobočky v Baden-Badenu. 

Pocházel z Práčova, z pěti dětí. V Přídolí vychodil obecnou školu a v Českém Krumlově 

měšťanku. Poté se učil řezníkem. Po otcově smrti učení zanechal a mimo léta 1946 až 1948, 

kdy vykonával základní vojenskou službu u 15. pěšího pluku v Chodově u Karlových Varů, 

pracoval na matčině hospodářství. Po válce vstoupil do Československé strany lidové (ČSL) a 

byl členem MNV Spolí. 

Jan Král odešel na Západ na přelomu února a března 1951. Zpravodajské úkoly vykonával 

pod krycím jménem Karel Košut od léta 1951. Spočívaly v budování sítě spolupracovníků, v 

přenášení vzkazů a v opatřování zpravodajských informací o vojenské, hospodářské a 

politické situaci v ČSR. S úkoly byl řídícím důstojníkem, exulantem Josefem Němečkem z 

Veselí u Přelouče, vysílán do Prahy (Jiří Pohorský), Plzně (JUDr. Hugo Ebenstreit) i jinam. 

Státní hranici překonával v jižních Čechách v prostoru Zvonková – Kyselov – Růžový Vrch 

(U Korandy). V roce 1951 plnil úkoly zcela sám. Ukrýval se u matky v Práčově a u Josefa 

Kučery v Hašlovicích. Po překročení hranice se k nim z důvodu utajení přesouval v nočních 

hodinách pěšky. 

 

Od roku 1952 plnil Jan Král zpravodajské úkoly za pomoci sourozenců a přátel - švagra 

Františka Veláta, bratra Jaroslava Krále, Jana Hoška nebo Vojtěcha Řihouta a jiných. 

Pomáhali mu především jako spojky při doručování vzkazů a díky nim byl Jan Král schopen 

plnit více úkolů současně. Nejvíce mu pomáhal Fr. Velát z nedalekého Spolí, u nějž se 

ukrýval od června 1952 místo u matky v Práčově, kde SNB dělala občasné namátkové 

kontroly. Využíval Rádio Svobodná Evropa - pod jmény Honza Světlík, Jan Lucemburský a 

Čert v lese posílal vzkazy, především o úspěšných přechodech státní hranice zpátky do 

západního Německa. 

Jan Král se zabýval také převody čs. občanů přes státní hranici na Západ. Není známo, až na 

jeden případ, že by za převedení chtěl peníze či jinou odměnu. S útěky pomáhali Královi 

někteří ze sourozenců a nejbližší přátele, na něž se obracel. Nezastupitelné místo sehráli 

manželé Kučerovi, jejichž usedlost v Hašlovicích poblíž Větřní sloužila Královi jako místo, 

odkud s uprchlíky vyrážel k hranicím. Pokud se dalo zjistit, převedl přes hranici devět osob. 
 

Králova poslední zpravodajská cesta 

Zpravodajská činnost kurýra Jana Krále tragicky vyvrcholila v říjnu 1954, kdy byl vyslán, aby 

vyzvednul od Josefa Krnínského zpravodajský materiál. Do Československa přišel krátce 

poté, kdy zatčením Krnínského i dalších osob vrcholila Akce „Úředník“. StB se o Králově 

plánovaném příchodu dozvěděla a chtěla ho dopadnout. Pomocí Krnínského vysílačky sehrála 

s francouzskou centrálou zpravodajskou protihru, díky níž získala upřesňující informace o 

Králově plánovaném příchodu. 

I přes bezpečnostní opatření se Janu Královi podařilo nepozorovaně proniknout z Rakouska 

do ČSR v prostoru pohraniční osady Růžový Vrch (U Korandy), kde přestříhal devět 

ostnatých drátů drátěné zábrany bez toho, aby porušil vodiče s nebezpečným vysokým 

napětím, které bylo pod proudem. Podle místa ohledání měl do ČSR proniknout 12. 10. 1954 

kolem 1:00 hodiny ráno. V jižních Čechách zcela zmizel, k jeho dopadení nevedlo ani 

usilovné pátrání za pomoci Veřejné bezpečnosti (VB). 

Teprve později se zjistilo, že se po přechodu hranice objevil v Hašlovicích u Marie Kučerové, 

od níž se dozvěděl o zatčeních a o odhalené vysílačce. Poté se objevil u Marie Hambergerové 

v osadě Dubová. Při pokusu o návrat do Rakouska ho 16. 10. 1954 v prostoru Růžový Vrch 

usmrtil elektrický proud pohraničního drátěného zátarasu. 
 


