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Vojta Beneš ve třetím odboji
VÁCLAV VEBER

Stál jakoby ve stínu svého slavnějšího bratra a bylo mu souzeno dožít 

se Edvardova selhání v roce 1948. Politicky aktivní byl celý život. Patřil 

k důležitým osobnostem československé sociální demokracie. A nepřestal 

bojovat ani po komunistickém převratu. Vojta Beneš byl významnou 

postavou počátků třetího odboje.

Vojta Beneš, český učitel, starší bra-
tr pozdějšího prezidenta Edvarda 
Beneše, se narodil v  Kožlanech 
u Rakovníka 17. května 1878. V po-
četné rodině (manželé Benešovi měli 
deset dětí) byl osmým v pořadí, jako 
nadaný syn vystudoval učitelský 
ústav (absolvoval ho v roce 1897) 
a poté strávil řadu let na českých 
obecných a měšťanských školách jako 
zanícený kantor (první jeho zastávkou 
byly Čakovice, dnes už součást Prahy). 
V roce 1911 navštívil poprvé Spojené 
státy, seznámil se s krajanským sdru-
žením a v roce 1912 v Praze pod pat-
ronací Práva lidu vydal brožuru Česká 
čítanka československé mládeži v Ame-
rice. Ta zaujala krajany v Americe 
a Matice školská v New Yorku v roce 
1913 pozvala Vojtu Beneše k práci pro 
menšinové české školství v USA. Měl 
navrhnout jeho reorganizaci a mo-
dernizaci. Brzo poté ho zastihla vál-
ka. Připojil se samozřejmě k prvnímu 
zahraničnímu odboji a již v roce 1915 
byl opět v USA a pracoval zde v duchu 
tria Masaryk, Štefánik, Beneš, k ně-
muž měl pochopitelně jako k bratro-
vi nejblíže. Je jistě vhodné dodat, že 
nejspíš prostředí, z něhož vyšel, ho 

nasměrovalo k politické aktivitě. 
Hned jak skončil školu a postavil se 
na vlastní nohy, vstoupil do sociální 
demokracie (bylo to v listopadu 1897) 
a vydržel v ní až do konce života. 
Nejčastěji ve straně pracoval jako 
lektor a publicista.

V první republice působil jako zem-
ský školní inspektor, od roku 1937 
jako ústřední inspektor národního 
školství. Byl také funkcionářem Čs. 
obce legionářské (dlouholetým mís-
topředsedou) a Svazu čs. učitelstva 
(předsedou v letech 1928–1932). Za Čs. 
sociální demokracii byl v  letech 
1925–1935 poslancem, ve volbách 
v roce 1935 byl zvolen senátorem, ale 
po nástupu svého bratra Edvarda do 
prezidentského úřadu na svůj man-
dát v roce 1936 rezignoval. Není tře-
ba dodávat, že byl jednoznačným 
obráncem první republiky, obhajoval 
její hodnoty při každé možné příleži-
tosti. V červnu 1939 po zániku repub-
liky odešel opět do amerického exilu, 
kde pokračoval v práci pro republi-
ku, tentokrát v intencích svého bra-
tra Edvarda, i když nikoli bez výhrad. 
Nebylo to zdaleka tak jednoduché, jak 
se všeobecně soudí, vždyť mezi ka-

nadskými Čechoslováky, sídlícími po-
většinou ve státech Ontario a Que-
bec, byla „menší“ třetina radikální, 
která o sobě lže, že jsou komunisté (je-
jich časopis Jiskra byl zastaven a ka-
nadská policie je střežila z obavy 
o bezpečnost svého válečného prů-
myslu), třetina podporovala Sloven-
skou ligu a klonila se ke slovenské-
mu separatismu a jen „větší“ třetina 
se ztotožňovala s Československým 
národním sdružením, usilujícím o ob-
novu demokratické ČSR (zprvu byli 
dokonce i kanadští Maďaři považo-
vání za přátelské, zatímco Čechoslo-
váci díky dvěma prvním třetinám za 
„nepřátelské“ cizince).1 

V květnu 1945 se opět vrátil do re-
publiky. Určitě si nepředstavoval, že 
to bude na tak krátkou dobu. Do prá-
ce se začlenil jako vládní rada na mi-
nisterstvu školství, ale v životě re-
publiky byl více viditelný jako posla-
nec Národního shromáždění za 
sociální demokracii, jímž se stal ve 
volbách v květnu 1946. Dne 8. červen-
ce 1946 byl v parlamentu zvolen za 
člena zahraničního výboru. Proslul 
ale tím, že se zařadil mezi poměrně 
nepočetné, avšak o to hlasitější ve-

1  Viz např. Bojovali jsme za svobodu – Cesta Vojty Beneše Kanadou. Nový domov (Kanada) 17. dubna 2004 (jde zřejmě o redakční článek, 
autor totiž není uveden).

třetí odboj
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řejné kritiky porušování principů 
demokratického právního státu, jež 
bylo stále hojnější.2 Také se snažil 
působit na svého bratra Edvarda jako 
prezidenta, např. v létě 1946 zorgani-
zoval několik profesorů, aby napsali 

prezidentovi dopis ve formě výzvy, 
aby se neztotožnil s rozhodnutím 
Lidového soudu nad protektorátní 
vládou a využil svého práva milosti.3 
Ve třetí republice, která byla pro 
československou sociální demokracii 

velmi obtížným obdobím, kdy se její 
členové rozřadili do tří základních 
proudů: fi erlingerovského, autentic-
ko-intuitivního (v čele s Václavem 
Majerem) a středového (kolem gene-
rálního tajemníka Blažeje Vilíma),4 
se začlenil do skupiny Majerovy, kte-
rá bývá častěji nazývána pravicovou 
skupinou sociálních demokratů. Ta 
se mezi členstvem strany prosadila 
až na brněnském XXI. sjezdu v listo-
padu 1947,5 neměla však tolik síly 
a asi ani vhodného kandidáta na to, 
aby se ujala též řízení strany. Jedním 
z takových kandidátů na předsedu 
byl také Vojta Beneš, traduje se ale 
– zřejmě po pravdě – že odmítl funk-
ci převzít z důvodu, že jeho bratr je 
prezidentem; často uváděl tuto sku-
tečnost jako morální zábranu. Je 
všeobecně známo, že tato skupina za 
hlavní příčinu volební porážky v roce 
1946, kterou strana rozhodně v tako-
vé míře nečekala, považovala fi erlin-
gerovské vedení a přímo až podříze-
nost komunistické straně. S plnou 
odpovědností chtěla tuto skutečnost 
změnit. Nalezené východisko (volba 
Laušmana za předsedu strany jako 
kompromis mezi znesvářenými sku-
pinami) se ukázalo jako nedostateč-
né.

Jednou z hlavních výtek pravico-
vých sociálních demokratů vůči levi-
covému vedení bylo vědomé, přímo 

Podle svědectví nejstarší dcery manželů Benešových Reginy připravili rodiče Matěj a Anna své děti do života 
opravdu příkladným způsobem. Naučili je kázni, odpovědnosti a výjimečné pracovitosti. Otec Matěj se přiženil 
do polodřevěné chalupy s šestnácti strychy, hospodařil, propachtoval si cihelnu a vyráběl cihly, povozničil 
a nakonec si otevřel hokynářství. Když odcházel na „vejměnek“, měli Benešovi nové, zděné stavení, krám se 
smíšeným zbožím a přes třicet strychů polí; všichni synové vystudovali a děvčatům poskytl nadstandardní 
výbavu. Není divu, že si vejměnku mnoho neužil. Zemřel v roce 1910 u svého syna Vojty Beneše, který si ho 
k sobě vzal ze mlýna od bratra Bedřicha.
Zdroj: JANDÍK, St.: U Benešů v Kožlanech – sestra pana prezidenta vypravuje. Květen, 11. září 1948, č. 33, s. 9.

2  Např. 10. 6. 1947 přednesl v parlamentu velkou obhajobu Němců – antifašistů, kteří u nás živořili. Komunisté (především poslanec 
Vodička) ho rušili pokřikováním, nechtěli ho nechat domluvit. HRUBÝ, Karel: Začít odjinud.
Viz http://listy.ihned.cz/c4-10005990-11970520-A00000_dd-zacit-odjinud.

3  Výzvu podepsali spolu s Vojtou Benešem univerzitní profesoři Josef Macek, Jiří Trapl a Albert Pražák a stálo v ní, aby prezident Beneš 
v případě radikálního odsouzení protektorátních ministrů využil svého práva milosti a zamezil tak křivdě i politické chybě, těžce, 
jestli vůbec, napravitelné. Dopis byl datován 18. 7. 1946. Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Hlavní správa 
vojenské kontrarozvědky (302) sign. 302-30-8, s. 380.

4  Tak to aspoň formuluje současný nejvýznamnější historik sociální demokracie Jiří Malínský, pracující v Masarykově demokratické 
akademii. MALÍNSKÝ, Jiří: ČSSD v letech 1938–1948. Několik letmých glos. 
Viz http://www.masarykovaakademie.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=38.

5  Dnes je dobře známo, že přímo na sjezdu působil zvláštní sekretariát KSČ, který sloužil jako zázemí fi erlingerovců a připravil také 
jejich tzv. platformu, Deklaraci šestnácti. Po porážce kryptokomunistů na sjezdu sekretariát KSČ zorganizoval v sociální demokracii 
tajný politický subjekt, pro veřejnost vystupující jako Klub socialistické demokracie (měl vlastní časopis Směr, dotovaný komunisty, 
první číslo vyšlo 26. ledna 1948), jehož vnitřní struktura s tříčlennými výbory, složenými ze spolehlivých kryptokomunistů, 
dosahovala až na okresní úroveň; jejich cílem byla izolace a vyřazení pravicového Majerova křídla. Viz TOMEŠ, Josef – MALÍNSKÝ, 
Jiří: Historie ČSSD – sociální demokracie je nejstarší politickou stranou v České republice. 
Viz http://www.socdem-praha5.cz/modules/history/history.php.
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programové vyřazování ještě žijících 
členů tzv. hamplovského vedení stra-
ny (Antonín Hampl byl předválečným 
předsedou sociální demokracie), mezi 
něž patřil také Vojta Beneš. Málo se 
ví, že sociální demokracie byla velmi 
oslabena ztrátou svých předních 
funkcionářů, kteří se okamžitě po 
pádu republiky začlenili do protina-
cistického odboje (z devatenácti čle-
nů užšího vedení strany zahynulo 
sedm, ze čtyřiceti ústředních a žup-
ních tajemníků osmnáct6). Je zajíma-
vé, že do exilu byla poslána spíše dru-
há, mladá generace nových předsta-
vitelů, ti přední chtěli čelit okupaci 
na místě, svou odvahu však zaplatili 
životem. To se týká nejenom předse-
dy strany Antonína Hampla, ale 
i Betty Karpíškové, předsedkyně 
ženské Socialistické internacionály, 
předsedy Odborového sdružení čes-
koslovenského Josefa Tayerla a před-
ního odboráře Roberta Kleina, před-
s t av i te le  s lo ve n s k é  s o c i á l n í 
demokracie Ivana Markoviče, nada-
ných teoretiků a myslitelů, publicis-
ty Jaroslava Čecháčka či sociologa 
Josefa Fischera, autora programové-
ho dokumentu Za svobodu, do nové 
Československé republiky. Zbytek 
zkušeného vedení, většinou bývalí 
senátoři strany, byl po válce odsouván 
na vedlejší kolej, nejčastějším důvo-
dem byl věk a nedůvěra v dostatečnou 
mobilitu, což ovšem nebylo ničím 
podloženo. To se týkalo Vojtěcha 

Dundra (předmnichovského generál-
ního tajemníka), Ivana Dérera, Alfré-
da Meissnera a také Vojty Beneše. Ti 
v této době tvořili vlivnou skupinu 
v sociální demokracii, která byla 
vážným protivníkem komunistických 
záměrů a Fierlingera především.7

V  ÚNORU 1948

Únorový převrat v roce 1948 je zná-
mou klíčovou událostí novodobých 
československých dějin, jemuž zvlášt-
ní pozornost věnovat nebudeme, za-
jímá nás jen postoj Vojty Beneše, star-
šího prezidentova bratra, s nímž jis-
tě neustále komunikoval.8 Vojta Be-
neš byl rozhodným příznivcem ra-
zantního odporu vůči komunistům 
a toto stanovisko se pokoušel prosa-
dit i ve straně. Jak víme, nepodařilo 
se to. Nejbojovnější hlasování v tom-
to smyslu proběhlo na Majerův ná-
vrh v průběhu únorových dní na téma, 
zda mají ministři za sociální demo-
kracii podat spolu s ostatními demo-
kraty demisi (z pětašedesáti členů 
tehdejšího ústředního výkonného 
výboru se pro Majerův návrh vyslo-
vilo jen třináct přítomných, mezi nimi 
i Vojta Beneš). 

Aktivní činnost Vojty Beneše 
v těchto dnech byla napřena dvojím 
směrem. Jednak se pokusil zorgani-
zovat protestní akci ve formě veřej-
né výzvy nazvané Provolání politic-
kých a kulturních představitelů k čes-
koslovenské veřejnosti. Shromáždil 

pod tuto deklaraci osmdesát dva pod-
pisů předních kulturních a vědeckých 
osobností té doby, na prvním místě 
Jaroslava Kvapila. (Ze známějších his-
toriků ji podepsali jen F. M. Bartoš, 
J. Slavík, Z. V. Tobolka a R. Urbánek.) 
Výzva kulturních pracovníků, jak byla 
také tato deklarace nazývána, vyšla 
jen v omezené míře, v úplnosti jen 
v libereckých sociálnědemokratic-
kých novinách Stráž severu (zřejmě 
díky šéfredaktorovi J. Veverkovi). 
Rodila se nejpravděpodobněji v před-
pokoji prezidentské kanceláře, nej-
vydatnějším pomocníkem Vojty Be-
neše při této akci byl totiž Josef 
Kopta, známý „legionářský“ spisova-
tel, v té době přednosta kulturního 
odboru Kanceláře prezidenta. Podpi-
sy sbíral ovšem Vojta Beneš, což bylo 
v textu avizováno.9 A druhou linií 
politické aktivity Vojty Beneše byl 
pravidelný osobní kontakt s bratrem 
Edvardem, jehož tížila velká odpověd-
nost. Ačkoliv o obsahu těchto rozho-
vorů nemáme žádnou zprávu, infor-
m aci  č i  v z pom í n k u ,  mů ž eme 
předpokládat, že svého mladšího 
bratra ovlivňoval ve smyslu podpory 
demokratických politiků, těch, kteří 
podali demisi. Traduje se (např. v en-
cyklopedii Kdo je kdo v našich dějinách 
ve 20. století), že svého bratra vyzval: 
Rezignuj, nebo skoč tady z té skály. Jinak 
zůstaneš malým člověkem. Může to být 
pravda. Sám mohu sloužit ústním 
svědectvím manželů Klenkových ze 

6  Literatura k druhému, protinacistickému odboji a hlavně účastníkům či obětem z řad sociálních demokratů je následující 
(v základním výběru): Věrni jsme zůstali. Účast sociálních demokratů v domácím a zahraničním odboji. Dělnická akademie, Praha 1947; 
DUNDR, Vojtěch – FILIPÍNSKÝ, Jan (eds.): Padlým hrdinům – památník obětí československé sociální demokracie v osvobozeneckém boji 
1939–1945. Tiskařské a vydavatelské podniky Zář, Brno 1947; TOMEŠ, Josef: Perzekuce českých sociálních demokratů v době německé 
okupace 1939–1945. http://www.masarykovaakademie.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=38; TOMEŠ, 
Josef: Průkopníci a pokračovatelé – osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878–2005. Biografi cký slovník. ČSSD, Praha 2005; 
HORÁK, J.: Okupace. In: KLABAN, Slavomír (ed.): ČSSD. Sborník ke 120. výročí založení strany. JOB Publishing, Praha 1998, s. 23n. aj.

7  Někteří si i stěžovali. Např. plzeňský předválečný předák Luděk Pik poukazoval na rakouský příklad, kde po roce 1945 převzali 
vedení strany předváleční předáci, i když se jim již blížila osmdesátka – a zasadili se o to, že strana se stala vedoucí politickou silou 
a nedovolila komunistům se uplatnit. V dopise Alfrédu Meissnerovi mj. psal: Ejhle, rakouská sociální demokracie vítězí v čele s těmi 
(dr. Renner, Seitz), kteří také jsou zatíženi politickou minulostí a již osmdesátníci! A naše? Nejlepší své pracovníky umlčuje a vhání do ústraní 
jen proto, že si toho jeden z partnerů nepřeje… TOMEŠ, Josef: Perzekuce českých sociálních demokratů... 

8  Podrobný popis únorových událostí viz VEBER, Václav: Osudové únorové dny 1948. NLN, Praha 2008.
9  Tamtéž, s. 263n. Podrobněji pak HOFFMANNOVÁ, Jaroslava: Provolání k československé veřejnosti z 21. února 1948. ÚSD AV ČR, Praha 

2003 (zde je i plný text zmíněné Výzvy).
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Dopis šéfredaktorům denního tisku s žádostí o zveřejnění provolání
Zdroj: Jaroslav Hoff mannová – Provolání k československé veřejnosti z 21. února 1948
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začátku devadesátých let minulého 
století, které jsem v jejich střešovické 
vile několikrát navštívil. Hana, pro-
vdaná Klenková, byla dcerou Vojty 
Beneše, jenž u nich často pobýval. 
Také 25. února 1948 odpoledne je při-
šel navštívit a zdrceně jim oznámil, 
že jeho bratr Edík, jak říkal preziden-
tovi, podlehl nátlaku a podepsal Got-
twaldovy listiny. Sliboval mu údajně, 
že to neudělá, pak však náhle změnil 
názor. Otec prý přitom plakal a to bylo 
pro mladé manžele tak výjimečné, že 
mi ještě po letech ukazovali místo, kde 
v hale vily stál, neschopen překonat 
rozhořčení, stud i beznaděj.10

V DOMÁCÍM ODBOJI

Vojta Beneš strávil ve znásilněné re-
publice ještě něco přes rok, do exilu 
odešel na platný pas na jaře 1949. 
Přesné datum odchodu neznáme, 
sám v jednom dopise uvádí březen 
1949 a není důvod mu nevěřit nebo 
ho podezřívat, že si to v květnu 1951, 
kdy psal zmíněný dopis, přesně ne-
pamatoval. Jeho spis byl povětšinou 
skartován a v archivu zbylo oprav-
du jen torzo.11 Víme jen, že se – jako 
stejně smýšlející bez ohledu na stra-
nickou příslušnost – vzdal poslanec-
kého mandátu a že se snažil být ak-
tivní v protikomunistickém odporu.

Jedno je jisté: měl zvláštní posta-
vení, dané snad nějakou nám ne-

známou dohodou či závazkem 
Klementa Gottwalda vůči členům 
Benešovy rodiny a předním politi-
kům předúnorového období, jistě 
posvěceným v Moskvě, vždyť ho 
českoslovenští komunisté také 
respektovali i po Gottwaldově smr-
ti. Nikdo z nich nebyl perzekvován 
jako nepřítel státu, i když byli pro 
novou moc snadno dosažitelní. Na-
opak jim bylo dovoleno odejít ze 
země, dokonce i s rodinami (jedinou 
výjimkou byl Prokop Drtina, jenž 
se pokusil neúspěšně o sebevraždu, 
ale i on byl odsouzen v neveřejném 
procesu).12 Tak tomu bylo i s Vojtou 
Benešem: dostal dokonce platný pas 
a s ním vlastně termín, dokdy může 
(nebo musí) beztrestně odejít do 
exilu. 

Vojta Beneš bezpochyby byl ini-
ciátorem dnes už proslavené vinoř-
ské schůze, kdy se na katolické faře 
ve Vinoři u Prahy sešli politici ko-
munisty potlačených stran, aby se 
dohodli, jak dále pokračovat v pro-
tikomunistickém odboji. Ve zmíně-
ném dopise R adom í r u Lu žov i 
z 9. května 1951 psal jednoznačně: 
V dubnu 1948 jsem se stal předsedou 
podzemního hnutí v ČSR. Proto jsem 
odešel do exilu až v březnu 1949. Čle-
ny byli Vojtěch Dundr, Zdeněk Peška 
a dr. Milada Horáková. Proto ve Wa-
shingtonu, když jsem proti Peroutko-

vi objasňoval, proč jdu s českými 
socialisty a lidovci, jsem oznámil, že 
proto, poněvadž tyto dvě strany byly 
se mnou v podzemním odboji a od-
tamtud šli Dundr a Peška do žaláře 
a Horáková na šibenici. Nemohu 
opustit tyto nám nejbližší strany 
dnes, když se mnou jediné stály 
v boji.13 Jak to přesně probíhalo na 
vinořské faře, se už asi nikdy ne-
dozvíme, všechno je zastřeno a zpo-
chybněno způsobem v ýslechů 
a tvorby výslechových protokolů. 
Jisté je jen (hodnověrným prame-
nem je nám deník Zdeňka Pešky, 
blízkého spolupracovníka Vojty Be-
neše a stranického kolegy14), že na 
oslavě 70. narozenin Vojty Beneše 
začátkem května 1948 se u něho 
sešlo několik jeho přátel, kteří se 
dohodli, že se budou setkávat pra-
videlně a komentovat události, s ni-
miž a priori nesouhlasili. Přibliž-
ně na třetí schůzce vznikl Ústřed-
ní výbor nezávislé sociální demo-
kracie, jehož předsedou se Vojta Be-
neš pravděpodobně stal. Z již uve-
deného dopisu Vojty Beneše Lužo-
vi vyplývá, že s nimi úzce spolupra-
covala Milada Horáková. Zdá se 
tedy, že se nepovedlo založit něja-
ký společný ústřední orgán domá-
cího odboje (i tak informovaný 
a hodnověrný badatel jako Lubo-
mír Boháč se domnívá, že Direkto-

10  Zajímavý je další osud manželů Klenkových. Na začátku padesátých let byli v akci „Byty“ vystěhováni z Prahy, usídlili se ve středočes-
kém Načeradci, kde nakonec pracovali jako vychovatelé místního dětského domova. Střešovická vila, jež byla darem bývalého 
prezidenta novomanželům Klenkovým a v níž původně ministr Beneš bydlel, byla přidělena zřejmě na základě žádosti novému 
univerzitnímu profesorovi českých dějin Václavu Husovi. Jeho rodina tam bydlela až do roku 1968, kdy se v období Pražského jara 
někteří již dospělí chovanci dětského domova s politickým vlivem zasloužili o navrácení vily Klenkovým, což jistě bylo výjimečné.

11  Spis Vojty Beneše je uložen v ABS v Historickém fondu MV (MV-H) a. č. H-102, má však pouhých deset stran dokumentů. Dozvíme se 
z něho, že Vojta Beneš nepřestoupil do KSČ a ani se o to nepokusil, že dostal platný pas na dobu 8 měsíců (od 1. 1. 1949 do 30. 8. 1949). 
V červnu 1948 hlásil praporčík SNB Vybíral, že Vojta Beneš odjel ze svého pražského bytu na Sázavu, kde má chatu (jistě takových 
hlášení bylo více, ani neuvádí, že to bylo v Pyskočelích na Posázavsku), a pak už je zde jenom trestní oznámení Okresní prokuratury 
Praha na nedovolený odchod Vojty Beneše z ČSR, neznámo kdy (ale k 30. 8. 1949 již v republice nepobýval), trestní oznámení je ovšem 
až z 26. 7. 1954, kdy se takzvaně případ Vojty Beneše řešil, zdá se, že bez skutečné snahy něco konkrétního zjistit.

12  VEBER, Václav: Osudové únorové dny 1948, s. 353n.
13  LUŽA, Radomír: Československá sociální demokracie. Kapitoly z let exilu 1948–1989. ČDS a Doplněk, Praha – Brno 2001, s. 45. Jde o dopis 

z Lužova osobního archivu.
14  Základní informace o Zdeňkovi Peškovi viz KOURA, Petr – SOMMER, Vítězslav: „Ve vládě s komunisty nebudeme míti žádný vliv“. 

Deníkové záznamy profesora Zdeňka Pešky z let 1945–1948. In: Paměť a dějiny, 2008, č. 1, s. 131n. Deník je uložen v ABS, f. Vyšetřovací 
spisy – Centrála (dále jen MV-V), vyšetřovací spis a. č. V-6301 MV.
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rium čs. odboje existovalo fakticky 
pouze v  soudních protokolech 15),
i když se o něj na těchto schůzkách 
někteří z účastníků snažili. Z Peš-
kova deníku vyplývá, že postupně 
pracovali na programu nového stra-
nického seskupení. Zdá se, že u Voj-
ty Beneše převážilo mínění, že by 
v boji proti komunismu a v zájmu 
třetího odboje měla vzniknout spo-
lečná organizace, která by se opí-
rala o politické strany poražené ko-
munisty. Mluvil a psal i ve svém tře-
tím americkém exilu o potřebě nové 

strany socialistického charakteru, 
Straně práce (podle názvu strany 
ve druhé republice) nebo podobném 
seskupení. Druhou jejich aktivitou 
byly letáky; ve spisech jich není 
mnoho.

Protože Vojta Beneš nebyl zatčen 
ani vyšetřován, nemáme v archivu 
zachovány žádné písemnosti týkají-
cí se jeho činnosti a eventuální agen-
turní zprávy, o kterých předpokládá-
me, že jich bylo dost, zmizely, s nej-
větší pravděpodobností byly skarto-
vány. Vznikl tím v  jeho případě 

zvláštní stav pramenné nouze, o kte-
ré nevíme, zda je výsledkem záměru, 
nebo pouhé náhody. Vojta Beneš se 
tak dostal do spisů Státní bezpečnos-
ti až s několikaletým zpožděním 
(vlastně až po smrti), přesněji v létě 
1954, kdy Státní bezpečnost „řešila“ 
nelegální činnost sociálních demo-
kratů a postupně je zatýkala. Vojta 
Beneš byl v nejužším spojení s plzeň-
skou sociální demokracií, byl za ten-
to kraj zvolen poslancem v roce 1946 
a cítil se povinován užšími kontakty. 
Zřejmě měl mezi plzeňskými sociál-

Tribuna tzv. slučovacího sjezdu sociálních demokratů a komunistů v červnu 1948 (v první řadě mj. Z. Fierlinger, R. Slánský, 
A. Zápotocký – Gottwald se akce nezúčastnil)    Foto: Československo, měsíčník ministerstva informací a osvěty, květen 1951

15  BOHÁČ, Lubomír: Největší politický proces padesátých let před soudem. 
Viz http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=081&clanek=010804.
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Leták Nezávislé československé sociální demokracie         Zdroj: ABS
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ními demokraty i řadu osobních přátel. 
Tento archivní materiál čítá stovky až 
tisíce stran a nikde nechybí jméno 
prezidentova bratra Vojty Beneše. 
Představen je jako iniciátor ilegální 
činnosti a čas od času i jako organizá-
tor různých akcí, především podpůr-
ného fondu, který byl po únoru 1948 
v rozpuštěných stranách a asi i v jiných 
institucích, kde proběhly velké kádro-
vé změny, běžnou samozřejmostí. 
Ovšem informace typu, že tento fond 
založil velkým obnosem již v únorových 

dnech prezident Beneš, musíme brát 
jako nevěrohodné, i když možné. 

Shrneme-li četná vyšetřování, mů-
žeme uvést, že prvním znakem těch-
to schůzek, které se s jistotou kona-
ly, byly debaty o politické situaci 
a možnostech, jak na ni reagovat. 
V debatách se ustálily tři alternativy: 
a) jednak přesvědčení, že režim se 
zhroutí sám, protože nepřekoná po-
tíže, které neustále vyrábí (zkušenos-
tí byl improvizovaný pokus o plzeňské 
povstání v červnu 1953 v souvislosti 

s peněžní reformou 16), b) někteří se 
stále domnívali, že v dohledné době 
dojde ke třetí světové válce, i když 
tento názor byl čím dál ojedinělejší 
(doba velké víry ve válku jako řešení 
už byla pryč, vrcholila v zimě 1952/53) 
a c) že Západ nebude stále jen přihlí-
žet vývoji situace a nalezne různé 
formy politického, hospodářského, či 
dokonce vojenského nátlaku na Sovět-
ský svaz a tak ho přinutí k ústupu 
i reformám, které situaci uvolní (a ně-
kteří uvažovali, že to povede až k ob-

16  Již dne 22. 7. 1953 zasedl v Plzni Lidový soud za předsednictví JUDr. Karla Vrzáně a ten odsoudil 19 zatčených pro trestné činy násilí 
a za to, že se aktivně účastnili srocení 1. 6. 1953. Prokurátor je žaloval, že volali pobuřující hesla, vnikli do budovy Jednotného 
národního výboru (magistrátu) a soudu, demolovali zařízení a vyhrožovali násilím (tloukli příslušníky SNB, házeli na ně klacky, 
jednoho člena Lidových milicí kopli do kolena apod.). Z protokolu vyplývá, že demonstrace měla i politický ráz, demonstranti jako 
hlavní heslo nesli transparenty s textem Chceme nové volby! Až 15. 2. 1993 Okresní soud v Plzni zrušil tyto rozsudky a odsouzené 
rehabilitoval. ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-776 Plzeň, svazek 1 – osobní spis proti Petru Markovi (Petr Marko), s. 18n.

Karlovarští sociální demokraté (uprostřed Jan Hora, bývalý správce sekretariátu strany, a prof. Nováková)
            Foto: ABS
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nově předúnorových politických 
stran). Usoudit, který názor převažo-
val, je obtížné a asi nemožné. Co se 
týče činnosti obviněných, vyšetřova-
telé je většinou přiměli, aby ji popiso-
vali jako provádění instrukcí od Vojty 
Beneše, které přímo od něho dostali 
na několika prokázaných schůzkách 
za jeho osobní účasti. Šlo o následují-
cí pokyny: a) udržovat stále mezi sebou 
spojení, upevňovat se v názorech, 
diskutovat a připravovat se na lepší 
poměry, které jistě přijdou, b) vytvářet 
síť stejně uvažujících soudruhů 
a hledat vhodné funkcionáře na 
a hlavně po období zvratu, c) studiem 
a diskusemi připravovat program, 
který bude ve vhodné době realizován, 
d) udržovat spojení i s jinými kraji, kde 
se chovají stejně (v protokolech se píše 
o Českých Budějovicích a karlovarské 
sociální demokracii), e) poslouchat 
západní rozhlas, šířit jeho znalost, 
připravovat letákové akce a konečně 
f) podporovat rodiny zatčených a těch, 
kteří se vyloučením z práce dostali do 
sociální nouze, a za tím účelem vytvá-
řet fond na podporu perzekvovaných. 

Na první pohled je zřejmé, že odsou-
zení zatčených sociálních demokratů 
na základě tak pofi derních obvinění 
byl docela těžký úkol, ale soudy ho 
zvládly k naprosté spokojenosti stát-
ní moci. Většinu obviněných odsou-
dily k deseti- až dvacetiletému věze-
ní, byly ovšem i rozsudky na doživotí 
a s trestem pod deset let odešlo jen 
naprosté minimum souzených. Zají-
mavým pramenem jsou agenturní 
zprávy agentů, kteří byli postupně 
posíláni k vězněným do cel jako vězni 
a podávali podrobné zprávy o rozho-
vorech, jež spolu vedli; prvořadým 

úkolem agenta bylo získat důvěru 
spoluvězně a pak podrobně popisovat 
obsah rozhovorů i stav obžalovaného. 
Jistě nemůžeme vyloučit, že někteří 
z vyšetřovaných si byli vědomi této 
skutečnosti, totiž že hovoří s agentem, 
který o nich vypovídá vyšetřovatelům, 
ale rozpoznat to je velmi těžké, skoro 
nemožné. Např. jeden z vyšetřovaných 
sociální demokratů, Dobroslav Sou-
ček, bývalý člen krajského výboru so-
ciální demokracie v Plzni, který pod-
le listinného materiálu absolvoval 
78 výslechů v druhé polovině roku 
1954, hned při prvním výslechu místo 
protokolu podal vlastnoručně napsa-
né prohlášení: Nevím, proč jsem zatčen, 
nemám tušení, proč jsem zde – jsem čist. 
30. 6. 1954 v 15.30. S tzv. pramenem, tj. 
agentem na cele, začal mluvit až té-
měř po půl roce vyšetřování (ale není 
jisté, zda mu StB dříve takový „pra-
men“ přidělila) a jeho prostřednictvím 
sděloval orgánům své názory. „Pra-
men“ Riegel 30. 12. 1954 hlásil, že Sou-
ček chválí, že se už nebije (díky Beri-
jovi, jenž to prý zakázal), ale používá 
se všelijak zkonstruovaných protokolů 
k usvědčení, odpovědí, které se darebá-
ci někteří naučí a pak usvědčují jiné, jako 
je tomu v jeho případě. Dokazuje neu-
stále, že StB se nesnaží zjistit skutečnou 
pravdu, ale jen takovou, která se jim hodí. 
A o Vojtovi Benešovi řekl tomuto agen-
tovi (zápis z 3. 1. 1955), že s ním třikrát 
opravdu mluvil a ten že ho nabádal, 
... že musí držet při sobě, že musí o sobě 
vědět, že se mají scházet a vzájemně 
podporovat a věřit, že to jednou skončí 
a obnoví se opět činnost sociální demo-
kracie. Připomínal jim, že Západ nesou-
hlasí s únorem a že to tak nenechá. 
Varoval je ovšem také, že to může 

trvat dlouho.17 Není třeba ani dodávat, 
že důkazní materiály jsou minimální, 
skoro nulové, kromě fotografi í osob 
a několika typů letáků, jejichž autory 
soud nezjistil a obvinění se k jejich au-
torství nepřiznali.

Pro úplnost si uvedeme alespoň jmé-
na odsouzených předních plzeňských 
sociálních demokratů, s nimiž byl Voj-
ta Beneš prokazatelně ve spojení 
v roce 1948. Jisté však je, že se koncem 
roku a začátkem roku 1949 stáhl do 
ústraní. Důvodem bylo zřejmě zatčení 
jeho nejbližších pražských kolegů 
Vojtěcha Dundra a Zdeňka Pešky, 
kteří byli později začleněni do proce-
su s dr. Miladou Horákovou.

Z plzeňských sociálních demokra-
tů to byli především (v závorce uvá-
dím výši rozsudku): 

Antonín Remeš, bývalý poslanec za 
sociální demokracii, administrátor 
Nového dne (15 let),

JUDr. Richard Weinfurter, od roku 
1945 člen sociální demokracie, dříve 
prezident Obchodní komory v Plzni, 
po únoru 1948 úředník státního ob-
chodu Zelenina (20 let),

Josef Jirout, bývalý šéfredaktor so-
ciálnědemokratického periodika 
v Plzni Nový den (15 let),

František Hatina, Jaroslav Průcha, 
Josef Šneidr a František Palán, býva-
lí redaktoři Nového dne (8, 12, 12 
a 5 let),

MUDr. Antonín Čech, bývalý člen 
krajského výboru strany, býv. ředitel 
plzeňské nemocnice (doživotí již 1951),

Václav Šrámek, bývalý člen krajské-
ho výboru strany (16 let),

Jaroslav Šneberger, bývalý předse-
da okresního výboru strany v Blatné 
a člen krajského výboru (15 let).18

17  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-1390 Plzeň, 2. část, Spis k záležitosti D. Součka, s. 31, 137 a 139.
18  Všichni jmenovaní jsou vedeni v několika vyšetřovacích spisech, a to ABS, f. MV-V, vyšetřovací spisy a. č. V-776 Plzeň (Karlovy Vary, 

Kluzák Václav a spol.), V-1310 Plzeň (Hatina František a spol.), V-1345, 1390, 1315, 1314 Plzeň (Jirout Josef, Šrámek Václav, Macháček 
Fr. a spol.), V-2531 Plzeň a V-2048 Ústí n. L. (Dr. Liška Bohumír a spol. Liškovi, bývalému civilnímu soudci a předválečnému členu 
sociální demokracie, který ale byl od května 1945 do května 1947 členem KSČ, kdy vystoupil, dokonce hrozil trest smrti, nakonec 
spolu se třemi dalšími ze své skupiny „Alena“ dostal doživotí, V-2531 Plzeň s. 101). Záznamy o údajné aktivitě Vojty Beneše najdeme 
však i v dalších spisech proti sociálním demokratům, např. vyšetřovacích spisech a. č. V-767 a V-1311 KS – MV Ostrava, které se týkají 
mohutné ilegální organizace sociálních demokratů v čele s Jaroslavem Pavlánem, bývalým poslancem a krajským tajemníkem 
v Ostravě v letech 1929–1948 (jako vedoucí pětatřicetičlenné skupiny dostal 23 let).
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Žaloba na Josefa Jirouta a další plzeňské sociální demokraty z 26. 10. 1954             Zdroj: ABS
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VE TŘETÍM EXILU

Už víme, že Vojta Beneš odjel z repub-
liky legálně na platný pas v březnu 
1949. Ve spisech je uvedeno, že to bylo 
zdůvodněno potřebou speciální léčby 
ve Spojených státech, což je docela 
dobře možné. Jisté je, že byl již na jaře 
1949 v USA (bydlel v rodině svého 
syna Václava, tehdy již univerzitního 
profesora). Hned se zapojil do aktivit 
třetího zahraničního odboje.

Dnes již také dobře víme, že třetí 
zahraniční odboj, který se nakonec 
po očekávaném vývoji soustředil ve 
Spojených státech, měl hodně daleko 
k jednotě; vytvořit jednotné, všemi 
respektované instituce a orgány se 
mu nepodařilo. Krize z našeho hle-
diska měla dvě stránky: krize ústřed-
ních institucí otevřela také krizi 
exilové sociální demokracie. V obou 
případech byl Vojta Beneš aktivní 
a rozhodně nestál stranou.

Rada svobodného Československa, 
která se ustavila symbolicky ve vý-
roční den komunistického puče 
25. února 1949 (ohlásit její ustavení 
28. října 1948 se nepovedlo), nezíska-
la souhlas všech exilových skupin 
a sklidila spíše kritiku než porozu-
mění. Hlavně pravicová kritika byla 
neúprosná, vytýkala exilovým před-
stavitelům Rady, že svým politickým 
debaklem v únoru 1948 v ČSR ztrati-
li právo stát v čele exilu, a žádala po 
nich, aby ustoupili do pozadí. Nikdo 
z nich, zvláště národní socialisté Zen-
kl a Ripka, však ustoupit nehodlali. 
Do sporu intenzivně zasahoval i Fer-
dinand Peroutka, který rozhodně ne-
chtěl funkce (alespoň to prohlašoval 
a zdá se, že mu můžeme věřit), stále 
se stavěl do pozice politického neut-
rála, ale snažil se pracovat na kom-
promisu – byl významnou osobou 
s výjimečnou rolí, fungoval jako po-
sel Výboru pro svobodnou Evropu, 
který se ustavil při americkém Kon-
gresu a měl na starosti všechny exi-
lové organizace z komunistických 
zemí střední a východní Evropy. Do-

hodou, o které se původně myslelo, 
že bude dostatečnou cestou k cíli, bylo 
kompromisní zavedení funkčního ob-
dobí v Radě svobodného Českosloven-
ska. Peroutka se domníval, že povin-
né střídání ve funkcích kontroverz-
ní předáky z předúnorového Česko-
slovenska postupně vyřadí ze hry. 
Toho se ovšem také obávali bývalí po-
litici z tehdy už komunistického Čes-
koslovenska a v lednu 1951 ustavili 
novou organizaci, zvanou Národní 
výbor svobodného Československa. 
Mezi třinácti členy původního třice-
tičlenného výkonného výboru Rady, 
kteří vytvořili nový Národní výbor, 
byl i Vojta Beneš. V diskusích – byly 
složité už v tom, že se vedly většinou 
korespondenčně – zastával názor, kte-
rým potvrzoval svou krátkou osobní 
zkušenost z komunistického Česko-
slovenska, že právo stát v čele zahra-
ničního odboje mají strany, které se 
aktivně zúčastňují domácího třetího 
odboje, a za ty považoval sociální de-
mokraty, národní socialisty i lidov-
ce. Šel dokonce tak daleko, že v této 
otázce hlasoval a jednal i proti vlast-
ní straně, tj. proti tehdejšímu vedení 
sociálnědemokratické strany v exilu 
v čele s Václavem Majerem.

Ve sporu s vlastní stranou Vojta Be-
neš hájil názor, který se také opíral 
o dávnou zkušenost účastníka již 
dvou exilů, že hlavní je jednota účast-
níků a konkrétní práce, tj. její hma-
tatelné výsledky, a nikoliv funkcio-
nářské pozice. Byl dokonce toho mí-
nění, že by se všechny strany usilu-
jící o demokratický socialismus, jimž 
předpisoval vedoucí politické posta-
vení a budoucnost, měly sjednotit ve 
stranu jednu, třebas dočasně, jen za 
účelem vyšší efektivity činnosti. Jako 
nejvhodnější navrhoval název Stra-
na práce, která už v podobném du-
chu existovala krátce v období tzv. 
druhé republiky a byla, podle Vojty 
Beneše, politickým odkazem Antoní-
na Hampla; ve skutečnosti bylo toto 
řešení také odkazem bývalého pre-

zidenta Edvarda Beneše, jenž byl 
v zajetí této představy. Jedním dechem 
ovšem Vojta Beneš tvrdil, jak svědčil 
účastník těchto diskusí Radomír 
Luža, že o skutečném sjednocení se 
může rozhodnout až doma, protože 
exil nemá právo sjednotit něco, co exis-
tuje jen v našich představách.19 Problém 
byl ovšem v tom, že koncept jednot-
né levicové strany už v té době pro-
sazovali v exilu bývalí levicoví národ-
něsocialističtí mládežníci sdružení 
v Československém zahraničním 
ústavu v exilu a nazývali ji dokonce 
téměř stejným názvem – Českoslo-
venská strana práce. Nikdo ovšem 
nevěděl, že jak tato instituce, tak
i zmíněný projekt se rodily v praž-
ských úřadovnách StB a jeho hlavní 
organizátor Vlastislav Chalupa pat-
řil k předním agentům StB, což ne-
tušili ani jeho nejbližší spolupracov-
níci prakticky až do začátku devade-
sátých let minulého století.

Sociální demokraté v exilu, když 
pomineme interní boje o postavení 
v této organizaci, se snažili ovlivňo-
vat domácí odboj. Zkušenosti z dru-
hého odboje byly ještě velmi živé – 
vždyť od té doby uběhla necelá tři až 
čtyři léta. Měli různé nápady, inicia-
tivní Radomír Luža dokonce navrhl 
letecký únos prezidenta Beneše na 
Západ a získal pro něj francouzský 
souhlas. Za tím účelem přišel nakrát-
ko do Československa jako kurýr 
(v červnu 1948). Jan Jína, bývalý pre-
zidentův tajemník i důvěrník v jedné 
osobě, mu vysvětlil, že to preziden-
tův zdravotní stav zatím nedovoluje. 
V krátké době se Luža snažil obnovit 
Radu tří, ve které se angažoval kon-
cem války spolu se svým otcem. 
Vznikla tak ilegální síť Žula, v níž 
působila sociálnědemokratická sku-
pina, která si dala krycí označení 
„Rubín“. Z dopisů, jež si sociální de-
mokraté za hranicemi vyměňovali, 
lze sestavit docela podrobný přehled 
aktivit, kterými se zabývali, hlavně 
v oblasti zpravodajské činnosti, kte-

19  LUŽA, Radomír: Československá sociální demokracie…, s. 44.

109_122_treti odboj05.indd   119109_122_treti odboj05.indd   119 6/29/10   1:04 PM6/29/10   1:04 PM



120 2010/02 paměť a dějiny  

 

třetí odboj

rá je pochopitelně eminentně zajíma-
la. Luža byl také prostředníkem mezi 
exilovým vedením a domácím odbo-
jem. V říjnu 1948 zprostředkoval po-
selství vedení exilové sociální demo-
kracie domácímu podzemnímu hnu-
tí, které podepsal Václav Majer. Bylo 
informativní, počítalo s podzemním 
hnutím v ČSR jako samozřejmou zá-
kladnou. Stálo v něm:

Agresivní mocenská politika Sovětů 
naráží na stále důslednější odpor západ-
ních velmocí a všech ostatních demo-
kratických zemí. Pomalu také uzrává 
přesvědčení, že známá ujednání na Jal-
tě, pokud znamenala zařazení některých 
států včetně Československa do sféry 
sovětského vlivu, byla osudnou chybou. 
Je samozřejmé, že žádná ze západních 
velmocí nechce válku, ale dnes již je jis-
té, že se nepůjde po cestě dalších ústup-
ků. Dá se očekávat, že po amerických 
prezidentských volbách dojde k mnohým 

společným rozhodnutím. Politická emi-
grace z těch zemí, v nichž se dnes vlád-
ne podle přání Moskvy, bude postavena 
před celou řadu velkých úkolů, které 
musí být vykonány, má-li být znovu do-
saženo svobody a demokratického řádu 
v zemích východní a střední Evropy. 
K tomu musí politická emigrace jednot-
livých zemí vytvořit jednotné a na de-
mokratických principech formované re-
prezentace. Je třeba dosáhnout sjedno-
cení všech demokratických sil v zahra-
ničí a jejího úzkého kontaktu s domo-
vem. Mezi čs. emigrací jsou již delší dobu 
vedena jednání o utvoření společného 
čs. ústředí. Již před týdny došlo v Lon-
dýně k zásadní dohodě, že má být usta-
vena Rada svobodného Československa, 
která bude mít své orgány v Americe, 
v Anglii a ve Francii.

Pokud jde o úkoly v zahraničí:
1. Největší naše starost v zahraničí 

je péče o naše lidi, kteří utekli. To zna-

mená dostat lidi z provizorních táborů 
v Německu a jinde.

2. Sjednotit čs. demokratické síly pro 
společný boj proti režimu v ČSR.

3. Tvořit pevnou základnu příští mo-
hutné a jednotné sociální demokracie.

Přitom se musíme opírat o náš lid 
doma a o politickou základnu domácí-
ho podzemního hnutí. Není nutné řešit 
okamžitě otázku pevné formy této or-
ganizace a není také nutné řešit oka-
mžitě otázky osobní. Tak můžeme vy-
tvořit čs. hnutí s jednotným cílem a do-
sáhnout jednotného postupu různých 
politických skupin.20

Spory mezi československými po-
litickými exulanty, tak podobné i spo-
rům politiků ostatních východoev-
ropských národů, byly snad pocho-
pitelné, přesto byly nejen nepříjem-
né, ale i nežádoucí. Také americké 
vedení, konkrétně Charles Jackson, 
který za československý exil odpo-

Jaroslav Šneberger  na vězeňské fotografi i            Foto: ABS

20  Tamtéž, s. 19n. Citované poselství je na s. 21. Bylo zřejmě velmi rozšířeným dokumentem mezi sociálními demokraty v odboji, vždy 
ovšem poněkud v pozměněné verzi, většinou obsáhlejší. Jedno z nich je např. ve spisech pražského sociálního demokrata Františka 
Harlase (ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-1390 Plzeň, 2. část, s. 85n.), kterému bylo zabaveno při nezdařeném pokusu o přechod 
hranic. V těchto variacích se vždy odpovídá na některé konkrétní dotazy, např. zmíněný leták na otázku, zda americké armády 
obsadí západní Čechy, jestliže Rusové vstoupí na Moravu a Slovensko, odpovídá: Na Západě počítá se s tím, že Rusové obsadí ČSR 
vojensky. Stane-li se tak, nelze počítat s tím, že by Amerika podnikla jakoukoliv vojenskou intervenci v ČSR. Utěšování se tím by mohlo 
znamenat pro mnoho občanů v ČSR zklamání.
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Jedna z agenturních zpáv na Josefa Šneidra, kterou 1. 7. 1954 napsal agent s krycím jménem Karas    
       Zdroj: ABS
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vídal americkému Výboru pro svo-
bodnou Evropu, mnohokrát všem ak-
térům vysvětloval, že není sice scho-
pen učinit si správný názor na zákla-
dě tak různorodých informací (pro-
hlášení znesvářených skupin byla to-
tiž téměř identická, přesto však jed-
notliví aktéři na sebe vzájemně 
tvrdě útočili), ale že rozhodně trvá 

na jednotě. Dal v tomto smyslu poli-
tikům několik ultimát, posledním 
termínem byl 1. květen 1951.21 Už 
v lednu 1951 se ustavil jakýsi sedmi-
členný výbor, pracující k jednotě. Jeho 
členem byli Vojta Beneš, tajemníky 
Ján Papánek a Hubert Ripka. Jednání 
o sjednocení začalo počátkem dubna 
1951 ve Washingtonu v kanceláři 

Křesťanské demokratické unie Střed-
ní Evropy (za předsednictví Adolfa 
Procházky), proti sobě zasedly dvě 
pětičlenné delegace, v nich ale Vojta 
Beneš nefi guroval. Výsledkem bylo 
společné Prohlášení a nový dvaadva-
cetičlenný výkonný výbor exilu. 
Vojta Beneš v něm zastupoval exilo-
vou sociální demokracii. Spory však 
neustaly.22

Krize ve vedení československého 
exilu v Americe měla za následek 
i krizi v exilové sociální demokracii. 
Většina, reprezentovaná Václavem 
Majerem a Václavem Holubem, před-
sedou a generálním tajemníkem, se 
postavila na stranu tzv. občanského 
bloku, tedy přimkli se k Peroutkovi, 
Vojta Beneš však zůstal u podpory 
Zenklova křídla v Radě svobodného 
Československa. O jeho důvodech 
jsme se již zmínili. Není divu, že byl 
vyřazen z výkonného výboru exilové 
sociální demokracie, někteří z netr-
pělivých a aktivních kritiků, včetně 
V. Holuba, žádali dokonce Benešovo 
vyloučení ze strany, což se ho nesmír-
ně dotklo. Když Vojta Beneš v listo-
padu 1951 náhle zemřel, jeho rodina 
si nepřála účast sociálně demokra-
tického exilového vedení a odmítla 
i nabídku Majerova smutečního pro-
jevu.23 V komunistickém Českoslo-
vensku pouhé vlastnictví děkovného 
dopisu členů rodiny za projevenou 
soustrast „usvědčovalo“ zmíněné 
občany „z protistátní činnosti“, jako 
tomu bylo např. v případě obviněného 
Jaroslava Šnebergera.24 

21  Podrobněji o počátcích československého exilu viz (vedle již citované Lužovy práce) LUKEŠ, Igor: Československý exil za studené 
války: první roky. In: Střední Evropa, únor 2004, č. 119, http://stredni.evropa.sweb.cz/editor/clanek119.pdf; RAŠKA, Francis D.: Opuště-
ní bojovníci. Historie Rady svobodného Československa 1949–1961. Academia, Praha 2009.

22  Jako příklad rozčarování i rozhořčení nad neurovnanou situací můžeme uvést dopis věhlasného matematika Václava Hlavatého, 
který v exilu koloval. Hlavatý ho napsal 1. 8. 1951 a celou situaci charakterizoval následovně: Těch několik skutečně slušných lidí, co je 
ve Výboru, podléhá politikaření pánů Ripků a podobných, u nichž politika je z 90 procent napalování […] Mrzí mne, že tam jsem […] Neboť 
když nedovedou obětovat ani imaginární politické pozice, a to ještě pozice v budoucnosti, jak musí vypadat proti těm, kteří doma pro ideál 
dovedli položit život, Horáková, Kalandra, Píka a jiní. Je to věru smutné přirovnávání domova a emigrace, emigrace, která nad to se neživí 
vlastní prací, ale je placena cizí vládou. Toto by nebyl Masaryk nikdy dovolil. Dopis cituje RAŠKA, Francis D.: Opuštění bojovníci…, s. 90, 
z Hlavatého sbírky uložené v Lilly Library na Univerzitě v Bloomingtonu (USA).

23  LUŽA, Radomír: Československá sociální demokracie…, s. 46.
24  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-1345 Plzeň, 2. část, s. 333 – obálka č. 1 (dokument č. 4). Vyšetřovatel Brož v dokumentu píše, že 

vlastnictví tohoto rodinného poděkování usvědčuje obviněného Šnebergera z protistátní činnosti.

Poděkování za projevy soustrasti s úmrtím Vojty Beneše, které rozesílali 
pozůstalí v ČSR               Zdroj: ABS
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