V době, kdy kpt. děl. Jaroslav Krátký na britské lodi pomalu obeplouval Afriku, probíhala čilá rádiová korespondence mezi novým velitelem čs. zpravodajské skupiny v Istanbulu mjr. gšt. J. Hájíčkem a jeho nadřízeným v Londýně plk. gšt. F. Moravcem ohledně zatím tajemného muže vystupujícího jako
tiskový atašé Karas, jenž se plavil na lodi a pomalu se blížil k břehům Bosporu. Na Moravcově stole se postupně hromadily telegramy, které přesně kopírovaly jeho cestu. Velitel Čs. vojenské mise v Jeruzalémě div. gen. O. Mézl –
Gak se 8. června 1942 v Londýně dotazoval: Angličané předali nám člověka
v Káhiře, že tam se jmenuje Karas Jaroslav. Visum trvalé již má od našeho
konzulátu v Káhiře. Zařízeno telegramem gen. Gakovi ze dne 8. 6. 42.221 Hájíček v depeši z 15. června 1942 směřoval na Moravce dotaz: „PAVEL. Můžete
mi sdělit něco bližšího o tom cukráři, který sem v těchto dnech od Vás dojde?
PETR.222 Moravec pak v depeši z 24. června 1942 k celé operaci KARAS sdělil
Hájíčkovi následující podrobnosti: K Vaší depeši č. 194 z 11. 6. 1942. KARAS
(vlastním jménem kpt. děl. Krátký) byl odeslán do Cařihradu, aby se odtud
pokusil proniknout na naše území. Byl vyslán v době, kdy pro toto jeho poslání byly zcela jiné předpoklady, než jaké vznikly po pražském atentátu. S akcí
bude tedy nutno vyčkat až do vhodné příležitosti. Ponechte ho proto u sebe
a zaměstnejte ho způsobem, který odpovídá jeho budoucímu poslání a který
jej neochromí (mám na mysli zejména zachování jeho incognita). Instrukce
na jeho odbavení obdržíte včas. PAVEL.223

221 VÚA–VHA, fond 37, sig. 333-1, osobní materiály kpt. děl. J. Krátkého.
222 VÚA–VHA, fond 37, sig. 98-7, depeše odeslaná do Londýna 15. června 1942.
223 VÚA–VHA, fond 37, sig. 98-6, depeše od radiostanice SLÁVA z 24. června 1942.
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Krátký jako tiskový
atašé Jaroslav Karas
po příjezdu do Istanbulu
k čs. zpravodajské skupině,
červen 1942.
Sbírka T. Jambora

Vývoj úkolu pro Krátkého je z depeše jasně patrný. Moravec původně zamýšlel vyslat Krátkého do Protektorátu, ovšem během jeho cesty do Turecka
došlo mezitím v Protektorátě 27. května 1942 k úspěšnému atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Bylo vyhlášeno druhé stanné
právo a s ním přišla obrovská vlna teroru a poprav celých rodin, mezi jehož
oběťmi byl například npor. pěch. O. Pechal, velitel výsadku ZINC, s nímž se
Krátký setkal v Krakově na jaře 1939. Druhé stanné právo a s ním spojený obrovský teror a značně omezený pohyb na území Protektorátu nakonec vedly
Moravce k rozhodnutí prozatím riskantní cestu Krátkého na území Protektorátu zastavit a ponechat ho v Istanbulu, aby byl k ruce tamní čs. zpravodajské
skupině.
Krátký, nyní vlastně už tiskový atašé J. Karas, se během cesty přes Nigérii, Súdán, Egypt a Palestinu držel instrukcí z Londýna a ze svých zastávek zasílal do Londýna telegramy se smluveným textem, které umožnily
škpt. Šustrovi a plk. gšt. Moravcovi v jejich sídle na Porchester Gate v Londýně podrobně sledovat průběh jeho dlouhé cesty, o čemž byl informován
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též mjr. gšt. Hájíček. Krátkého příjezd byl v Istanbulu už netrpělivě očekáván. Hájíček 26. června 1942 odvysílal Moravcovi telegram s následujícím
textem: PAVEL. Karas odejel lodí z Palestiny 21. t. m. má sem dojet koncem
týdne. Nenápadné setkání aranžují zdejší cukráři. PETR.224 Krátký nakonec
po dlouhé a vyčerpávající více než tříměsíční cestě po moři nakonec do cíle
dorazil 30. června 1942 a Hájíček mohl odvysílat Moravcovi do Londýna následující depeši: PAVEL. Karas dojel s čs. dipl. pasem až sem. Dostal pokyny,
jak se chovat, a čeká. Pošlete instrukce, co s ním má být dál. PETR.225 Přestože se Hájíčkovi lidé příjezd nového zpravodajského důstojníka snažili co
nejvíce utajit, příliš se jim to nepodařilo. I když přípravě na cestu Krátkého
byla věnována maximální pozornost a byl vybaven dokonalými doklady, byl
to právě čs. cestovní diplomatický pas, který vzbudil nepatřičnou pozornost:
PAVEL. Karas dojel sem s čs. diplomatickým pasem. Tím byla vzbuzena pozornost. Zatím se Němci o něj nezajímají. Pověřil jsem ho sledováním tisku.
Češi ho osobně neznají, styk s ním jen nejnutnější. Snad se dá jeho přítomnost
i přes pokažený příchod utajit. Gáži má dle Istanbulu. Nebudete-li ho chtít použít dle původních úmyslů, sdělte, abych ho zapřáhl naplno. PETR.226 Krátký
se v prvních dnech po příjezdu zabydloval a seznamoval s městem. Finanční
obnos, kterým disponoval, nebyl příliš velký a nanejvýš mu vystačil na zaplacení bytu a stravy. Potřeboval ovšem také něco na sebe, a tak mu vypomohl
Hájíček s částkou, na niž měl nárok, a o další ﬁnance pro jeho potřebu požádal Londýn.227
Vzhledem k tomu, že v souvislosti s Karasem nebyl stále vyjasněný jeho
budoucí úkol, stejně jako případná cesta do vlasti, Hájíček ho do zpravodajské práce nijak zvlášť nezapojoval a pověřoval ho méně významnými úkoly.
O jeho působení v istanbulské zpravodajské skupině podal Hájíček do Londýna 30. října 1942 následující zprávu: DIP. Karas zatím dělá tisk a poslouchá rádio, abych zprávy z tisku, které byly v rádiu, zbytečně netelegrafoval.
Nehodláte-li ho použít pro původní poslání, prosím o povolení, abych ho tady
mohl použít pro některé zpravodajské práce. CIA.228 Ingr odeslal Hájíčkovi
odpověď 19. listopadu 1942: PETR. K Vaší depeši ze dne 30. 10. 1942: Až
na další použijte Karase pro práci ve Vaší skupině. SILNÝ.229 Tato depeše

224
225
226
227

VÚA–VHA, fond 37, sig. 98-7, depeše od radiostanice SLÁVA z 26. června 1942.
VÚA–VHA, fond 37, sig. 98-7, depeše od radiostanice SLÁVA z 30. června 1942.
VÚA–VHA, fond 37, sig. 98-7, depeše od radiostanice SLÁVA z 9. července 1942.
Depeší 21. července 1942 se dotazoval Moravce: PAVEL. Od kdy má Karas nárok na požitky? Vyplatil jsem mu vše dle zdejších nároků dnem příchodu sem. To mu za dnešních poměrů stačí zde jen na byt a stravu. Žádá zálohu na nevyplacené požitky, aby si mohl něco
koupit na sebe. Potřebuje to. Mohu mu něco a kolik vyplatit? PETR.
VÚA–VHA, fond 37, sig. 98-7, depeše od radiostanice SLÁVA z 21. července 1942.
228 VÚA–VHA, fond 37, sig. 98-7, depeše od PETRA z 1. listopadu 1942.
229 VÚA–VHA, fond 37, sig. 98-6, depeše od radiostanice SLÁVA z 19. listopadu 1942.
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umožnila Hájíčkovi zapojit Krátkého – Karase do zpravodajské práce a pověřit ho samostatnými úkoly. Na počátku října 1942 byl do Londýna odvolán
Zibrín, který vedl v Istanbulu zpravodajskou hru s abwehrem Stäcker. Karas
měl v jeho zpravodajském úkolu pokračovat.

Operace Karas (edice 1938 az 1953) - 2018.indd 138

11.06.2019 18:51:11

