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Svědectví o smrti
Jana Masaryka

a c a d e m i a

Sv
ěd

ec
tv

í o
 s

m
rt

i
Ja

na
 M

as
ar

yk
a

Na podzim 2019 bylo z iniciativy Václavy Jandečkové zahájeno páté ofi ciální 
vyšetřování smrti Jana Masaryka. Autorka ve své nové knize líčí několikaletou 
svízelnou cestu za tímto cílem a do jejího středu staví unikátní svědectví 
krimi nalisty Vilibalda Hofmanna. Hofmann coby zkušený detek tiv a zpravodaj-
ský důstojník byl v osudné ráno 10. března 1948 v roli vyšetřovatele jako 
jeden z prvních přítomen v pražském Černínském paláci, na jehož nádvoří 
bylo nalezeno mrtvé tělo ministra zahraničí. Své svědectví pořídil soukromě 
na magnetofonový pásek o dvacet let později, poté co v rámci obnoveného 
vyšetřování Masary kovy smrti poskytl výpověď na Generální prokuratuře, při 
níž byl konfrontován se zřejmě zmanipulovanými úředními dokumenty. Autor-
ka nahrávku pro veřejnost objevila v rodině Hofmannova přítele Jindřicha 
Grulicha, která ji dlouhá léta uchovávala a po pádu komunistického režimu 
se marně snažila upozornit na ni ofi ciální místa. Rozborem tohoto klíčového 
svědectví a jeho porovnáním s řadou úředních dokumentů i dalších osobních 
vzpomínek autorka odkrývá množství nesrov nalostí, rozporů i záměrných 
zkreslení a pokouší se z této složité mozaiky rekonstruovat přesvědčivou 
verzi událostí kolem Masarykovy smrti.

VÁCLAVA JANDEČKOVÁ (*1974) je místopředsedkyní Společnosti pro 
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klubu a nositelkou Mezinárodní zvláštní ceny Egona Erwina Kische, kterou 
obdržela za knihu Kauza Jan Masaryk (nový pohled). Doznání k vraždě a taj-
ný přešetřovací proces StB z let 1950–1951 (2015). Do povědomí čtenářů 
se zapsala především jako autorka monografi í KÁMEN. Svědectví hlavního 
aktéra akce „Falešné hranice“ u Všerub na Domažlicku (2013), Tři muži proti 
totalitě. Odbojář Ota Tulačka, pilot RAF Josef Hýbler a americký diplomat 
Walter Birge v boji s StB (2014) a FALEŠNÉ HRANICE. Akce „Kámen“. Oběti 
a strůjci nejutajovanějších zločinů StB 1948–1951 (2018). Publikuje u nás 
i v zahraničí, kde právě vyšlo její souborné dílo Secret State Police Operations 
in Cold War Czechoslovakia. Operation KÁMEN and the Jan Masaryk Case.
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