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Před časem jsem vám vyprávěl o  Zlaté čtyřce. K  případu 
C-L došlo dřív. Měl tedy právo na přednost. Ale z určitých dů-
vodů – které, doufám, sami rozpoznáte – se mi do něho dlouho 
nechtělo.

Co se vlastně stalo? Na začátku první světové války – oprav-
du tak hluboko zasahují kořeny případu C-L – jistý rezervista 
rakousko-uherské armády odmítl prosazovat se zbraní v ruce zá-
jmy dvou císařů, protože byl členem jakési náboženské sekty. Za 
to ho popravili na vojenském cvičišti. Dobrá. Onen rezervista 
zahynul, provrtán dvanácti nebo kolika kulemi, avšak jeho vý-
rok zůstal naživu. Zní takto: „Žádný zločin není větší než válka, 
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já se jí nezúčastním.“ Snad věřil, že jeho výkřik doletí do všech 
koutů světa. Znamenalo to však jen to, že svému přesvědčení 
mylně přičítal obrovskou a vše zdrcující sílu, která byla tehdy bo-
hužel docela jinde.

Dnes – nebýt případu C-L – nebylo by známo ani jeho jméno. 
Mravní síla volání, že žádný zločin není větší než válka, teprve 
začínala vzlínat do hlav lidí hnaných proti sobě, ale rezervistův 
osiřelý synek ji zachytil bezprostředně. Dospíval a  stále o  tom 
přemýšlel. Doplnil to filozofií, že nikdy nenastane doba, v níž by 
mohl myslet a jednat, jak by chtěl, ale za každých okolností že to 
vše může dělat tajně. Byl výjimečně nadaný. Osud jeho otce v něm 
na prášek rozdrtil víru v  kosmickou spravedlnost. Jeho intelekt, 
vysoce vyvinutý, způsobil, že se od myšlení ostatních lidí odtrhl 
a stanovil si vlastní zákony. Pravdu, že žádný zločin není větší než 
válka, uznával. Ale chladně ji analyzoval a  dospěl k  příšerně lo-
gickému výkladu, že každý zločin, spáchaný na lidské společnosti 
jednotlivcem, je alespoň bilionkrát menší než válka, a  tudíž tak 
droboučkou maličkostí, že ani za řeč nestojí. Srovnávací měřítko 
stojí pevněji než pyramidy, řekl si. Války jsou pro lidstvo trvale 
příznačné, co lidstvo lidstvem je, a neustále mohutní. Zeměkouli 
už nelechtají, už ji štípou, a jednou ji rozlomí na kusy.

Tak vzniklo ono neútěšné drama nadaného člověka, který 
příliš samostatně a v temnotách své izolace tvořil svůj názor, po-
míjeje koneckonců zcela pochopitelně zkušenost, že za takových 
okolností může genialita zčernat v šílenství.

To je asi vnitřní podstata věci. Měl bych o ní mluvit vlastně až na 
konci, poněvadž na počátku jsem o ní neměl tušení. Na počátku se 
případ C-L jevil spíše jako mechanická záležitost kriminálky a stát-
ní bezpečnosti. Podle toho vyznívá tón mého líčení. Ale vystupuje 
v něm postava s pozoruhodnou psychózou. Má stejně podivnou lo-
giku jako onen hrozný stín, který nám mizel, jakmile jsme si na něj 

posvítili. A tyto dvě originální logiky se střetly v souboji, na který 
jsem se mnohdy jen užasle díval a na který nikdy nezapomenu.

Pátrání bylo složité a přinášelo řadu překvapujících, někdy až 
groteskních momentů. Stojí to, myslím, za vyprávění. A tak se 
teď probírám v archivu, abych si případ C-L se vším všudy oživil. 
Hledám v hoře dokumentů a protokolů zápis výpovědi, o níž se 
domnívám, že bych s ní měl začít.

Tady je.
Usedám s  ním k  oknu. Soudruh archivář si pracuje někde 

vpředu a nechává mě na pokoji. Omezil se na projev lehkého údi-
vu, když jsem začal cosi studovat v  těchto tichých, papírovým 
prachem začpělých prostorách.

Ale jsem tady a dělám si místo na stolku. A hned tužku a blok 
a poznámky. Jak totiž ten protokol pročítám, vidím, že by neby-
lo vhodné citovat ho tak, jak je. Nese datum 6. listopadu 1951. 
Vypovídá v  něm svědek, kterého je možno nazvat korunním. 
Byl však vyslechnut s více než pětiměsíčním zpožděním, neboť 
v souvislosti s případem C-L utrpěl těžké zranění.

A  to je právě to. Chci-li začít od začátku, musím vzít zřetel 
k tomu, že onen hlavní svědek, Jaroslav Lenk, při začátku nesporně 
byl. Ale jeho výpověď obsahuje některá fakta, zjištěná za oněch pět 
měsíců jinak, a naopak v ní nejsou uvedeny okolnosti, které je nutno 
znát, aby vyprávění nemělo hned v počátečním přehledu nepříjem-
né mezery. Zbavím-li tedy co možná výpovědi nadporučíka Jarosla-
va Lenka i ostatních typické a nevyhnutelné „úřednosti“, která je ja-
kýmsi surovým materiálem, a dovolím-li si v nich určité přeskupení 
a vsuvky, aniž ovšem poruším smysl a postup, věřím, že vznikne uce-
lenější a plynulejší sled obrazů tohoto opravdu zvláštního příběhu.

A tedy:
Jaroslav Lenk, 27letý, pracovník Státní bezpečnosti v  hod-

nosti podporučíka, pověřovaný zvláštními úkoly (bližší údaje 
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o jeho zařazení není třeba uvádět), svobodný (což je pro nás dů-
ležité), bytem v Praze XII, ale toho času (v listopadu 1951) v ne-
mocničním ošetřování, vypověděl:

„27. června 1951 v osm hodin ráno dostal jsem 
příkaz hlásit se o dvanácté hodině polední s po-
věřovací listinou soudruhu Budínskému v Národní 
bance. Jaký bude můj úkol, jsem předem nevěděl. 
Františka Budínského, jednoho z vedoucích činitelů 
Národní banky, jsem předtím neznal.

Podle příkazu jsem byl v uniformě a vyzbrojen 
samopalem a služební pistolí.

V úřadovně ředitele Budínského jsem se seznámil 
s třemi muži, kteří na mne již čekali. Jeden z nich 
byl rovněž ozbrojený člen bezpečnosti, poddůstojník 
Vrána. Hlásil se mi jako veliteli. Druzí dva byli 
bankovní úředníci, oba asi pětačtyřicetiletí, váž-
ného, až upjatě zdvořilého chování. Zdálo se mi, že 
jsou si vědomi důležitosti úkolu a že pro něj byli 
vybráni jako zvlášť schopní a spolehliví.“

* * *

Musím připojit poznámku. Už z  těchto několika vět asi 
poznáváte, jak to s  úpravou protokolu myslím. Jistě v  něm Ja-
roslav Lenk nikoho nepopisoval a  jistě se ho nikdo netázal na 
podrobnosti, které jsme dobře znali i bez něho. Dopouštím se 
tedy leckde mystifikace, ovšem s počestně míněnou snahou, aby 
v přehledu nevznikly mezery, o nichž jsem se zmínil.

* * *

„Jejich jména,“ pokračuje Jaroslav Lenk, „byla Šrámek 
a Vojtíř.“

* * *

A opět poznámka. Při prvním výslechu 6. listopadu 1951 vy-
povídal pacient Jaroslav Lenk ještě s nemalými obtížemi. Stěží se 
zmohl na souvislou větu. Pokud tedy budete mít dojem, že jeho 
svědectví má plynulý tok, je to opět dobře míněná mystifikace.

* * *

„Podle příkazu,“ vypovídá Jaroslav Lenk dále, „ověřil 
jsem si totožnost Vránovu, Šrámkovu i Vojtířovu 
z jejich průkazů a z pověřovacích listin, zrevido-
val jsem stav Vránových zbraní a prohlédl jsem také 
obě pistole, jimiž byli vybaveni úředníci Šrámek 
a Vojtíř. Pak jsem jako velitel této čety prohlásil, 
že neshledávám žádnou závadu.

Ředitel Budínský potom zavedl nás čtyři do pod-
zemního trezoru k pokladnám. Očekávali nás tam dva 
další činitelé: odpovědný správce pokladen Řeřicha 
a uniformovaný zřízenec. O přesném znění jejich 
služebních titulů nejsem informován.

Poučil jsem se o podrobnostech svého úkolu. 
Spočíval v zajištění bezpečné přepravy dvaceti mi-
lionů Kčs v tisícovkách. Byly to nově natištěné 
bankovky a měly nahradit opotřebované a postupně 
stahované oběživo staré. Můj úkol měl skončit ve 
chvíli, kdy zásilka bude převzata úředníky v bra-
tislavské bance.
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Oba ředitelé společně otevřeli velkou pancéřovou 
pokladnu. Byly v ní naskládány ve vrstvách opás-
kované svazky tisícovek.

Zásilka do Bratislavy byla v pokladně připra-
vena zvlášť, a to ve dvou stech svazcích. Ředitel 
trezoru je bral po jednom a podával je Budínské-
mu. Každý svazek, obsahující sto tisícovek, byl na 
pásce označen razítkem a třemi parafami. Budínský 
prohlédl označení každého svazku a zkontroloval 
neporušenost pásky. Počínal si pečlivě a pozor-
ně, ale bez zbytečného zdržení. Svazky předával 
postupně Šrámkovi. Ten si počínal ještě pozorněji 
a velmi důstojně, jako by kontrole Budínského nevě-
řil. Podobně se choval Vojtíř, který jako by nevěřil 
ani Šrámkovi. Bral od něho svazky a rovnal je na 
stole, kam zatím zřízenec položil dřevěnou bednič-
ku, opatřenou dvěma zámky. Byla asi 70 cm dlouhá, 
40 cm vysoká a 50 cm široká.

Oba ředitelé zavřeli pokladnu, každý svým 
zvláštním klíčkem, a přistoupili ke stolu. Svaz-
ky tisícovek byly znovu přepočítány. Vojtíř pak 
za pozorného přihlížení ostatních začal přepočí-
távat i bankovky v jednotlivých svazcích. Činil 
to s klidnou, téměř chladnou tváří, soustředěně 
a rychle. Každý přepočtený svazek vložil Šrámek do 
bedničky, střežen několika páry očí. Srovnával je 
tam jako knihy v knihovně.

Tato procedura, při níž ani na okamžik neochablo 
napětí odpovědnosti, trvala dosti dlouho. Pro sou-
druha Vránu ani pro mne ještě nenastal čas ke konání 
povinnosti. Mohli jsme jen trpělivě přihlížet. Šrá-

mek po chvíli vystřídal Vojtíře v počítání. Svazky, 
naskládané v bedničce, byly znovu přepočítány a víko 
konečně uzavřeno. Dva zámky zaklaply. Vojtíř a Šrá-
mek se podělili o jejich různé klíčky. Zřízenec po-
sloužil kotoučkem lesklého pásku, který začal zručně 
provlékat poutky, na bedničce namontovanými.

Ačkoli při věci podobného druhu jsem byl poprvé, 
měl jsem přesný dojem, že všecko proběhlo v úplném 
pořádku.

Čísla a označení série na bankovkávh jsem ze 
vzdálenosti několika kroků nemohl rozeznávat, 
a také jsem neměl důvod si toho všímat. Nikdo se 
mnou o tom nemluvil, takže nic o tom nevím.

Vojtíř a Šrámek zůstali nepřístupní a nemluv-
ní. Miliony, které po mnoho let procházely jejich 
rukama, učinily z nich jakési nadřazené bytosti, 
pohlížející spatra na svět, jímž peníze pořád ještě 
vládnou. Nazval jsem je v duchu profesionálními 
poctivci.“

* * *

Samozřejmě jsem s Jaroslavem Lenkem mluvil často i pozdě-
ji, to jest po sepsání jeho první výpovědi. Teprve potom mohl 
určitěji vyjádřit své dojmy a postřehy, z nichž některé vybírám 
a zařazuji pro lepší přehled již sem.

* * *

„Křížovému opáskování schránky s bankovkami se 
říká ocyklopování,“ praví Jaroslav Lenk, což je další mystifi-
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kace. Nic takového mi samozřejmě nemusel povídat. – „Páska 
se zaplombuje speciálními kleštěmi. Provedl to tehdy 
Budínský. Jakmile s tím byl hotov, nastala naše po-
vinnost poklad opatrovat. Bednička s dvaceti miliony 
byla poměrně malá. Schránky jsou obvykle konstruo-
vány na osmdesát milionů, jak nám sdělil Budínský.

Tuto unesl bez větších obtíží zřízenec. Vrána 
a já jsme s ním vyšli na nádvoří. Uložil schránku 
do velkého automobilu. Vrána a já jsme nasedli, se 
schránkou mezi sebou. Po chvíli přišli za námi Voj-
tíř a Šrámek, doprovázeni oběma řediteli. Obsadili 
sklápěcí sedadla před námi. Ředitelé se s námi krát-
ce, ale srdečně rozloučili. Řidič, který znal svůj 
úkol, uvedl vůz do pohybu. Byl to šestiválcový uza-
vřený mercedes s pancéřovou karoserií, nijak zvlášť 
nápadný. Týž řidič s ním jezdil již čtyři roky ve 
službách Národní banky.

Vrána a já jsme měli s sebou po dvou tabulkách 
čokolády, něco pečiva, kousek salámu a každý polní 
láhev s čajem.

Šrámek a Vojtíř si nesli objemné aktovky s jídlem 
a s velkými termoskami.

Měli jsme cestovat zrychleným vlakem, pouze s ně-
kolika málo zastávkami. Mně a Vránovi nebylo do-
voleno zásilku opustit. Vojtíř a Šrámek mohli na 
zastávkách z vlaku vystoupit. Po cestě jsme ručili 
za zásilku já a soudruh Vrána.

Mercedes nás brzy dovezl k nádraží. Řidič se 
vykázal povolením a vjel až na rampu, před níž 
stál osamoceně poštovní vagon. Vyšel z něho že-
lezničář. Vojtíř a Šrámek s ním vyměnili několik 

listin. Železničář se pak vzdálil, ponechav nám 
vagon k dispozici.

Zásilku vnesl do vagonu Vrána. Nechal jsem mu ji 
na starosti a prohlédl jsem pečlivě celý vnitřek. 
Vagon byl rozdělen na tři části. Vchody vedly z obou 
stran do úzkého středního dílu. Levá část měla vy-
bavení, připomínající balíkový poštovní úřad. Pravá 
se zdála pohodlnější. Byly tam dřevěné lavice, menší 
prostor pro zavazadla a dvě a dvě okna proti sobě.

Zvolil jsem tuto pohodlnější. Vrána umístil bed-
ničku do rohu a usedl blízko ní na podélnou lavici. 
Na moje pozvání pak vstoupili i Vojtíř a Šrámek. 
Oba to učinili s jakousi nechutí. Připadali mi jako 
nějací duševní bratři. Až dosud jsem nepozoroval, 
že by měli odlišné pocity. Oba se tvářili stejně. 
Zůstávali upjatě zdvořilí.

Vybrali si bez dohody se mnou dvě místa proti 
sobě, takže měli k dispozici vyklápěcí stolek. Po-
užili ho ihned k rozložení svých zásob. Vytahali 
z aktovek housky, uzeniny, sladké zákusky a dvě 
láhve minerálky. S výrazy poněkud rozmrzelými za-
čali obědvat. O soudruha Vránu ani o mne nedbali, 
jako by na naši přítomnost zapomněli.

My jsme se jim ovšem nevnucovali. Vrána klidně 
seděl a já jsem uzamkl levou část vagonu i střední 
vchody. Vysouvací stěny v levém oddělení byly za-
jištěny silnými závorami a zámky. Všecka okna byla 
zamřížována železnými pruty, namontovanými svisle 
zvenčí. Vůz byl staršího typu.

Spíše než o levé a pravé části vozu bych měl mlu-
vit o oddělení zadním a předním, a to podle směru 
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naší jízdy. V té chvíli však jsem ještě nevěděl, 
z které strany budeme připojeni. Ukázalo se potom, 
že jsme se usídlili v oddělení předním. Potvrzuji, 
že to záleželo zcela na mé vůli a že moje volba ne-
byla ničím ovlivněna.

Šrámek mě požádal ironicky o dovolení spustit 
okna. Neměl jsem proti tomu námitky. Ve vagonu bylo 
dusno, třebaže stál ve stínu skladištní budovy. Oba 
úředníci měli na sobě vesty a kabáty, ale neodlo-
žili je. Silné pláště do deště zavěsili na kolíček 
u svého okna.

Vybral jsem si místo a poslouchal jsem klidně 
nářky, do kterých se Vojtíř se Šrámkem pustili. 
Podporovali se navzájem v kritice tohoto zasta-
ralého způsobu dopravy. Zúčastnili prý se ho již 
několikrát. Na chvíli se dosti živě rozpovídali 
o lepších možnostech, například leteckých.

Jejich hovoru jsem se neúčastnil. Vrána rovněž 
ne, neboť řídil své chování podle mého. Vojtíř 
a Šrámek po chvíli umlkli. Nebyli patrně informo-
váni o okolnostech, které v létě roku 1951 rozho-
dovaly o nejvhodnějším způsobu přepravy bankovek.

Kouření bylo zapovězeno. Šrámek chtěl tento zá-
kaz překročit. Prohlásil jej za nesmyslný. Připo-
mněl jsem mu, že může vyjít z vagonu a zakouřit si 
venku. Vyšel tedy ven a Vojtíř s ním. Poněvadž jsem 
za nimi opět zamkl, pokládali mě asi za příliš ko-
misního. Snad jsem jim byl i směšný. Pravda ovšem 
je, že jsem měl před dvaceti miliony větší respekt 
než oni. Po návratu do vozu už nepromluvili. Tvá-
řili se nadřazeně. Asi za deset minut nato odvlek-

la náš vůz lokomotiva a zapojila jej do soupravy 
dvanácti osobních vagonů na nádražním nástupišti. 
Byli jsme prvním vozem za lokomotivou.

Otevřel jsem vchod. Z prvního vagonu za námi 
vystoupili dva příslušníci Sboru, které jsem znal. 
Hlásili se mi pod heslem jako doprovodná stráž. Pak 
se do osobního vozu vrátili.“

* * *

Poznámka: Na půdorysném plánku poštovního vozu vy-
značil Jaroslav Lenk později rozmístění osob i polohu schránky 
v  kritické chvíli, která pak nadešla. Ale myslím, že není třeba 
plánek zde obkreslovat.

 
* * *

„Opakuji a zdůrazňuji,“ tvrdí Jaroslav Lenk ve své výpo-
vědi, „že všecko bylo a zůstalo v naprostém pořádku. 
Stáli jsme asi čtvrt hodiny. Za tu dobu jsme v poš-
tovním voze nepromluvili ani slůvko.

Konečně se vlak hnul. Podíval jsem se na hodinky. 
Bylo čtrnáct hodin a dvacet sedm minut.

Rozsvítil jsem ve voze světla, poněvadž na další 
cestě jsme měli projíždět několika krátkými tunely. 
Pozoroval jsem, že moje předběžné opatření vyvolalo 
náznak útrpného úsměšku na přísných tvářích obou 
úředníků. Určitě byli přesvědčeni, že já a Vrána 
jsme zbyteční všetečkové a že oni dva by byli dovez-
li peníze i bez nás, třeba v obyčejném kufru a jako 
normální cestující.“
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* * *

Člověk by skoro věřil, že taková nenápadná přeprava by býva-
la byla bezpečnější.

* * *

Jaroslav Lenk dále říká:

„Vlak zastavil asi za hodinu ve stanici P. 
Šrámek a Vojtíř opět vyšli ven, aby si zakouřili. 
Tito dva přesní lidé, šlo-li o peníze, zanechali 
ve voze papíry od uzenin, sáčky s pokroutkami 
a aktovky ve značném nepořádku. Po návratu do 
vozu vystěhovali z aktovek všecko, co tam ještě 
zbývalo, včetně svých velikých termosek, a cosi 
hledali. Obviňovali se navzájem a poněkud po-
drážděně ze zapomnětlivosti. Posléze našli ba-
líček karet. Pustili se do hry zvané „cinkaná 
bulka“. Hráli s maloměšťácky soustředěným zájmem 
o drobné mince, což mi u takových počítačů mili-
onů připadalo groteskní. Pocit nadřazenosti se 
proto od nich přestěhoval k nám.

Na příští stanici nevystoupili, ale brzy po-
tom karty odložili, protože mezi nimi vznikl 
malicherný spor. Pochopili smysl mého úsměvu 
a usmáli se rovněž, poprvé od chvíle, co jsem 
je poznal. Malé, komické dohadování o korunu či 
dvě strhlo jim masku vznešených počítačů milionů 
a museli tedy nechat stranou i svou důležitost 
profesionálních poctivců. Likvidovali tak sami 

hodinovým strojem. Kromě načasování mohla být nálož 
přivedena k výbuchu ještě jinak, což uvádíme v dalším.

Množství výbušniny lze odhadnout na 1 kg až 2 kg. K vý-
buchu došlo v relativně uzavřeném prostoru obsahu 30 až 35 
krychlových metrů. Prostor je možno považovat za uzavřený 
přesto, že podle výpovědi průvodčího vlaku byla na jedné stra-
ně oddělení okna otevřena. V nejtěsnějším sousedství nálože 
vznikl tlak asi 2000 atm. Ve vzdálenosti 8 až 10 cm klesl tlak již 
na cca 1000 atm. Jelikož se plynné výbuchové zplodiny ihned 
po výbuchu prudce rozpínají, klesá tlak výbuchové vzduchové 
vlny s rostoucí vzdáleností od nálože velmi strmě. Pro výpočet 
tlaku na stěny vozu můžeme použít vzorec, který sestavil prof. 
dr. Pokrovskij. Podle toho měla tlaková vlna ve vzdálenosti 2 m 
od nálože přetlak už jen 7 atm. Lze však odhadnout, že při 
brizantnějším tritolhexogenu a za daných podmínek činil tlak 
v prostoru vlakového oddílu 10 až 20 atm.

Takový přetlak je totálně ničivý. Doc. Děmidov uvádí, že tla-
ková vlna působí na člověka většinou smrtelně již při přetlaku 
tří atmosfér. Bez újmy na zdraví je možné snést náraz výbuchové 
vlny jen asi do dvou desetin atm.

Pro střechu oddělení poštovního vozu můžeme zatím počítat 
s plochou 10 až 15 čtverečních metrů. Při pouhých 10 atm na 
střechu tedy působil nárazový tlak jeden milion kilogramů, tj. 
1000 tun. Správnost tohoto odhadu potvrzují zjištěné následky.

V okamžiku výbuchu mají plynné výbuchové zplodiny vyso-
kou teplotu a uvolňuje se velké množství tepla. Tritol dává teore-
ticky z 1 kg 980 kilokalorií tepla a 2800 stupňů Celsia. Hexogen 
dá 1308 kcal z jednoho kg a 4110º C. Dva kg tritolhexogenu ve 
směšovacím poměru padesát na padesát dají 1598 litrů plynných 
zplodin, za okolní teploty 0º C a tlaku 760 mm Hg. Za tepelných 
a  atmosférických podmínek v  tomto případě měly výbuchové 
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zplodiny objem představující asi 4½ až 5½ objemu vozového od-
dílu. Prudkou rozpínavostí, a tudíž adiabatickým ochlazováním 
jejich teplota sice rychle poklesla, ale poblíž nálože muselo být 
vysokým žárem ihned všecko spáleno nebo rozžhaveno a tlakem 
vymrštěné části ihned rozšířily oheň na všecky strany.

Nelze zcela vyloučit vstřelení nálože zvenčí. Mohlo zde být 
použito protitankové střely, jakou byla v minulé válce německá 
PANZERFAUST, americká BAZOOKA nebo anglická PIAT. 
Tyto zbraně byly konstruovány tak, aby jejich nálože vybucho-
valy usměrněně. Např. hlavice „panzerfaustu“ lehce probije 
pancíř přes 20 cm silný, kdežto její trhavinová náplň bez usměr-
nění nepoškodí znatelně ani pancíř mnohem slabší.

V tomto případě mohlo dojít i k tomu, že vstřelená hlavice 
neprorazila stěnu vozu, nýbrž že náhodou vletěla otevřeným 
oknem mezi tyčemi mřížoví dovnitř a  teprve tam nárazem 
vybuchla.“

  
* * *

Dobře. Ale proč se to stalo a jak? O vstřelení nálože nemohlo 
být řeči, protože nebylo střelce, alespoň ne u kilometru 297.3.

Lidé na poli nemohou být podezříváni.
 

* * *

Ve výpovědi strojvedoucího je udána rychlost, kterou vlak 
měl, když k výbuchu došlo. Ukázalo se potom, že pro naše šetře-
ní je to okolnost značně důležitá.

Strojvedoucí vypovídá:

„Měl jsem na rychloměru již asi deset minut stá-
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