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Květoslav Prokeš (1897–1949)
 
 
Narozen 2. 6. 1897 v Zábřehu (dříve Rudolfov, okres Šumperk, Olomoucký kraj) v rodině 
dělníka a pradleny. Po absolvování základního vzdělání začal studovat na gymnáziu v Zá-
břehu, ovšem v roce 1915 byl  přidělen do vojenské nemocnice v Hranicích jako pomocná 
lékařská síla. Odtud byl roku 1916 odvelen k 93. pěšímu pluku dislokovanému v Polsku, 
u něhož setrval až do konce války.  

Po návratu do ČSR  pokračoval v přerušených studiích, v roce 1920 složil maturitu a stal 
se žákem vojenské akademie v Hranicích. V říjnu 1921 byl jako důstojnický čekatel poslán 
na francouzskou vojenskou školu v Seint-Cyr, poté studoval i na vojenské jezdecké škole 
v Saumaru. Z Francie se vrátil roku 1924 a nastoupil službu u 7. jezdeckého pluku v Ho-
doníně jako velitel čety. V roce 1925 pracoval rok jako instruktor ve vojenském jezdeckém 
učilišti v Pardubicích, poté působil v Bratislavě a Prostějově jako důstojník 3. a 6. jezdecké-
ho pluku. 

Během okupace se zapojil do odboje, v listopadu 1939 odjel do Švýcarska, aby zde předal 
hlášení pro Paříž. V témže měsíci vykonal obdobný úkol ve Vídni. Aby se vyhnul zatčení, 
opustil v prosinci 1939 protektorát a přes Slovensko se pokusil dostat k československé ar-
mádě, která se formovala v zahraničí. V Maďarsku byl zatčen a následně vězněn v Budapeš-
ti, odkud se mu ale po čtyřech měsících podařilo uprchnout do Jugoslávie. Přes ni se dostal 
do Francie a po její porážce byl v červnu 1940 evakuován s ostatními čs. vojáky do Anglie. 
Zde vykonával službu u čs. jednotky jako sportovní a propagační důstojník, později jako 
přednosta evidenční kanceláře. 

Na přelomu roku 1942–1943 byl na vlastní žádost a výzvu československého minister-
stva obrany přeřazen k jednotkám svobodných Francouzů. V hodnosti majora byl umístěn 
na Středním východě (Bejrút), kde velel motorizovaným jednotkám. Protože mu nebylo 
vyhověno v tom, aby se mohl účastnit bojů s Němci v Itálii, podal žádost o přijetí zpět 
do čs. armády. V listopadu 1944 odcestoval ze Středního východu přes Turecko a Bulharsko 
do Rumunska. Zde působil při Spojenecké vojenské misi, zabezpečoval i materiál pro potře-
by generála Svobody. V březnu 1945 mu byl povolen odjezd do Košic, aby se připojil k čes-
koslovenským jednotkám, po svém příjezdu byl zařazen ke štábní rotě v hodnosti majora. 

Od října 1945 zastával funkci přednosty likvidačního oddělení zahraničního vojska, ale 
v listopadu 1946 byl na příkaz 5. oddělení hlavního štábu přeřazen k řadové službě do Pel-
hřimova a posléze do Tábora. V tu dobu byl již jako důstojník západního smýšlení sledován. 
Po únoru 1948 byl urychleně poslán do výslužby a pokoušel se obstarat si civilní zaměstná-
ní, což mu bylo záměrně ztěžováno. 

 



Dne 17. 5. 1949 byl zatčen a obviněn z přípravy ozbrojeného protistátního puče (Akce 
Anton, Akce Květa), který měl připravovat s mnoha dalšími vojenskými i civilními osoba-
mi.  Ve vykonstruovaném procesu byl Státním soudem v Praze (předseda pplk. Dr. Štella, 
prokurátor pplk. Dr. Vieska) dne 30. 7. 1949 odsouzen za zločiny velezrady a vyzvědačství 
k trestu smrti.

Pátého listopadu 1949 byl major Květoslav Prokeš spolu s dalšími odsouzenými (Jaroslav 
Borkovec, Vratislav Janda, Emanuel Čančík, Josef Charvát, Vratislav Polesný) v Praze 
na Pankráci popraven.            

Mgr. Petr Mallota



























Seznam popravených důstojníků
 
V letech 1948 - 1959 bylo v inscenovaných procesech odsouzeno k trestu smrti 
a popraveno 30 důstojníků, rotmistrů a délesloužících.

BOHÁČ František ppor.
ČANČÍK Emanuel ppor.
ČERNÝ Gustav štrm.
ČERNÝ René mjr.
GONIC Josef pplk.
GRUBER Bohumil por.
HADAŠ Vladislav staršina
HOŘÍNEK Karel škpt.
CHOVAN Tomáš por.
JANDA Vratislav škpt.
JEŘÁBEK Alois čet. dsl.
KUČERA Josef škpt.
LEDNICKÝ Augustin rtm.
MORÁVEK Miloš škpt.
NECHANSKÝ Jaromír mjr.
NOVÁK Ctibor mjr.
PÍKA Heliodor div. gen.
PLEŠMÍD Miroslav mjr.
PLZÁK Josef por.
POHL Josef mjr.
PROKEŠ Květoslav pplk.
ROBOTKA Josef pplk.
ŘEŠETKO Jan por.
SABELA Karel kpt.
SKOKAN František pplk.
SOK Vilém pplk.
SVOBODA Ladislav pplk.
ŠATANA Klaudius (Claudius) mjr.
ŽENÍŠEK Václav škpt.
ŽINGOR Viliam mjr.



Bylo napsáno

Napsal Mgr. Petr Vaněk    
Pátek, 07 srpen 2009 

 PLZEŇ - Dne 8. srpna 1949 vynesla komunistická "justice" rozsudek nad skautskou 
vedoucí Dagmar Skálovou. Za podíl na přípravě protikomunistického státního převratu byla 
odsouzena k trestu odnětí svobody na doživotí. Dne 8. srpna 2009 si nejen plzeňští skauti 
připomenou 60. výročí této události. Mezi přítomnými budou i spoluodsouzení z politického 
procesu, rodinní příslušníci i zástupce města Plzně.
Skauti si tuto sobotu v 15:00 na plzeňském Ústředním hřbitově připomenou hrdinství 
Dagmar Skálové, skautské vedoucí odsouzené v roce 1949 na doživotí. A to přesně v den 60. 
výročí této události. Připomenou si její čin u hrobu, kde je pochována se svým manželem 
Karlem Skálou, taktéž politickým vězněm z doby komunistické diktatury. Na vzpomínko-
vém setkání promluví mimo jiné Jiří Navrátil - dnes místostarosta Junáka, v roce 1949 mla-
dý skautský vedoucí odsouzený ve stejném procesu na 20 let, nebo Jaroslav Cuhra – skaut 
a předseda Konfederace politických vězňů pro plzeňský region. Město Plzeň na setkání 
zastoupí skaut a náměstek primátora Petr Náhlík.

Dagmar Skálová, skautským jménem Rakša, se zapojila do pokusu o ozbrojený státní pře-
vrat, který v květnu 1949 organizovali major Květoslav Prokeš a právník Jaroslav Borkovec. 
Jako skautská vedoucí měla společně s dalšími skauty zajišťovat spojení mezi povstalci 
a lékařské ošetření. Pokus o puč v květnu 1949 byl ovšem prozrazen a Dagmar Skálovou 
zatčena. 8. srpna 1949 byla odsouzena na doživotí. Během vyšetřování se chovala velmi 
statečně, veškerou „vinu“ brala na sebe. Ze skautské skupiny bylo v tomto procesu nakonec 
z několika desítek zapojených odsouzeno pouze několik. Druhý nejvyšší trest, 20 let, byl 
udělen Jiřímu Navrátilovi, který celý příběh v sobotu připomene přítomným. Z doživotní-
ho trestu strávila Dagmar Skálová ve vězení dlouhých šestnáct let a nepoddala se ani tam: 
roku 1956 patřila do skupiny žen, které napsaly protestní dopisy o porušování lidských práv 
v tehdejším Československu generálnímu tajemníkovi OSN, což vedlo k odkladu jejího 
propuštění z věznice. Za svůj životní postoj založený na skautských ideálech svobody, de-
mokracie a odpovědnosti vůči svému okolí byla Dagmar Skálová v roce 1997 vyznamenána 
Řádem T.G.M.

Vzpomínkovou akci pořádá Okresní rada Junáka Plzeň-město. „Skauti a skautky si připo-
mínají odvahu Dagmar Skálové tváří v tvář zvůli komunistické moci. V dnešní době, která 
pomalu přestává věřit na hrdinství a věrnost ideálům, je příklad Dagmar Skálové i dalších 
hrdinů mementem a příležitostí k zamyšlení“, vysvětluje důvod sobotního setkání Petr 
Vaněk, předseda Okresní rady Junáka Plzeň-město. Dagmar Skálová pocházela z Plzně, kde 
se aktivně věnovala skautingu. Společně se svým manželem, taktéž významným skautským 
vedoucím, se později přestěhovali do Prahy. V Praze probíhala i většina příprav plánovaného 
převratu.

Aktualizováno ( Pátek, 07 srpen 2009 ) 
  

Vyznamená Klaus Mašíny? Senát je zřejmě opět navrhne
12.06. 15:51   |   Autor: ČTK 

 Členové protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů po loňské odmlce opět figurují 
v seznamu osobností, které má Senát navrhnout prezidentovi Václavu Klausovi na nejvyšší 
státní ocenění.
Stalo se tak na doporučení senátního podvýboru pro státní vyznamenání. Horní komora 
navrhovala Mašíny vyznamenat v minulosti už pětkrát, prezident zatím nevyhověl.
Skupina Mašínů vedla v 50. letech ozbrojený boj s komunistickým režimem, jejich činnost 
vyvolává rozdílné reakce. Podle kritiků se dopustili vražd, podle zastánců bojovali ve vál-
ce. Ctirad a Josef Mašínové a Milan Paumer získali ocenění od bývalého premiéra Mirka 
Topolánka. Mezi členy skupiny patřili také Václav Švéda, Zbyněk Janata a Ctibor Novák, 
kteří byli chyceni a popraveni. Šestice je nominována na Řád bílého lva, stejně jako bývalý 
legionářský generál Ondřej Mézl, který by ocenění dostal in memoriam.
Mezi 21 doporučených kandidátů patří známý televizní režisér František Filip, jemuž letos 
bude 80 let. Nominován byl i další letošní osmdesátník Stanislav Štýs, expert na rekultivaci 
krajiny po hnědouhelné těžbě. Na seznamu nominovaných nechybějí váleční veteráni a od-
bojáři, například podplukovník František Štamprech, plukovníci Vladimír Maděra, Kvě-
toslav Prokeš a Josef Bernat, pilot z období druhé světové války, nebo účastník studentské 
demonstrace z roku 1948 Miroslav Růžička.
 Z lékařů byli na vyznamenání navrženi Václav Provazník, mikrobiolog Dimitrij Slonim, 
autor způsobu přípravy očkovací látky proti pravým neštovicím nebo zakladatel Baťovy 
nemocnice ve Zlíně Bohuslav Albert. Na Řád T. G. Masaryka je spolu s Prokešem posmrt-
ně nominován novinář a sociální demokrat Josef Veverka, který byl vězněn nacistickým 
i komunistickým režimem. Senát bude o nominacích rozhodovat na schůzi, která začne 23. 
června, doporučení svého podvýboru obvykle nezmění.
Sněmovna už své návrhy schválila v dubnu ještě před volbami, nominovala 26 osobností. 
Schválené nominace sněmovna podobně jako Senát a vláda předkládá prezidentovi, který 
k jejich návrhům může, ale také nemusí přihlížet; může si vybrat i vlastní kandidáty. Loni 
sněmovna navrhla prezidentovi 32 osobností, Senát 27. Klaus loni vyznamenal 23 lidí, 
z toho pět nominovaných parlamentními komorami. Hlava státu vyznamenání uděluje a pro-
půjčuje zpravidla 28. října.



Archivní dokumenty:

   1.  Vojenská fotografie Květoslava Prokeše z evidenčního listu (zdroj: ABS).

   2.  Zpráva Zemského odboru bezpečnosti o činnosti majora Prokeše adresovaná   
 Obrannému zpravodajství (zdroj: ABS).

   3.  Zpráva Divizního obranného zpravodajství pěšího praporu 48 o Květoslavu Proke-  
 šovi adresovaná 5. oddělení velitelství 2. oblasti (zdroj: ABS).

   4.  Zvláštní zpráva o proslovu majora Prokeše k nováčkům (zdroj: ABS).

   5.  Údajný dopis vojáků-nováčků redakci Rudého práva, jehož autorem byl zřejmě 
 příslušný osvětový důstojník  (zdroj: ABS). 

   6.  Vazební fotografie Květoslava Prokeše (zdroj: ABS).

   7.  Výňatek z trestního oznámení proti Květoslavu Prokešovi a spol. – 1. část (zdroj: ABS).

   8.  Výňatek z trestního oznámení proti Květoslavu Prokešovi a spol. – 2. část (zdroj: ABS).

   9.  Výňatek z trestního oznámení proti Květoslavu Prokešovi a spol. – 3. část (zdroj: ABS).

  10.  Výňatek z trestního oznámení proti Květoslavu Prokešovi a spol. – 4. část (zdroj: ABS).

  11.  Titulní strana žaloby Státní prokuratury Praha proti Květoslavu Prokešovi a spol. 
 (zdroj: NA).

  12.  Zápis o výkonu trestu smrti u odsouzených K. Prokeše, J. Borkovce a V Jandy – 1.  část 
 (zdroj: NA).

  13.  Zápis o výkonu trestu smrti u odsouzených K. Prokeše, J. Borkovce a V Jandy – 2. část 
 (zdroj: NA).

 

Prameny:

    *  Archiv bezpečnostních složek
       

          o   f. Vyšetřovací spisy Správy vyšetřování StB (centrála), sign. V-6297/MV.

          o  f. Inspekce ministra vnitra ČSR-ČSSR, I. díl, inv. č. 1387

    *  Národní archiv
       

          o  f. Státní prokuratura Praha, sp. zn. Pst I 1067/49

          o  f. Generální prokuratura Praha, sp. zn. T 135/49

          o  f. Státní soud Praha, sp. zn. Or I 946/49; Or I 1161/49-35; Or I 1056/49

          o  f. Nejvyšší soud, sp. zn. To 152/49

          o   f. Správa sboru nápravné výchovy, osobní spis Květoslava Prokeše.

    *  Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv
       

          o  sb. Kvalifikační listiny, kvalifikační listina Květoslava Prokeše.
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