Mise 3 – Emanuel Voska
Dr. Peter Hayek opět dostal naprogramovanou kartu s nahranou stáží. Popřáli mu mnoho
štěstí a on nastoupil do časoprostorového výtahu na svoji další cestu do minulosti.
Zpráva z historicko-analytického oddělení:
První světová válka dala vzniknout typu českého špionážního hrdiny – neohroženého
vlastence, jehož typickým představitelem se stal Čecho-američan Emanuel Voska (1875–
1960).
Ve studiích zachycujících dobu první světové války či dějiny zpravodajských služeb je
pokládán za dvorního špiona T. G. Masaryka, představitele jeho rozsáhlé zpravodajské
agentury, špionážní eso, zakladatele československé špionáže či rozeného špióna se zálibou v
tajných operacích, ale i naivu, fantastu či ne zcela důvěryhodného muže. Voska mimo jiné
organizoval kurýrní službu. Poslové, které Voska využíval, byli za války financováni
především ze sbírek krajanů a nějaké cestovní náklady hradila i britská tajná služba. Podle
Vosky pracovali Češi zpočátku bezplatně a až od roku 1916 byli financováni Brity. Je však
pravděpodobné, že pravidelnou finanční podporu Voska pro svoji síť dostával již v roce 1915.
Těžko hodnotit Voskův přístup – na jednu stranu neustále tvrdil, že žádné peníze nechce, aby
byli Spojenci zavázáni, na straně druhé připomínal v komunikaci s nimi své finanční těžkosti
s nadějí, že mu bude pomoženo. Samozřejmě že sám nebyl tak bohatý, aby vše mohl
financovat. Masaryk urgoval, kde mohl, ale vyřízení o permanentní hrazení všech nákladů se
táhlo až do pozdního jara 1916.
Hlášení z rakousko-uherského konzulátu nabízejí i jiné vysvětlení – podle nich byl Voska
hochštapler. Nejenže bral peníze z vlastního podniku, ale používal i peníze z krajanských
sbírek a začal se bát, že bude obviněn ze zpronevěry.
Tentokrát byl Peterův úkol tento:
Fluktuace v dějinách vypadala následovně. Hlášení z rakousko-uherského konzulátu vedlo
k policejnímu vyšetřování a následnému zatčení a odsouzení Emanuela Vosky. Nejprve za
podvody a zcizení většího množství peněz, ale pak se během vyšetřování zjistila jeho
špionážní činnost, a tak byl na začátku roku 1917 popraven.
Celý problém podle analytiků vznikl tím, že původní zpráva byla vlivem fluktuace změněna a
zatímco v oficiální historii nevedla k zatčení, byla po fluktuační změně důvodem k zatčení
E.Vosky. Ví se, že původní zpráva byla zašifrována, ale nedochovala se. Kdyby se dochovala,
pak by ji pravděpodobně stačilo vyměnit za původní, ale takto to není možné a je nutné ji
vyměnit za jinou, podobnou, ale také zašifrovanou. Příjemce ji musí být schopen dešifrovat, a
proto měl Peter za úkol zašifrovanou zprávu z rakousko-uherského konzulátu rozluštit,
pochopit jaký konkrétní systém a klíč byl použit a pak s ním zašifrovat zprávu, kterou mu
analytické oddělení připravilo. Ta již E.Vosku přímo neobviňovala. Pokud ji policejní
ředitelství dešifruje, pak na základě získaného obsahu této zprávy Emanuela Vosku již
neobviní a tím bude fluktuace překonána a dějiny se vydají svojí správnou cestou.
Vše tedy závisí pouze na tom, aby Peter původní zprávu dešifroval a našel klíč, který bude
použit k zašifrování připravené zprávy.
I tentokráte Dr. Peter Hayek poměrně rychle uspěl při vyluštění zprávy, větší problém měl
s nalezením použitého klíče. Pak již podvržený text lehce zašifroval a vyměnil. Tato mise tím
byla úspěšně splněna a ukončena.

