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Otec sa 
nepovažoval 
za  ŠPIÓNA

Pavol Vitek • Foto archív autora

Američan Francis Gary Powers junior (57) je synom pilota amerického letectva 
F.G. Powersa (†47), ktorého počas studenej vojny zostrelili pri prieskumnom 
lete nad Sovietskym zväzom. Okolnosti tohto zostrelu sú známe ako aféra U-2. 
Syn legendy studenej vojny  zavítal do Prahy počas svojho prednáškového tur-
né po Európe pri príležitosti 60. výročia prvej výmeny špiónov na moste v Ber-
líne. Historik Powers junior založil v roku 1996 neďaleko  Washingtonu D. C. 
Múzeum studenej vojny a aktívne pracuje v správnych ra-
dách Múzea strategického letectva, vzdušného a kozmického 
priestoru a Múzea medzinárodnej špionáže v USA. Stretli sme 
sa v hostinci na Malej strane neďaleko pražského Karlovho mosta, 
aby sme sa dozvedeli čosi viac, než to, čo sa povedalo a napísalo... 

Syn legendy studenej vojny Francis Gary Powers jr. (57): Po moskovskom Červe-
nom námestí sa v radost-
nej sviatočnej nálade va-
lí jeden pracovný kolektív 

za druhým. Je 1. máj roku 1960 
a  v  Sovietskom zväze oslavujú 
Sviatok práce. Svoj ľud z tribúny 
Leninovho mauzólea pozdravu-
je Nikita Chruščov, líder kraji-
ny budujúcej komunizmus. Na 
tvári mu chýba úsmev. Pred od-
chodom na manifestáciu sa do-
zvedel, že naprieč krajinou zno-
vu letí vo výške 20 kilometrov nad 
zemou americké prieskumné lie-
tadlo. Pre sovietske MIG-y je to 
privysoko. V priebehu manifestá-
cie pristúpil k Chruščovovi mar-
šál Birjuzov, veliteľ protivzdušnej 
obrany, a niečo mu šeptká. Niki-
ta Sergejevič sa radostne usme-
je a  jeho nálada sa mimoriad-
ne zlepší. V tomto okamihu tuší, 
že vo vrcholiacej studenej vojne 
dosiahli Sovieti veľký úspech...

VÝBUCH RAKETY
Čo sa vlastne v tendeň stalo? 
Z  pakistanskej vojenskej zá-
kladne v  Pešavá-
re vzlietlo lietad-
lo U-2.  „Dragon 
Lady“, ako stroj 
prezývali pilo-
ti, mal napláno-
vaný prelet na-
prieč ZSSR. Od Pa-
míru až po polostrov Kola mal 
fotografovať sovietske vojenské 
a priemyselné zariadenia. Pri-
státie bolo plánované na letec-
kej základni v nórskom Bodø. 
U-2 riadil tridsaťročný Ga-
ry Powers. Sovietsku hra-
nicu preletel o 5:36 neďale-
ko mesta Kirovabad v Ta-
džickej SSR. Zdokumen-
toval oblasť nad Magni-
togorskom, Čeljabinskom 
a smeroval k Sverdlovsku 
(dnešný Jekaterinburg). 
Tu mu o  8:53 za chvos-
tom lietadla vybuchla ra-
keta protilietadlového sys-
tému S-75 Dvina. Pretla-
ková kabína s pilotom zo-

stala neporušená. Lietad-
lo začalo padať, ale Powers 
zachoval chladnú hlavu. Vo 
výške 10-tisíc metrov opus-
til kabínu a po voľnom pá-
de vo výške päť kilomet-
rov aktivoval padák. Bez-
pečne pristál pri obci Ko-
sulino v Sverdlovskej ob-
lasti. Tu ho našli miestni 
kolchozníci chystajúci sa 
na oslavu Prvého mája. 
Pilota si najskôr pomý-
lili so svojím vlastným, 
no keď prehovoril v ne-

zrozumiteľnom jazy-
ku, tak ho odzbrojili 
a previezli do kance-
lárie miestneho štátne-
ho statku.

KONIEC 
OTEPĽOVANIA
USA na incident neodpo-
vedali do 3. mája. Pilo-
ti týchto letov organi-
zovaných CIA boli vy-
bavení ihlou nasiaknu-
tou silným jedom. Bol 
to dobrovoľný prostrie-
dok a  pilot ho mohol 
použiť podľa vlastné-
ho uváženia v prípade 
mučenia, nie v prípade 
zajatia. V dôsledku toho 
CIA predpokladalo, že pi-
lot zahynul, inak by ho 
Chruščov použil ako dô-
kaz. V západných médiách 
sa začala vopred pripravená 
kampaň na tému, že Rusi sú 
posadnutí špionážnou má-
niou, zničili zablúdené lie-
tadlo NASA a zabili mieru-
milovného vedca. Vyhlásenie 

s  týmto ob-
sahom uro-
bil aj americ-
ký prezident 
Dwight Ei-
senhower, 
ktorý dbal 

na povesť čestného člove-
ka. V Moskve pre súdruha 
Chruščova nastal okamih tri-
umfu. Siedmeho mája ozná-
mil, že sovietska protivzduš-
ná obrana zostrelila americ-
kého špióna. Okrem toho bo-
lo prezentované, že pilot je 
nažive. Moskva svetu predsta-
vila, aký druh „meteorologic-
kého výskumu“ robila americ-
ká CIA nad územím ZSSR os-
tatné štyri roky. Američania už 
nemohli poprieť, že lietadlo bo-
lo prieskumné. Eisenhower bol 
pristihnutý pri klamstve. Plá-
nované stretnutie prezidenta 
USA a lídra ZSSR v sibírskom 
meste Irkutsk neďaleko jaze-
ra Bajkal bolo zrušené. Vzni-
kajúce otepľovanie vo vzťa-
hoch medzi oboma krajinami 
vystriedalo nové ochladenie.

Samotný Gary Powers bol 
v Moskve po dvojdňovom verej-
nom súde, po priznaní viny, 19. 
augusta 1960 odsúdený na 10 ro-
kov väzenia za špionáž. Vo väz-
nici si odsedel rok a pol. 10. feb-
ruára 1962 ho v Berlíne na Glie-
nickom moste vymenili za soviet-
skeho spravodajského dôstojníka 
Williama Fischera (alias Rudolfa 
Ivanoviča Abela).  

Čo sa udialo 1. mája 1960

bolo prieskumné
poprieť, že lietadlo

už nemohli
Američania

PREUKAZ PILOTA: Dodnes sa zachoval 
doklad totožnosti  Powersa zo 60. rokov. 1955: Francis Gary Powers v uniforme vzdušných síl Spojených štátov.

F.G. POWERS JUNIOR: V roku 1996
založil múzeum studenej vojyny.     

DÔKAZ: Nikita Chruščov 
ukazuje fotografie vojenských 

a priemyselných objektov, 
ktoré údajne nafotil Francis Powers.

18. AUGUST 1960: Francis Gary 
Powers, obvinený zo špionáže 
na moskovskom súde.

PO HAVÁRII: Trosky špionážneho 
lietadla na ruskom území  

zachytené objektívom
1. mája 1960.

Špionážne lietadlo 
Lockheed U-2
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Rozprával mi, ako bol   zajatý

? Gary, dramatický príbeh 
vášho otca dnešnej generá-
cii veľmi pútavo sprostred-
koval film Stevena Spielber-
ga Most špiónov. Je pravda, 
že ste v ňom hrali?
Hral som tajného agenta ob-
lečeného v obleku. Nebola to 
moja práca, len som sa išiel 
okolo. Bol som konzultan-
tom pre filmárov. Asistoval 
som pri niektorých scénach. 
Snažil som sa, aby zodpove-
dali faktom, ale vo filme je ve-
ľa historických nepresností.
? Otec sa cítil byť viac špió-
nom alebo pilotom?
Otec sa nepovažoval za špió-
na. Špióni sú ľudia v  pláš-
ti a s dýkou.  Špionáž na ze-
mi je vkradnutie sa do kra-
jín, získavanie informácií od 
ľudí, o objektoch. Môj otec 
bol v prvom rade pilot. CIA 
ho zamestnala ako pilota. Ale 
to, čo robil – lietal  vo výš-
ke 70 000 stôp a fotografoval 
– z neho urobilo špióna. Nie 
však tradičného. Nie na ze-
mi, nie v plášti, ale ako pi-
lota, pretože existujú rôzne 
druhy špionáže. Takže môj 
otec bol pilot, ktorý fotogra-
foval, čo z neho urobilo letec-
kého špióna.
? Boli ste ešte chlapcom, 
keď vám zomrel otec. Stihli 
ste sa s ním rozprávať o je-
ho misii?
S otcom sme mali vynikajú-
ci vzťah. Chodili sme na túry, 
bicyklovali sme sa, rybárčili, 
chodili sme spolu kempovať, 
chodili sme spolu na dovo-

lenky. Lietal som s ním v lie-
tadle, keď robil správy pre 
rozhlasové a televízne stani-
ce. Mal som10-12 rokov, roz-
právali sme sa, čítal som jeho 
knihu Operation Overflight. 
Bol som dieťa, nevedel som, 
čo sa pýtať, ale spomínam si, 
že mi rozprával 
o zostrelení, ako 
vyskočil z lietad-
la, ako bol zaja-
tý. Pamätám si, 
ako mi hovoril o výslu-
choch, a že tam nebolo 
žiadne mučenie, nebolo tam 
žiadne fyzické týranie, ale 
bolo psychické. Ostré svetlá, 
nedostatok spánku a podob-
né veci. Pýtal som sa: „Otec, 
ako vysoko si letel, keď ťa zo-
strelili?“ A on povedal: „Gary, 
to ti nemôžem povedať. Keď 
ti poviem výšku, v ktorej som 
bol zostrelený, a ty to povieš 
kamarátovi a kamarát to po-
vie rodičom a rodičia to pove-
dia ďalšiemu, potom by som 
mohol ohroziť životy iných 
pilotov.“ Ale každú noc som 
ho otravoval: „Otec, ako vy-
soko si letel? Ja som tvoj syn. 
Mne môžeš veriť.“ Odpovedal 
len: „Gary, neletel som dosť 
vysoko“. Nikdy mi to nepove-
dal. Nikdy neprezradil výšku, 
v ktorej bol zostrelený. Dnes 
poznám tú výšku. 
?  Sú o okolnostiach súvisia-
cich s letom U-2 v máji 1960 
známe všetky skutočnosti? 
V roku 1998 CIA a  letectvo 
zorganizovali odtajňovaciu 

konferenciu, ktorá skutočne 
vyniesla na povrch takmer 
všetko, čo sa týkalo programu 
U-2 a incidentu nad Sverdlov-
skom. Počas môjho výskumu 
za ostatných 30 rokov som sa 
rozprával s kamarátmi môjho 
otca, pilotmi, jeho súčasník-
mi, ľuďmi, s ktorými praco-

val. Stretol som 
sa s množstvom 

ľudí. Od gene-
rálov v Ameri-

ke až po sovietskeho ra-
ketového konštruktéra, 

člena KGB, ktorý zostavoval 
otázky k výsluchom môjho 
otca. Študoval som nepubli-
kované memoáre, časopisy 
a denníky. Robil som niekoľ-
ko rokov rozsiahly výskum. 
V roku 2019 som vydal svoju 
knihu s názvom „Spy Pilot: 
Francis Gary Powers, the U-2 
Incident, and a Controversial 
Cold War Legacy“. Dovolím si 
tvrdiť, že 99 %, možno 98 % 
informácii je odtajnených 
a sú zverejnené v mojej knihe 
alebo v  iných publikáciách. 
Stále existujú tajomstvá týka-
júce sa programu U-2, pretože 
U-2 lietajú dodnes. Nie všetko 
sa o programe U-2 prezradilo 
kvôli ich súčasným operáci-
ám po celom svete. Pokiaľ ide 
o incident s U-2 a účasť môj-
ho otca, verím, že 99 % bo-
lo odhalených. Vždy existuje 
nejaká časť  informácií, ktoré 
naša vláda, vláda USA, nepre-
zradí kvôli obavám o národ-
nú bezpečnosť – predovšet-

kým o tom, o ktoré krajiny iš-
lo, kto nám pomohol, ktoré 
krajiny sme preleteli, mohli 
medzi ne patriť aj niektoré 
spojenecké krajiny. Je to tak, 
myslím si, že väčšina infor-
mácií je vonku, ak viete, kde 
ich hľadať. Ľudia často neve-
dia, kde ich nájsť, takže infor-
mácie je ťažké nájsť, aj keď sú 
zverejnené.
? K zostreleniu U-2 mal So-
vietom pomôcť českosloven-
ský syntetický korund? Je-
ho kryštály boli súčasťou 
počítača v hlavici vystrele-
nej rakety a vďaka ním boli 
zamerané infračervené lúče 
vysielané reaktívnymi mo-
tormi lietadla tvojho otca.
To je pre mňa novinka. To čo 
viem, je že niektoré informá-
cie, ktoré zozbierali manže-
lia Rosenbergovci a odovzdali 

ich Rudolfovi Abe-
lovi, ktorý ich potom posunul 
Sovietom, boli o radarových 
systémoch. Sovieti vďaka ním 
dokázali vylepšiť svoje rada-
rové a raketové systémy.
? Váš otec to po návrate do-
mov nemal jednoduché. Vraj 
o ňom vtedajšia tlač písala aj 
ako o dvojitom agentovi?
Počas väznenia môjho otca 
bolo uverejnených veľa člán-
kov. Často ich autormi boli 
ľudia, ktorí nemali ani šajnu 
o tom, čo sa stalo. Oni pred-
pokladali, hádali, čo sa sta-
lo. V článkoch písali, že bol 
zmätený, že pristál s neporu-
šeným lietadlom, že sa „po-
sral“ a  spolupracoval s  ne-
priateľom alebo že neuposlú-
chol rozkazy... Všetky tieto 
informácie boli falošné sprá-
vy, dezinformácie, fámy, špe-
kulácie alebo otvorené lži. 
V roku 1960, keď môjho ot-
ca zostrelili, americká vlá-
da, CIA a vojenské letectvo 
nechceli priznať fakt, že So-
vieti disponujú takou vyspe-
lou technológiou - ak my U-2 
v  jeho letovej výške nevie-
me zostreliť, ani oni to nedo-
kážu, sú za nami, sme lepší 
ako oni, sme vyspelejší, než 
Sovieti – bola to súťaž. A tak 
bolo v tom čase jednoduchšie 
obviňovať pilota, ako verejne 
priznať, že sme v tejto tech-
nológii za Sovietmi. Po otco-
vom návrate domov ho zaha-
lil oblak kontroverznosti. Je-

ho povesť bola pošramotená 
z  dôvodu týchto falošných 
správ. Po troch týždňoch vy-
počúvania ho CIA očistila. 
Ale kvôli falošným správam, 
dezinformáciám, nebol očis-
tený pred verejnou mienkou.
? Keď v roku 1977 zomrel, 
pochovali ho na národnom 
cintoríne hrdinov vo Washin-
gtone DC, takže to trochu po-
mohlo napraviť je-
ho reputáciu.
V  roku 1998 CIA 
a Air Force odha-
lili pravdu. Za-
čal sa proces, 
aby si americká 
vláda uctila môjho otca 
ako hrdinu našej krajiny. Ce-
lé to vyvrcholilo v júni 2012. 
Otcovi in memoriam udeli-
li Striebornú hviezdu, jedno 
z  najvyšších vyznamenaní 
v Amerike, ktoré možno ude-
liť vojenskej osobe. Je to ta-
ký paradox. V 50-tych rokoch, 
keď lietali, môj otec a všetci 
ostatní piloti na  U-2,  išlo 
o operácie riadené CIA. Teda 
civilnou výzvednou službou. 
Eisenhower chcel v tom ča-
se získať informácie o protiv-
níkoch a nechcel vyvolať tre-
tiu svetovú vojnu. Ak by iš-
lo o vojenské lietadlo s vojen-
ským pilotom nad cudzou ne-
priateľskou krajinou, išlo by 
o vojnový akt. 
? Ešte sa vrátim k  mostu 
špiónov. 128 m dlhý Glienic-

ký most, postavený ponad 
rieku Havel (Havola), spá-
ja okraj Berlína s Postupi-
mom. Západ a Východ si tu 
celkovo trikrát vymenil za-
jatcov... Spomenul vám otec, 
čo mu napadlo, keď prechá-
dzal po moste?
Rozprával mi o  tom. Pamä-
tám si ten príbeh. On bol na 
jednej strane mosta, Rudolf 

Abel a ďalší Ame-
ričania na druhej 
strane mosta. Po 

overení totož-
nosti, kráča-
li oproti sebe - 

domov, k svojej osob-
nej slobode. Otec mi povedal, 
že bol pripravený skočiť do 
vody a zomrieť, ak sa niečo 
pokazí. Ak by sa zrazu zruši-
la výmena a začali by sa otá-
čať a brať ho späť.  Bol odhod-
laný  zomrieť slobodný, sko-
čiť do vody. Bol veľmi dobrý 
plavec, ako študent bol plav-
číkom. Povedal mi, že by bol 
radšej využil šancu byť za-
strelený alebo zabitý skokom 
do vody, než aby strávil ďal-
šiu hodinu v sovietskom vä-
zení. 
? Európu ste navštívili opa-
kovane. V  ktorých kraji-
nách ste prednášali o otco-
vom osude? 
Navštívil som Českú repub-
liku, Maďarsko, Poľsk... Poč-
kajte, vrátim sa! Nórsko, Dán-

sko, Švédsko, Veľkú 
Britániu, Írsko a potom tiež 
Španielsko, Francúzsko, Ta-
liansko, Monako. Bol som aj 
v Rakúsku. Nenavštívil som 
pobaltské štáty a Balkán. Mne 
osobne sa najviac páči v Čes-
kej republike a  v Rakúsku. 
Obidve krajiny sú nádher-
né, sú tu veľmi pekné mies-
ta a dobrí ľudia. Čechy a Ra-
kúsko mám skutočne rád.
? Rusko ste navštívili?
Moskvu, Jekaterinburg, Vla-
dimír. Jekaterinburg je krás-
ne mesto. Ľudia sú tam veľ-
mi milí. Mal som možnosť 
rozprávať sa s niektorými ob-
čanmi vo veku 60-70 rokov, 
ktorí boli malými deťmi, keď 
môjho otca zostrelili. Spo-
mínajú si na vý-
buch na oblohe, 
pamätajú si tieto 
veci. Takže som 
sa mohol poroz-
právať s  niekým, 
kto to videl, čo 
bolo naozaj úžas-
né. Išiel som na miesto, kde 
môj otec zoskočil padákom 
na zem. Išiel som na miesto, 
kde trosky U-2 po dopadnutí 
na zem vytvoril krátery. Na-
vštívil som jednu z  raketo-
vých základní, ktorá odpa-
ľovala rakety. A išiel som do 
niektorých miestnych múzeí, 
ktoré mali informácie o inci-
dente s U-2 a nadporučíkovi 

Sergejovi Safronovovi, piloto-
vi MIG-u, ktorý bol zostrele-
ný a zabitý vlastnými. V ro-
ku 1960, keď bol Safronov zo-
strelený, to Sovieti neprezra-
dili. Bolo to tajné. Nemohli 
priznať, že zostrelili jedného 
z vlastných pilotov. V ZSSR sa 
o tom nikdy nehovorilo. 
? V  roku 1992, po rozpa-
de Sovietskeho zväzu, sa 
v  Rusku dostali na verej-
nosť tieto okolnosti...
Safronova si uctievajú ako hr-
dinu svojej krajiny, postavili 
mu pamätník. Pred 15 rokmi 
som sa stretol s jeho synom. 
Rozprávali sme sa o jeho ot-
covi, o mojom otcovi, o tom, 
ako sme vyrastali, čo vedel 
o svojom otcovi po tom, čo 

bol zostrelený. Mal 
len tri  roky, keď mu 
otec zahynul. Jeho 
matka sa asi o osem 

rokov vydala za iného 
pilota MIG-u, jedné-
ho z jeho priateľov. Po-

čas rozhovoru mi oznámil, že 
má pre mňa odkaz od svojej 
mamy. Pomyslel som si: Bože 
môj, čo mi teraz povie?! On 
mi hovorí: „Moja matka chce, 
aby ste vedeli, že vás neobvi-
ňuje zo smrti svojho manže-
la. Vie, že váš otec plnil roz-
kazy, jej manžel plnil rozka-
zy. Nebola to vina vášho otca, 
že jej manžela zostrelili a za-

bili vlastní“. Žiadna nevraži-
vosť, žiadne negatívne poci-
ty medzi našimi rodinami. 
V decembri 2017 som sa roz-
hodol v Jekaterinburgu urobiť 
za týmto bodku.  Chcel som 
položiť kvety k žulovému pa-
mätníku s chvostom zostre-
leného MIGu. Vyjadriť rodi-
ne pilota Safronova, že si vá-
žim ich manžela, ich otca Kú-
pil som kyticu červených kve-
tov, pred vystúpením z auta 
mi môj ruský sprievodca ho-
vorí: „Pán Powers, neusmie-
vajte sa, keď budete klásť 
kvety k  pomníku.“ Nechá-
pal som. Spýtal som sa, čo 
tým myslí, prečo sa nemám 
usmievať? Všade naokolo bolo 
množstvo fotografov. Vysvetlil 
mi, že ak sa pri sa pri kladení 
kvetov usmejem, bude to pre 
ruský ľud urážka. „Zachovaj-
te kamennú tvár. Žiadne emó-
cie. A ešte jedna vec - neotoč-
te sa chrbtom k pamätníku-
,“radil mi. Spýtal som sa ho, 
ako mám teda odísť? Povedal: 
„Kráčajte čelom k pamätní-
ku, pokľaknite, položte kve-
ty, chvíľu rozjímajte, vstaň-
te, urobte pár krokov dozadu 
a potom sa otočte, odíďte.“ 
Poďakoval som mu. Posledná 
vec, ktorú som chcel urobiť, 
bolo spôsobiť nový medziná-
rodný incident. 

pilot
bol v prvom rade

Môj otec

hviezdu
udelili Striebornú

in memoriam
Otcovi

na oblohe
na výbuch

si spomínajú
Ľudia
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LETEC POWERS: 
Bol obvinený zo špionáže.

1972: Powers pri svojom lietadle.

1960: Gary Powers drží v rukách 
svoju prilbu na výstave trosiek 

zostrelenéo lietadla u2.

FIML MOST ŠPIÓNOV:  
V roku  príbeh sfilmoval  

Spielberg v hlavnej úlohe  
s Tomom Hanksom.

DOMA: Powers so svojou 
oddanou manželkou.


