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John Wellington vzpomíná na vyluštění závěrečné zprávy
Pavel Vondruška
Přestože uběhlo již třicet let od války, John Wellington stále a stále vzpomínal na
podzim roku 1941, kdy se mu podařilo dešifrovat důležitou zprávu o chystané ofenzívě
wehrmachtu v severní Africe.
Opustili jsme jej v okamžiku, kdy vzpomínal na vyluštění dvanácté zachycené zprávy,
která byla zašifrována méně obvyklou transpozicí založenou na vyplnění obrazce textem. Po
vyřešení této úlohy měl k dispozici již jedenáctý vzorek kola šifrátoru Lorenz SZ40.
V tom okamžiku mu chyběl k dešifraci zachycené zprávy z 15.10. již jen jediný
vzorek kola a samozřejmě použité počáteční nastavení kol šifrátoru Lorenz SZ40.
Vzpomínal, jak po zachycení třinácté zprávy, která jej odkazovala na zdroj informací
v Japonsku, zajásal. Dešifrace této úlohy byla snadná, ale se vzorkem z tohoto zdroje si
dlouho nevěděl rady. Nejvíce jej mátlo, že kdykoliv se ke zdroji připojil, byla zde data jiná.
V čem je problém, pochopil až po obdržení posledních dvou zpráv. Obě byly zaslány
ve stejný den - 8.11.1941. Jedna zpráva byla označena jako telegram číslo 14/1141 a druhá
15/1141. Obě byly zašifrovány pomocí šifrátoru Lorenz SZ40. V prvé zprávě vysvětloval
Reis, jak to bylo se zprávou třináct a na základě informací z tohoto telegramu získal konečně
poslední chybějící dvanáctý vzorek. Z patnácté zprávy pak získal počáteční nastavení nutné
pro dešifraci zprávy z 15.10. Tuto zprávu dešifroval právě včas. Britská vláda se dozvěděla o
chystané operaci německých vojsk s předstihem a mohla tak na bojišti připravit účinná
opatření.
Pokud jde o samotné dešifrování zpráv čtrnáct a patnáct, pomyslel si, že ten Reis je
zatraceně chytrý člověk. Zvolil nastavení vzorků kol tak, aby je měli luštitelé v Británii
k dispozici a při troše úvah vybrali ta správná. Přesně také odhadl, že luštitelé počáteční
nastavení kol snadno ze zaslaných markantů získají.

Dešifrace závěrečné zprávy pak již byla jen otázkou techniky …..

John dopil čaj a hlavou mu opět probleskla myšlenka na to, že za tak bravurní výkon a
zisk natolik důležité zprávy mu přece jen mohlo být uděleno nejvyšší britské vyznamenání
Victoria Cross ….
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