V Heydrichově stínu
Případ Eliáš
Alois Eliáš se stal jediným popraveným ministerským předsedou
druhé světové války. Po letech mlčení se jeho „rehabilitace“ ujal
Tomáš Pasák, který Eliášově kauze věnoval řadu objevných – v
mnohém dokonce převratných – studií.1 Pasákova interpretace
však nemohla nebýt subjektivní a svým způsobem dokonce
kontraproduktivní, na což reagoval především Jan Tesař.2
(Vzhledem

k

tehdejšímu

stavu

poznání

protektorátní

problematiky byli oba logicky prosti potřebného nadhledu.)
Pasákův Eliáš představoval vysoce postaveného rezistenčního
pracovníka, halícího svou smrtelně nebezpečnou činnost rouškou
vynucené loajality. Tesař psal naopak o „české specialitě“ –
„…kolaboracionistické vládě spolupracující s odbojem.“3 Na
rozdíl od Pasáka neviděl mezi legální a ilegální aktivitou
ministerského předsedy jednoznačnou hranici a tvrdil, že „…by
bylo možno scholasticky diskutovat, kde je konec jedné a začíná
se druhá.“4 Tesař se domníval, že Pasák vytrhl Eliáše „…z
garnitury, jejímž byl vůdčím představitelem“.5 Ministerský
1

Eliášová, J. - Pasák, T.: Poznámky k Benešovým kontaktům s Eliášem ve
druhé světové válce. In: HaV, roč. 1967, č. 1, s. 108 - 140; Pasák, T.:
Aktivističtí novináři a postoj generála Eliáše v roce 1941. In: ČSČH, roč.
XV/1967, č. 2, s. 173 - 192; Pasák, T.: Generál Eliáš a problémy kolaborace.
In: DaS, roč. 10, č. 6/1968, s. 33 - 37; Pasák, T.: Prohlášení gen. A. Eliáše
před německým soudem v roce 1941 a jeho rozpornost. In: ČSČH, roč.
XVI/1968, č. 3, s. 447 - 458; Pasák, T.: Generál Alois Eliáš a odboj. Slovo k
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předseda prý pěstoval především politiku tragických omylů a
Pasák zásadně přecenil jeho rezistenční zásluhy.
Jako předseda vlády se Eliáš pochopitelně nemohl
vyhnout řadě loajálních frází a projevů. Činil tak vždy se snahou
o jejich maximální odklad a s výhledem na získání určitých
protihodnot. Nepochybně se účastnil na zavádění totalitarizačních
opatření (včetně protižidovských). Tyto řádky se ovšem nesnaží
postihnout jeho vynucené a hrané „proříšské“ postoje, ale
interpretovat významné okamžiky Eliášovy rezistence. Spor o
Eliáše, spor o program a zaměření zřejmě nejvýznamnější
protektorátní vlády, který započali Pasák a Tesař, nebyl kvůli
nástupu normalizace nikdy dořešen. Nestane se tak do té doby,
dokud naše historiografie nenajde adekvátní odpovědi na otázky
fenoménu odboje a kolaborace.
Nejdramatičtější životní kapitola divizního generála Ing.
Aloise Eliáše se počala psát současně se vznikem Protektorátu
Čechy a Morava, 16.3. 1939. Tehdejší ministr dopravy Beranovy
vlády představoval od počátku jednu z nejvýznamnějších
osobností rodící se vojenské rezistence. Jeho postavení mu sice
neumožňovalo podílet se bezprostředně na vzniku Obrany národa
(ON), kroky zakládajícího „triumvirátu“, tvořeného generály
Josefem Bílým, Sergejem Ingrem a Sergejem Vojcechovským, s
ním však byly s největší pravděpodobností konzultovány.1 Podle
Pasáka se ovšem Eliáš stal členem nejužšího vedení ON, tzv. rady
starších, tvořené zmíněnými vysokými armádními důstojníky, k
nimž patřili rovněž generálové Bedřich Neumann, Hugo Vojta,
Bohuslav Všetička a Bedřich Homola. S touto tezí, která
1

Kural, V.: Obrana národa mezi 15. březnem a 1. zářím 1939. In: HaV, roč.
1970, č. 3, s. 350; Pasák, T., Generál Eliáš a problémy kolaborace. In: DaS,
roč. 10, č. 6/1968, s. 35; týž, Pod ochranou říše, Praha 1998, 351 - 353.
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v podstatě naznačuje skutečnost, že se Eliáš podílel na řízení ON,
však zásadně nesouhlasí jak Jan Gebhart, tak Jan Kuklík, jejichž
názor je nepochybně pravdě bližší. V první fázi udržoval Eliáš
spojení s Londýnem přes ON, Schmoranzovu skupinu a Politické
ústředí (PÚ), později pak přes Ústřední vedení odboje domácího
(ÚVOD).1 Londýn sice opakovaně usiloval o Eliášovu emigraci,
ministerský předseda však jednoznačně konstatoval, že vyšších
důstojníků je za hranicemi dost a že je nutné „…pracovat proti
Němcům především doma.“2
V souvislosti se vznikem protektorátu bylo ještě v březnu
1939 rozpuštěno Národní shromáždění. Zanikly i oba české
politické subjekty druhé republiky, Strana národní jednoty a
Národní strana práce, jejichž předsedové doporučili členstvu
vstup do nově budovaného Národního souručenství (NS). Čas se
krátil i Beranově vládě. Ministerský rada Zdeněk Schmoranz,
který později pod Eliášovým dohledem vybudoval z bývalých
důstojníků zpravodajskou skupinu tiskových referentů (spadala
pod Tiskový odbor předsednictva ministerské rady), popisoval v
jedné z prvních depeší atmosféru při výběru předsedy
protektorátní vlády takto: „Situace je taková, že hledání osoby
nového ministerského předsedy je velmi svízelné, protože není
možné připustiti jisté nespolehlivé, slávychtivé a povahou slabé
elementy…Ministerského

předsedu…čeká

jednak

naprosto

ponižující, jednak neúměrně zodpovědná práce.“3 Od původního
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kandidáta, ministra zemědělství Ladislava K. Feierabenda, bylo
rychle upuštěno. Na Eliášově osobě se shodli jak přední
představitelé politického života druhé republiky, Rudolf Beran a
Antonín Hampl, tak i státní prezident Emil Hácha. Námitky
nebyly ani ze strany Úřadu říšského protektora, kde byla velmi
dobře známa Eliášova legionářská minulost. Gen. Eliáš přijal
svou volbu pod identickým tlakem a se stejným sebezapřením,
jako Hácha v listopadu 1938. Naprosto přesně to vystihl
strahovský opat Bohuslav Jarolímek, který Eliášovi později
napsal: „Vládnout v dobách normálních je čest a zásluha,
vládnout v dobách nynějších je hrdinství.“1 V rozhovoru s L. K.
Feierabendem zdůvodňoval Eliáš přijetí prezidentovy nabídky
ohledem na dva základní aspekty, které chtěl jako předseda
vlády prosazovat – chránit existenci národa a zabraňovat jeho
demoralizaci.2 27. dubna 1939 obdržel Alois Eliáš od státního
prezidenta jmenovací dekret: „Pane Ing. Eliáši, jmenuji Vás s
potvrzením říšského protektora předsedou vlády Protektorátu
Čechy a Morava a pověřuji Vás také řízením ministerstva
vnitra…“3

Čtvrtý muž protektorátu
Ovzduší začínající Eliášovy vlády výstižně charakterizoval
ministr Feierabend: „Bylo to pracovní společenství, v němž jsme
jeden druhému neomezeně důvěřovali, poněvadž jsme věděli, že
každý bude hájit to, co bude pokládat v dané situaci pro český
národ za nejvýhodnější.“4 Výsledkem zcela spontánní spolupráce
1

Pasák, T.: Generál Alois Eliáš a odboj. Slovo k historii, č. 27, Praha 1991, s.
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byla úporná - a zpočátku nikoliv neúspěšná - zpomalovací taktika,
kterou Eliáš konkretizoval na poradě u pražského primátora
Otakara Klapky: „Dobrovolně se nevzdávat ničeho, nevydat ani
píď a hájit všecko, co se uhájit dá…“1
Eliášův tzv. vojenský štáb, umístěný do zahrady
Kolovratského paláce, sídla předsednictva protektorátní vlády,
vedl plk. gšt. F. Havel. (Dále jej tvořili plk. A. Hron, pplk. V.
Kropáček a mjr. Řezáč.) Zprostředkovával styk s rezistenčními
organizacemi a jeho úkolem bylo krytí Eliášových odbojových
aktivit.2 V rámci první rezistenční garnitury sehrála vynikající roli
Schmoranzova skupina,3 která se soustřeďovala výhradně na
zpravodajskou činnost. Její akční rádius nebyl omezen pouze na
protektorát;
poskytovala

informace,
exilu

získané

nejen

od

tiskových

prostřednictvím

referentů,

francouzského

vyslanectví, ale rovněž díky zahraničním zpravodajům ČTK.
Exprezident Edvard Beneš informoval o svém styku s Eliášem
takto: „Spojení to fungovalo…celkem bezvadně – byť s menšími
poruchami – až do příchodu Heydricha do Prahy 1941.“4
Jeden z vysoce postavených úředníků aparátu říšského
protektora

konstatoval

koncem

května

1939

na

adresu

protektorátního kabinetu: „Vy jste vlastně vláda opoziční, která
nehodlá na sebe vzíti odium nutné spolupráce s Němci…“5 1.7.
1939 se Eliášova vláda rozrostla o gen. četnictva Josefa Ježka,
1
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který od ministerského předsedy převzal funkci ministra vnitra.
Zřejmě první skutečně podstatnou kontroverzi mezi Eliášem a
státním tajemníkem v Úřadu říšského protektora K. H. Frankem
vyvolal vleklý spor o užívání výrazu „stát“ ve spojení s pojmem
„Protektorát Čechy a Morava“. Vláda se logicky opírala o pasáže,
vymezující autonomii ve výnosu vůdce a říšského kancléře ze
16.3. 1939. Ministerský předseda pak osobně tlumočil říšskému
protektorovi skutečnost, že „…vláda nemůže jinak, než trvat na
svém stanovisku, že protektorát lze označovat za stát a jeho
orgány a zřízení za státní.“1 Souhrnná měsíční situační zpráva SD
pro RSHA ze září 1939 mj. uváděla: „Vláda tvrdošíjně brání
práva

českého

státu…Opatření

německé

správy

narážejí

ustavičně na odpor – při vší zdvořilosti v českých kruzích – a
musejí být zlomena zásahy říšského protektora.“2 Vrchol boje s
okupačním aparátem představovalo v říjnu 1939 obsáhlé protestní
memorandum3 státního prezidenta proti porušování protektorátní
autonomie, na jehož formulování se, vedle ministra Havelky a
předsedy vlády, podíleli rovněž ministři Klumpar a Feierabend.
Memorandum, v němž Hácha vyslovuje znepokojení nad
metodami, které podle jeho názoru odrazují český lid od
spolupráce s Němci, srovnává vývoj české státnosti od poloviny
19. století a okupační stav označuje za „velký krok zpět“. Původní
verze obsahovala dokonce i pasáž o tom, že s českým národem je
zacházeno hůře než v Africe s Hotentoty a Zulukafry. Hácha
poukázal na skutečnost, že: „Svébytná práva veřejných věcí v
Čechách a na Moravě jsou soustavně potlačována a rozrušována.
1

Kvaček, R. - Tomášek, D.: Generál Alois Eliáš. Jeden český osud, Praha
1996, s. 63.
2
Pasák, T.: Pod ochranou říše, Praha 1998, s. 164.
3
Blíže k tomu např.: Feierabend, L., K.: Politické vzpomínky I., Brno 1994, s.
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Veřejná správa je tu část po části přejímána do bezprostřední
správy Říše. Říše strhuje na sebe víc a více vydávání všeobecných
právních

předpisů…

V

soudnictví

byl

zaveden

systém,

připomínající systém koloniálních kapitulací… Německá policie
pozatýkala mnoho českých lidí, aniž českým úřadům bylo řečeno
jediné slovo… Musím žalovati, že denní práce některých říšských
úředníků hledí na oblast českou jako na dobytou kolonii…
Odnárodňování se sleduje jako konkrétní cíl… Část německé
veřejnosti a představitelů říšské veřejné správy pokládá národ
český za národ zbabělců z té příčiny, že složil svého času bez boje
zbraně. Je to představa naprosto falešná. Znám příliš dobře svůj
národ, abych nepokládal za svoji povinnost upozorniti na
nesprávnost této představy a její škodlivé účinky. Národ český
poslechl svých vůdců se sebekázní podivuhodnou... Pro svůj dopis
volím úmyslně dobu, kdy německé zbraně dobyly velkých vítězství,
abych svůj čin zbavil jakéhokoliv oportunismu…“1 (Memorandum
předal v Berlíně do rukou šéfa říšské kanceláře, ministra Hanse H.
Lammerse, protektorátní vyslanec František Chvalkovský; jeho
druhý originál odevzdal Hácha osobně von Neurathovi.) Krátce
poté konkretizovala vláda postup při styku s představiteli
okupačního aparátu: “Při veškerých jednáních s německými
služebnami je třeba dbát co největší opatrnosti. Za žádných
okolností se ukvapeně nevázat, pokud možno každé jednání
protahovat, aby se získal čas. Vůbec se má z české strany žádat
dodržování

příslibů

Hitlera

ze

16.

března.“2

Další

nepřehlédnutelný vládní protest představovalo odmítnutí tzv. slibu

1

Táborský, E.: Pravda zvítězila. Deník druhého zahraničního odboje, Praha
1947, s. 413. Celý text in: Dokumenty z historie československé politiky 1939
- 1945, Praha 1966, díl II., s. 451 - 453, ed. L. Otáhalová a M. Červinková.
2
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178

věrnosti, k němuž vyzvala státního prezidenta říšská kancelář. Po
sérii

porad

vláda

Háchovi

návštěvu

Berlína

opakovaně

nedoporučila. V rozhovoru s von Neurathem zdůvodnil státní
prezident své rozhodnutí odložit cestu do Německa naprosto
otevřeně: „Podle mého názoru mohl bych podobný slib jako
zástupce národa dát jen tehdy, kdyby říšští orgánové přestali
vykonávat u nás působnost, kterou vyvíjejí dosud, a kdyby správa
v protektorátu byla zcela svěřena autonomním úřadům…“1 Vláda
dále protestovala proti zákazu vydávání spisů Tomáše G.
Masaryka a snahám o zapojení protektorátu do říšské celní unie, k
níž došlo až po průtazích, v říjnu 1940.
Vážná vládní krize nastala v důsledku událostí 17.
listopadu 1939. Eliáš uvažoval o demisi: „Zůstati a obětovati sebe
v očích národa, nebo odejíti a dopustit, aby přišly případně
pochybné živly k moci a vystaviti tak národ nebezpečí
hromadného zatýkání, věznění... a také dalšího krveprolití.“2 I
pod dojmem reakce říšského protektora a státního tajemníka
nakonec ministerský předseda demisi jménem vlády podal. Státní
prezident ji však nepřijal - konstatoval, že pro ni nespatřuje
důvod, neboť vláda za události minulých dnů nenese jakoukoli
vinu a že demise by pouze udělala radost představitelům
okupačního aparátu. Podobný názor sdílel i Londýn.
Po fatálním průlomu gestapa do odbojové sítě PÚ v druhé
polovině listopadu 1939, který v důsledcích znamenal pád celé
první odbojové garnitury, byl nucen odejít do exilu i jeho čelný
představitel, ministr L. K. Feierabend. Před zatčením jej zcela
jednoznačně zachránil neohrožený Eliášův postoj, s nímž se u
1
2

Pasák, T.: Pod ochranou říše, Praha 1998, s. 170.
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říšského protektora za svého ministra postavil. V rozhovoru s
Feierabendem předseda vlády zdůraznil, že svou neústupností von
Neuratha dokonale přesvědčil o nesprávnosti vznešeného
obvinění. Ačkoliv Neurath trval na ministrově demisi, pozdržel
akci gestapa až do doby svého návratu z plánované služební cesty.
Eliáš se s Feierabendem loučil těmito slovy: „Musíš utéci stůj co
stůj… Máš důležitý úkol vylíčit Benešovi a Národnímu výboru do
podrobností, jak se věci v protektorátě skutečně mají a co jsme my
ve vládě dělali… Máme... jedinou možnost: snažit se zdržovat
nacistická opatření a tím získávat čas… Konečně řekni našim, že
jsme ochotni se i obětovat, bude-li toho zapotřebí. Jsem
přesvědčen, že jsme dosud dělali ve prospěch národa vše, co bylo
v našich slabých silách…“1 Po Feierabendově odchodu
následovaly změny ve vládě. Od 3.2. 1940 se novým ministrem
stal Mikuláš z Bubna-Litic. Ministerstvo průmyslu, obchodu a
živností převzal Jaroslav Kratochvíl a místopředsedou vlády se
stal J. Krejčí.
Ministerský předseda byl nucen čelit nejen zvyšujícímu se
tlaku okupačního aparátu, ale i atmosféře nedůvěry, která jej
obklopila současně s odchodem Feierabenda a předsedy
Nejvyššího cenového úřadu Jaromíra Nečase (oba se stali
ministry exilové vlády). Na konci února 1940 Eliáš v dopise von
Neurathovi naznačoval úmysl abdikovat: „Jestliže při plnění
svých povinností neztratím nervy a nebudu se starat ani o útoky z
mého vlastního tábora, pak mě… náhodné akce německých kruhů,
na které z pochopitelných důvodů nemám žádný vliv, doženou
k témuž…“2 Od jara 1940 se počal, jako základ druhé odbojové
1

Feierabend, L., K.: Politické vzpomínky I., Brno 1994, s. 264 - 265.
Kvaček, R. - Tomášek, D.: Generál Alois Eliáš. Jeden český osud, Praha
1996, s. 53.
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garnitury, konstituovat ÚVOD. Eliáš byl o tomto vývoji podrobně
informován, neboť s řadou zakladatelů ÚVODu byl v kontaktu již
před jeho vznikem. Pozornost gestapa i SD, kterou si vysloužil již
na podzim 1939, počala v roce 1940 sílit. SD velmi pečlivě
monitorovala výroky ministerského předsedy a byla proto
podrobně

zpravena

o

„…periodických

stavech

naprosté

znechucenosti a z toho plynoucí ztráty energie…“,1 jak
konstatovala v červencové situační zprávě pro RSHA. Podezření
proti Eliášovi sílilo nejen kvůli totální neschopnosti představitelů
pařížské emigrace, kteří opomněli zlikvidovat část archivu
Československého národního výboru, vypovídající o jeho stycích
s Benešem, ale především kvůli zatčení O. Klapky,2 jehož obsáhlé
výpovědi předsedu vlády významně kompromitovaly. Gestapo
tehdy konstatovalo: „…při obecném zaměření legionářů proti
Říši a zjištění, že téměř všichni bývalí legionářští důstojníci se
podíleli po zřízení Protektorátu na protiříšských ilegálních
organizacích, je také toto jednání ministerského předsedy Eliáše
sotva překvapující…“3 Po kapitulaci Belgie Eliáš údajně řekl:
„Není možno zabránit obdivu k německým vojenským úspěchům a
opovržení Angličany a Francouzi mezi Čechy. Až se stane
známo… že Angličané ani v případě vítězství nemíní obnovit ČSR,
může lehce následovat zvrat v českém veřejném mínění a
přiblížení se k německým idejím, který by kontrastoval s postojem
protektorátní vlády.“4 V září 1940 naznačil Hácha po dohodě s
1
Blíže k tomu např.: Pasák, T.: Zápasy primátora JUDr. O. Klapky, Praha
1991.
2
Kvaček, R. - Tomášek, D.: Generál Alois Eliáš. Jeden český osud, Praha
1996, s. 62.
3
Tesař, J., Protiněmecká opoziční jednota na počátku okupace. In: Z počátků
odboje, Praha 1969, s. 513.
4
Pasák, T.: Pod ochranou říše, Praha 1998, s. 363.
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Eliášem K. H. Frankovi ochotu k vykonání slibu věrnosti. Na této
nabídce se bezpochyby podepsala deprese, způsobená porážkou
Francie. Státní prezident i ministerský předseda očekávali, že
tento akt zaručí uchování zbytku autonomních pozic. Berlín však
Háchovu nabídku negoval. Značně pesimistickou atmosféru
vykresluje Eliášova depeše do Londýna z prosince 1940:
„Průmysl,

obchod

i

banky

jsou

soustavně

i

násilím

germanizovány, mnohé české firmy jsou likvidovány, šéfové
pozavíráni... Zavírají a ruší se násilně některé české střední školy,
ba i měšťanské a obecné... Lid se drží dosud a je silný jedině
nadějí na brzký konec... Beznadějná je vyhlídka na jaro…“1

Před zatčením
Smyčka kolem ministerského předsedy se počala neúprosně
stahovat od počátku roku 1941. Informace o Eliášových
odbojových aktivitách byly postoupeny nejen Úřadu říšského
protektora, ale i Říšskému ministerstvu spravedlnosti. Gestapo i
SD evidovaly Eliášovo napojení na ÚVOD i na Londýn a
podezřívaly jej rovněž z účasti na útěku Feierabenda a Nečase.
Von Neurath zatím ale po dohodě s vůdcem a říšským kancléřem
zatčení

ministerského

předsedy

oddálil

s

poukazem

na

mimořádný hospodářský význam protektorátu a nebezpečí
neklidu, které by toto opatření mohlo vyvolat. Kdyby v lednu
1941 podala protektorátní vláda demisi, kterou zamýšlela
reagovat na Frankem zahájené tažení proti legionářům ve
veřejných službách (např. policie a četnictvo), Eliášovu zatčení by
zřejmě nic nebránilo. (Tato tzv. legionářská aféra nakonec
skončila po řadě jednání kompromisem.) Londýn, který stále radil
1

Pasák, T.: Pod ochranou říše, Praha 1998, s. 363.
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setrvat, uvedl 20.1. 1941 v depeši: „…fakt, že vláda v Praze
nejsou Quislingové, znamená pro zdejší vládu a naši politiku před
Angličany velké plus…“1
Při Eliášově odchodu z činné služby v březnu 1941 mu
Hácha adresoval osobní poděkování: „Jako Váš státní president
pokládám za svou milou povinnost ujistiti Vás i jménem české
národní pospolitosti svou vděčností za svědomité a vzorné
obstarávání kterýchkoli Vašich úkolů. Zůstávám s Vámi jako s
předsedou vlády i nadále v nejužším služebním styku a nemusím
se proto s Vámi nyní loučiti. Rád bych Vás však i při této
příležitosti ujistil svým upřímným přátelstvím, které neomezuje se
na naše úřední vztahy.“2
Po počátku polního tažení proti Jugoslávii a Řecku, se
přední představitel aktivistických novinářů, šéfredaktor Vladimír
Krychtálek, obrátil na ministry Havelku, Krejčího a Ježka se
žádostí o zodpovězení dvou otázek, týkajících se mezinárodního
vývoje, zvláště pak změn v jihovýchodní Evropě. Ministři však
odpověď, s plným Eliášovým souhlasem, odmítli. Krychtálek o
jejich stanovisku okamžitě informoval K. H. Franka, který jej
označil za „neloajální k Říši“ a dále konstatoval, že „…postoj tří
ministrů, ministerské rady a zvláště gen. Eliáše je třeba chápat
jako těžkou urážku Velkoněmecké říše.“3 Vzdorný postoj
přednosty prezidentské kanceláře, ministra Havelky, vedl
bezprostředně k jeho pádu. Z německé strany byl dlouhodobě
označován za „zlého ducha“ a 24.4. 1941 jej říšský protektor

1

Edvard Beneš. Vzkazy do vlasti. Směrnice a pokyny československému
domácímu odboji za druhé světové války, Praha 1996, s. 92, ed. J. Šolc.
2
Osobní pozůstalost A. Eliáše. In: arch. Tomáše Pasáka.
3
Pasák, T.: Pod ochranou říše, Praha 1998, s. 275.
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vyzval, aby podal demisi. Novým ministrem dopravy se o den
později stal Jindřich Kamenický.
12.4. 1941 byla Benešovi odeslána Háchova depeše: „Souhlasím
se společným postupem a podřizuji se mu. Nepodepíši žádný akt
mezinárodní

povahy,

to

znamená

státoprávní

prohlášení.

Nevyhlásím a nepodepíši žádný plebiscit, který považuji za daleko
surovější formu státoprávního prohlášení. Patnáctý březen se
nebude opakovat. Prosím, abyste uvědomil kompetentní lidi
venku… že tento den nebyl důsledkem mé slabosti, ale důsledkem
Mnichova.“ Eliášův vzkaz byl jednoznačný: „Stojím na společné
linii a neustoupím od ní.“1 O pět dní později došla Benešova
reakce: „Odpověď Háchy a Eliáše jsem obdržel. Děkuji jim
upřímně. Je to odpověď mužná, statečná a důstojná. Nebude
nikdy zapomenuta. Zde působila mocným dojmem. Umožní nám
plné a definitivní diplomatické a mezinárodní uznání…“2
Po otevření východní fronty se depeše mezi Prahou a
Londýnem soustředily především na odstoupení kabinetu. V
posledním Eliášově vzkazu ze 7.8. 1941 se uvádělo: „V případě
uložení nových břemen podá vláda demisi, půjde-li o břemena
národu neúnosná. V případě demise vlády budou učiněna
opatření, aby vážní lidé vládu nepřevzali…“ 3Protektorátní vláda
se současně dostala pod tlak pravicových extremistů (Vlajka,
Nacionálně

socialistická

česká

dělnickorolnická

strana,

Národopisná Morava, Arijská fronta), kteří požadovali vyslání
dobrovolníků proti bolševikům. Státní prezident Hácha neměl
kupodivu u říšského protektora příliš práce se zdůvodněním
negativního stanoviska svého i protektorátní vlády. Von Neurath
1
2
3

Tamtéž, s. 369 - 370.
Pasák, T.: Pod ochranou říše, Praha 1998, s. 370
Tamtéž, s. 377.
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se plně držel Hitlerových striktních směrnic a možnost vojenské
účasti českého národa ve válce proti Sovětskému svazu
jednoznačně nepřipustil už jen z toho důvodu, že jeho úkolem
byla od prvopočátku „...práce v dílnách a na poli…“1
Na přelomu července a srpna 1941 vypracovalo gestapo
proti ministerskému předsedovi jedenáctistránkovou obžalobu.
Podklady pro ni sestavil šéf pražské řídící úřadovny Hans U.
Geschke. Eliášovo zatčení záviselo pouze na změně postoje
Berlína. Poslední střet, který Eliáš ve funkci předsedy vlády zažil,
předznamenal tzv. chlebíčkovou aféru. Ke konci srpna počali se
silným tlakem na protektorátní vládu novináři, reprezentovaní
skupinou šéfredaktorů největších deníků (V. Krychtálek, K.
Lažnovský, E. Vajtauer, J. Křemen, V. Ryba, V. Crha, K.
Werner). Podle Lažnovského vláda „…po celé dva roky neučinila
téměř nic, aby pozvedla autoritu novinářů, a neuznala, že
aktivističtí novináři jsou jediní z intelektuální vrstvy, kteří se staví
pozitivně k současnému vývoji.“2 Když Vajtauer a Werner žádali
o vládní podporu proti vysílání londýnského rozhlasu, který
nabádal k bojkotu protektorátního tisku, Eliáš ji striktně odmítl.
Negativně se stavěl rovněž k udělení audience, k níž došlo až po
nátlaku, 18.9. 1941. Zasedání - jehož podstatou byla snaha
aktivistů přimět vládu k přijetí zásadního prohlášení o tom, že
žurnalisté mají její podporu - však kromě několika vágních
formulací nepřineslo konkrétní výsledek. V obecnou známost
však vešlo poté, co Lažnovský, Vajtauer, Křemen a Krychtálek

1

Dokumenty z historie československé politiky 1939 - 1945, Praha 1966, díl
II., s. 451 - 453, ed. L. Otáhalová a M. Červinková, s. 623 - 624.
2
Dokumenty z historie československé politiky 1939 - 1945, Praha 1966, díl
II., s. 451 - 453, ed. L. Otáhalová a M. Červinková, s. 315 - 316. Blíže k tomu:
Pasák, T., Aktivističtí novináři a postoj generála Eliáše v roce 1941. In:
ČSČH, roč. XV/1967, č. 2, s. 173 - 192.
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onemocněli 24.9. „chřipkou“, jejímž následkům šéfredaktor
Českého slova K. Lažnovský 10.10. 1941 podlehl. Podle pitevní
zprávy zemřel Lažnovský na tyfus. (Po Eliášově odsouzení nechal
zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich záležitost obsáhle
vyšetřovat a interpretovat ji jako politickou vraždu. Podle
poválečných výpovědí zainteresovaných lékařů byly skutečně
některé chlebíčky podané aktivistickým novinářům infikovány
bakteriemi tyfu, o čemž samozřejmě nemohl ministerský předseda
nevědět.)
Ještě před oficiálním nástupem do funkce zastupujícího
říšského protektora, 27.9. 1941,

hlásil Heydrich v dálnopise

říšskému vůdci SS Heinrichu Himmlerovi, že došlo k dlouhodobě
plánovanému zatčení ministerského předsedy Eliáše, který byl
vzápětí obviněn z vlastizrady a snahy o odtržení českých zemí od
Říše.1 V sobotu 27.9. 1941 byl Eliáš na inspekční cestě,2 z níž byl
odvolán do Černínského paláce, sídla říšského protektora, a tam v
pracovně Frankova tajemníka Roberta Giese v 15,30 hod. osobně
zatčen šéfem pražského gestapa Geschkem;3 večer byl odvezen k
výslechu do řídící úřadovny gestapa. Společně s Eliášem padlo v
rámci protektorátní vlády poslední pásmo vzdoru. Heydrich, který
Eliášovo zatčení připravoval v Berlíně, měl původně v úmyslu
postavit ministerského předsedu před stanný soud, ale po
konzultacích s prezidentem Lidového soudu (VGH) Otto G.

1

Protektorátní politika Reinharda Heydricha, Praha 1991, s. 87 - 88, ed. M.
Kárný, J. Milotová, M. Kárná.
2
Údaje o tom, kam inspekční cesta vedla, se liší. Pasák (Generál Alois Eliáš a
odboj. Slovo k historii, č. 27, Praha 1991, s. 28) uvádí okolí Písku, Kvaček a
Tomášek (Generál Alois Eliáš. Jeden český osud, Praha 1996, s. 83.) hovoří
také o návštěvě „…započaté stavby dálnice Praha – Brno.“
3
Záznam prezidentské kanceláře o Eliášově zatčení in: Dokumenty z historie
československé politiky 1939 - 1945, Praha 1966, díl II., s. 625 - 629.
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Thierackem,1 se rozhodl předat Eliášův a Klapkův případ právě
VHG. 28.9. 1941 se za účasti státního prezidenta konala schůze
vlády. Hlasování, které mělo vyřešit případnou demisi, však
dopadlo nerozhodně. Pro odstoupení se vyslovili ministři
Kratochvíl, z Bubna-Litic, Klumpar a Kalfus. Proti byli Krejčí,
Ježek, Kapras a Kamenický. Ministr Čipera se zdržel. Výsledek
hlasování komentovali ministři Kratochvíl a z Bubna-Litic
jednoznačně: „Česká vláda zradila svůj národ.“2 Řízení kabinetu
se ujal dosavadní místopředseda Krejčí. Státní prezident Hácha,
zbavený opory v Havelkovi i Eliášovi, měl již připraven
nesignovaný čistopis vlastní demise. Po následné návštěvě
Heydricha s Frankem, kdy zastupující říšský protektor oznámil,
že „Eliášovo chování a činnost bylo nepřátelské Říši a jeho
zatčení nutné v zájmu Německa i českého národa…“3 od ní pod
nátlakem upustil a zavázal se k „loajální spolupráci“. 28.9. 1941
došlo, téměř okamžitě s vyhlášením civilního výjimečného stavu,
k likvidaci významných příslušníků rezistence. Rozhodnutím
stanných soudů v Praze a Brně byli popraveni představitelé ON
generálové Josef Bílý a Hugo Vojta a 30.9. 1941 reprezentanti
Obce sokolské v odboji náčelník Augustin Pechlát a Vladimír
Groh. 29.9. 1941 informovala ČTK: „Ministerský předseda Eliáš
zatčen. Z nařízení zastupujícího říšského protektora SS1

Thierak, Otto Georg (19.4. 1889 Wurzen – 22.11. 1946 tábor
Esselheide/Sennelager, sebevražda). Maturita 1910, do r. 1914 studium práv
v Marburgu a Lipsku, 1914 – 1918 na frontě, 1920 asesor, 1921 státní
zástupce u zemského soudu v Lipsku, 1926 v Drážďanech. 1932 vstup do
NSDAP, 1933 – 1935 státní ministr spravedlnosti v Sasku, po intenzivní
spolupráci s SA 1934 člen SA, 1935 viceprezident Říšského soudu, 1936
prezident Lidového soudu, od 1937 vedoucí výboru německo-italských
právních vztahů, 1940 – 1941 vojenská služba, od 20.8. 1942 do 30.4. 1945
říšský ministr spravedlnosti, prezident Akademie německého práva a vedoucí
právního úřadu NSDAP.
2
Pasák, T., JUDr. Emil Hácha (1938 - 1945), Praha 1997, s. 163.
3
Tamtéž.
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Obergruppenführera gen. Heydricha byl ministerský předseda
autonomní protektorátní vlády Ing. Eliáš zatčen pro velezradu a
zemězradu a odevzdán lidovému soudu Německé říše k vynesení
rozsudku. Zastupující říšský protektor zbavil současně zatčeného
jeho úřadu jako ministerského předsedy protektorátní vlády.“1

Soud a vězení
Uzavřený proces s bývalým předsedou vlády se konal 1.10. 1941
v Petschkově paláci, pod vedením předsedy Lidového soudu a
pozdějšího říšského ministra spravedlnosti O. G. Thieracka. Z
české strany byli připuštěni pouze aktivističtí novináři F. J.
Prokop a K. Werner. Připravenou obžalobu dopracoval na přímý
Heydrichův pokyn šéf pražského gestapa, právník H. U. Geschke.
Úvod obžalovacího spisu shrnoval Eliášova provinění: „…v
letech 1939 - 1941 v Protektorátu Čechy a Morava pokračoval
spolu s dalšími ve vlastizrádné činnosti, násilím nebo pod
hrozbou násilí připravoval od Říše Říši náležejícího území, při
čemž činnost byla zaměřena k přípravě velezrady organizovaným
spojením proti zřízení, jako protektorátní příslušník toto v době
války nebo hrozící války proti Říši v jednotě činů podnikal a cizí
moci nadržoval, nebo válečné moci Říše újmu přivoditi chtěl a o
úmyslech velezrady a zemězrady hodnověrné vědomí měl a
opomenul o tom v pravý čas uvědomiti úřady…“2 Obžaloba byla z
propagandistických důvodů nucena upustit od zveřejnění indicií,
které Eliáše usvědčovaly ze styku s londýnským exilem. Dodnes

1

Kvaček, R. - Tomášek, D.: Generál Alois Eliáš. Jeden český osud, Praha
1996, s. 85. Oficiálně odvolal Eliáše 29.9 1941 státní prezident rozhodnutím
tohoto znění: „Pane inženýre Eliáši, zbavuji Vás úřadu předsedy vlády
Protektorátu Čechy a Morava.“ Orig. v němčině in: ATP.
2
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tradované tvrzení o tom, že německá strana neměla v tomto směru
dostatek důkazů, je zcela neudržitelné. Obžaloba dále zmiňovala
Eliášovy styky s ON a Schmoranzovou skupinou a dovolávala se
výpovědí bývalého pražského primátora Klapky a bývalého
vedoucího pražského kraje NS J. Nestávala. V závěru obžaloby
H. U. Geschke konstatoval: „Nadto mu [Eliášovi - pozn. JBU]
bylo jasné, že činnost osob z horních vrstev, které s ním byly ve
styku, může přivodit, že Německo současnou válku prohraje a že
oni mužové chtějí svou činností přispět k tomu, aby bylo dosaženo
cíle, jehož základem bylo obnovení Československé republiky.
Tím, že tuto činnost, navzdory povinnosti zachovávat věrnost
Vůdci a říšskému protektorovi trpěl a jí nezabraňoval,
podporoval velezrádnou činnost jmenovaných osob a tím se sám
dopustil trestného činu přípravy velezrady jako spolupachatel. S
tímto se obviněný podle vlastního doznání ztotožnil.“1
Jako

svědci

byli

předvedeni

O.

Klapka,

bývalý

národněsocialistický poslanec a zakladatel významné moravské
rezistenční skupiny - Zemského národního výboru – Ferdinand
Richter a příslušníci gestapa Dittmar Bingel a Oskar Fleischer. Na
otázku cítí-li se vinen, odpověděl Eliáš: „Částečně ano.“ Proces
trval necelé čtyři hodiny. Rozsudek smrti byl vynesen ve 13,43
hod. Souzený vyslechl verdikt „…vzpřímen, bez pohnutí, a také
průběhem odůvodňování rozsudku zachoval klid a nejevil
nejmenších známek fyzického vzrušení…“2

Podle Pasáka3 byl

Eliáš po vynesení rozsudku nucen pronést loajální projev, v němž
mj. ubezpečoval, že „….z geopolitických, hospodářských i
1

Kvaček, R. - Tomášek, D.: Generál Alois Eliáš. Jeden český osud, Praha
1996, s. 89.
2
Tamtéž, s. 93.
3
Prohlášení gen. A. Eliáše před německým soudem v roce 1941 a jeho
rozpornost. In: ČSČH, roč. XVI/1968, č. 3, s. 447 - 458.
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sociálních důvodů považuje nezávislou existenci sedm a
půlmilionového národa uprostřed německého prostoru za
nemožnou... Opakovaně se prý snažil najít pro svůj národ z této
situace východisko, ale nenašel pro tuto snahu dostatek
porozumění…“1

Jeho

„loajální“

projev,

jehož

fotokopie

publikoval 7.10. 1941 protektorátní tisk, byl zřejmě německou
stranou upraven.2 Tisk označil Eliáše za „obojživelníka“ a
„krátkozrakého pseudopolitika“.
Po rozsudku byl Eliáš dopraven na Pankrác. Jeho
bezprostřední reakci zaznamenal dozorce Adolf Kolínský, který
jej oslovil v cele: „…zůstal stát a se smrtelně bledou, nervově
napjatou, vyčerpanou tváří se mi několik vteřin díval do očí, beze
slova. Po několika vteřinách jakoby se vzpamatoval, udělal rychle
delší krok a chytil mě za ruce… Když jsem se sám vzpamatoval...
odběhl k oknu, ruce přiložil na oči a usedavě plakal… Po chvíli
přestal... utřel si oči kapesníkem, upravil si oděv a obrátil se ke
mně: »Odpusťte mi, stydím se před Vámi, ale neodsuzujte mě.
Jsem voják, ale přišlo mi líto, že jste na mě tak upřímně
promluvil, a to česky. Překvapil jste mne, nebyl jsem na to
připraven. Několik dnů na mně nikdo slušně nepromluvil z těch
vašich nadlidí. Jenom samé ponižování…«“3 Druhý den po
vynesení rozsudku podal státní prezident zastupujícímu říšskému
protektorovi žádost o milost: „Jsem Vám zavázán velkým díkem,
že jste mě svým dopisem ze včerejšího dne informoval o
rozhodnutí ve věci býv. ministerského předsedy A. Eliáše a za to,
1

Dokumenty z historie československé politiky 1939 - 1945, Praha 1966, díl
II., s. 629, ed. L. Otáhalová a M. Červinková.
s. 629.
2
Pasák, T., Prohlášení gen. A. Eliáše před německým soudem v roce 1941 a
jeho rozpornost. In: ČSČH, roč. XVI/1968, č. 3, s. 447 - 458.
3
Martínek, M.: Vězeň Alois Eliáš. In: Magazín Práva, roč. 1995, č. 42, s. 26,
11.11. 1995.
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že mně umožňujete nyní, abych o tomto případu s Vámi promluvil
a požádal Vás současně, abyste doporučil Vůdci a říšskému
kancléři moji naléhavou prosbu o jeho omilostnění. Případ
Eliášův dotkl se mě velmi hluboko, ježto jde o muže, který jeden z
prvních a bezvýhradně pochopil můj krok z 15. března 1939, který
za ním stál a vynaložil všechen svůj vliv, aby národu vštípil
vědomí, že toto dějinné rozhodnutí bylo jedině správné. Myslím,
že jeho činy, které se mu kladou za vinu, nevycházely z pohnutek
nečestných a že, zakolísal-li a nepostupoval-li nekompromisně
tam, kde zjistil postoj proti Říši nepřátelský, činil tak proto, aby
neobětoval lidi, o nichž stále doufal, že se mu podaří včas přivést
je na správnou cestu...“1 6.10. 1941 sdělil Heydrich Háchovi
důvody odkladu výkonu rozsudku. Hitler sice Eliášovi milost
neudělil, popravu však odložil, neboť výpovědí odsouzeného bylo
zapotřebí v dalších procesech.2
Vedle snahy zastupjícího říšského protektora usvědčit
Eliáše z travičství, se k případu bývalého ministerského předsedy
nepřímo

vyjádřil

zřejmě

nejvýznamnější

aktivista,

český

nacionální socialista Emanuel Moravec, který v projevu nad
hrobem redaktora Lažnovského uvedl: „Obrýlení mandaríni,
vážení ve světě, který odchází, brání své ztracené posice
podobnými

prostředky,

jakých

užívala

vedoucí

vrstva

degenerovaných epoch vždy a všude. Jed, výbušniny v nevinných
obalech, falešné dokumenty, slepí fanatici. To všechno je pro tuto
vrstvu dobré jako zbraň… Nezbývá proto než zvednout rukavici,
která nám byla hozena a ohlásit ve vlastním národě boj proti

1

Dokumenty z historie československé politiky 1939 - 1945, Praha 1966, díl
II., s. 630 - 631, ed. L. Otáhalová a M. Červinková.
2
Tamtéž, s. 631.
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všem, kteří dobu nepochopili a kteří jdou s nepřáteli Nové
Evropy...“1
Na Pankráci měl Eliáš relativní volnost, neboť nebyl
pokládán za běžného vězně. Mohl číst noviny, občas se stýkal s
vězeňskými dozorci (jeho motáky vynášel Kolínský) i některými
vězni. Psal verše, vyrobil si šachové figurky a karty. Měl statut
jakéhosi rukojmí za klid v zemi. Podle kriminálního tajemníka
gestapa Josefa Chalupského měl být po vítězné válce amnestován.
„Klid v zemi“ byl ovšem zásadně porušen atentátem na
zastupujícího říšského protektora. Špičky domácí rezistence jej
sice s poukazem na téměř jistou likvidaci zbytků odbojových sítí
od počátku odmítaly, londýnský exil však rozhodl jinak. V rámci
následných represí došlo do značné míry k vyhubení elity těch
kruhů, které by byly povolány znovu ustavit poválečné
Československo a jež později postrádala nikoliv pouze jedna
generace. K této elitě patřil bezesporu i bývalý ministerský
předesda Alois Eliáš.

Konec
19. června 1942, den po dobytí kostela Cyrila a Metoděje, kde
položilo život sedm příslušníků londýnských desantů – včetně
atentátníků – stále trval civilní výjimečný stav. Dusnou atmosféru
hlavního města protektorátu, která byla vždy o něco napjatější než
ve zbytku země, poněkud odlehčovalo slunečné, téměř letní
počasí. Teplota se vyšplhala na 25° C. Na pokračující mašinérii
poprav se ovšem nezměnilo vůbec nic; rozdíl byl pouze v tom, že
tentokrát byl na seznam zapsán i bývalý ministerský předseda.2
1

Polední list, roč. XV., č. 286, s. 1, 16.10. 1941.
Na základně rozsudků stanných soudů bylo jenom 19.6. 1942 popraveno 69
osob.
2
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Tento přímý rozkaz H. Himmlera sdělil veliteli pankrácké věznice
Paulu Soppovi vládní rada Wilhelm Schulze, vedoucí referátu III
A1 pražského gestapa. Nedlouho po 17. hodině byl gen. Eliáš
odvezen na kobyliskou střelnici. Podle Soppy „…věděl, že bude
popraven, a choval se statečně… neprojevil žádné přání ani
nevyřizoval žádné pozdravy.“2 Kriminální rada gestapa Adolf
Fuchs přečetl rozsudek a jeho přímý výkon předal důstojníkovi
Ochranné policie. Gen. Eliáš nebyl spoután a odmítl i pásku přes
oči. Nejevil známek strachu, byl klidný a vyrovnaný. Pět mužů
popravčí čety nastoupilo ve vzdálenosti 12 m od odsouzeného.
Salvu, která vzápětí třeskla, už ale generál neslyšel. Zemřel
okamžitě; byl jediným mrtvým kobyliské střelnice toho dne.
Přítomný lékař vyhotovil dvě zprávy - pro pankráckou věznici a
strašnické krematorium.
Český protektorátní tisk Eliášovu popravu - s výjimkou
aktivistických novinářů, kteří cítili potřebu vyrovnat si osobní
účty - nekomentoval. Hromadně byla naopak převzata zpráva
ČTK, která nejprve uváděla seznam popravených v souvislosti s
atentátem na R. Heydricha a jména k smrti odsouzených lidovým
soudem v Berlíně pro „zrádné nadržování nepříteli“. Oznámení o
Eliášově smrti bylo zařazeno zcela na konec: „Kromě toho byl
dne 19. června 1942 vykonán rozsudek smrti, vynesený lidovým
soudem dne 1. října 1941, nad bývalým předsedou protektorátní
vlády generálem Eliášem.“3

1

Obranné zpravodajství, české jednotky v zahraničí, vyhodnocování spisů
zabavených českým orgánům.
2
Osobní pozůstalost A. Eliáše. In: ATP.
1
Polední list, roč. XVI, č. 167, s. 2, 20.6. 1942. Z Londýna se o Eliášovi
zmínili J. Stránský 20.6. 1942, in: Hovory k domovu, Praha 1946, s. 304 a
21.6. 1942 P. Drtina, in: A nyní promluví Pavel Svatý..., Praha 1947, s. 219.
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Doprovází-li muže na smrt jejich sny, pak Alois Eliáš jistě
nepochyboval o znovuobnovení svobodného Československa.
Málokdo přispěl k naplnění této vzdálené vize tak, jako právě on.

Jindra1
Rok 1941 sice přinesl likvidaci oficiálních struktur ČOS; více než
půl milionu bývalých členů však zaručovalo další kontinuitu
OSVO. Pod tímto zorným úhlem nahlížel možnosti sokolské
rezistence i přední reprezentant PVVZ K. Bondy, jehož reakci na
užší spolupráci zaznamenal L. Vaněk:2 „Dr. Bondy nezatajoval
radost, že získal spojení s aktivním sokolským odbojovým hnutím,
protože vedení odboje počítalo zatím jen s tou možností, že by v
příhodné chvíli navázalo spojení s dr. Scheinerem, synem
bývalého starosty ČOS… Po zběžné informaci o spolupráci s
několika odbojovými organizacemi politickými i vojenskými,
projevil dr. Bondy názor, že sokolstvo a jeho rozvětvenou
organizační strukturu je nutno považovat za nejlepší vertikální síť

1

Název převzat z druhého krycího jména Ladislava Vaňka, který jej získal
podle Jindřicha Vaníčka (1862 - 1934), starosty České (Československé) obce
sokolské (ČOS) z let 1892 - 1931.
2
Ladislav Vaněk (1906 - 1993), středoškolský profesor chemie a tělesné
výchovy a sokolský činovník. Náčelník vyškovské župy, do ČOS vstoupil
roku 1924, ve 30. letech činný v Brně. V letech 1938 - 1941 člen náčelnictva
ČOS. Od jara 1939 jeden z vedoucích představitelů sokolské rezistence na
Moravě, posléze člen Komise pro styk se župami a Sokolské revoluční rady.
Po rozpuštění ČOS přešel do ilegality a v Praze stanul v čele organizace
Jindra, jejíž členové se významně podíleli na přípravách atentátu na
zastupujícího říšského protektora Heydricha. Zatčen 4. září 1942, k trestu
smrti odsouzen 8. ledna 1943. Učnil rozsáhlé doznání a až do konce války
úzce spolupracoval s gestapem, poté se Státní bezpečností. V letech 1945 1948 přednosta tělovýchovného odboru ministerstva školství a osvěty a
osobní poradce ministra průmyslu B. Laušmana. Do roku 1977 pak působil na
pražských středních školách. Roku 1987 jej M. Ivanov, v rámci obsáhlé
tiskové polemiky na stranách Tvorby, obvinil v pětidílném Memorandu ze
zrady a kolaborace, in: č. 26, s. XII, č. 27, s. XII, č. 28, s. XII, č. 29, s. XII a
30, s. XII. Vaňkovu odpověď publikoval pod názvem Antimemorandum
Signál, roč. XXIII, č. 49, s. 28 - 29 a č. 50, s. 28 - 29; Vaňkův pokus žalovat

194

- ať už legální nebo ilegální - k níž by se mohla připnout užší síť
odbojová ihned a v dané chvíli… Po vzájemné dohodě o
programu a spolupráci jsem byl přibrán do vedoucí skupiny
PVVZ,

která

teoreticky

spolu

s

ostatními

zúčastněnými

reprezentovala odbojovou řídící složku, tzv. ÚVOD.“1 Ačkoliv
OSVO zřejmě v rámci první rezistenční garnitury nedosáhla zcela
totožného postavení s předními odbojovými skupinami, její
význam počal stoupat při budování základů garnitury druhé, tzn.
od pozdního jara roku 1940. Optické i faktické možnosti OSVO
rostly úměrně s úspěšností zásahů gestapa proti dalším
odbojovým organizacím, které v Neurathově éře prošly řadou
vážných existenčních krizí. Při Heydrichově nástupu patřila
OSVO k jednoznačně nejkompaktnějším částem rezistence a její
činnost nabývala na intenzitě již v době trvání civilního
výjimečného stavu - během posledních týdnů roku 1941 - kdy
vlna poprav a zatýkání dočasně paralyzovala ostatní odbojové
struktury. Tuto skutečnost potvrzuje rozsudek nad krajským
vedoucím Jindry v Hradci Králové, Karlem Nesnídalem, v němž
Lidový soudní dvůr charakterizoval OSVO takto: „Je dějinnou
skutečností, že Sokol byl již před rokem 1918 jedním z nositelů
české státní idey a po vzniku Československé republiky patřil k
hlavním oporám nového státu. Po vzniku protektorátu se tento
zásadně šovinistický postoj nezměnil. Na skutečnosti, že Sokol
vstoupil do odboje - jako jedna z jeho nejvýznamnějších složek
usilující o znovuustavení českého státu - již od časného jara roku
1939 není proto nic překvapivého. Sokol, který se i po vzniku
protektorátu až do svého rozpuštění, opíral o svou dosavadní
Ivanova pro trestný čin pomluvy a křivého svědectví pražský městský
prokurátor 30.11. 1987 odložil.
1
Vaněk, L.: Počátky sokolského odboje, Praha 1947, rukopis, s. 9.
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strukturu, si jako první úkol vytyčil přípravu znovuustavení
samostatného státu v Čechách a na Moravě... Ilegální vedení
Sokola bylo, stejně jako vedoucí odbojové kruhy přesvědčeno, že
říši nepříznivý vývoj, očekávaný po vzniku války, poskytne
vyhlídku na úspěšné povstání, jež v protektorátu odstraní
německou nadvládu. Pro tento konečný cíl měl Sokol organizačně
zajistit spolehlivé a nasazení schopné oddíly, připravené
plánovitě nastoupit i v delším horizontu. Vedle výše zmíněného
velezrádného cíle měl Sokol po vypuknutí války napomáhat vzniku
a rozvíjení práce v odbojových organizacích, které v jednotlivých
částech země během války důsledně poškozovaly obrannou
jednotu říše. Jde rovněž o to, že Sokol poskytoval podporu
parašutistům vysazeným nad protektorátem a pracoval tak ruku v
1

ruce s nepřátelskými mocnostmi.“

Devatenáctistránkovou závěrečnou zprávu o ilegální
sokolské organizaci Jindra,2 která vznikala od konce září 1942,
sestavil referát II BM3 řídící úřadovny gestapa v Praze s datem
10. prosince 1942. Mimořádná výpovědní hodnota této závěrečné
zprávy spočívá především ve skutečnosti, že shrnuje maximum
gesatpu tehdy dostupných informací o sokolském odboji,
nastiňuje činnost OSVO a podrobně charakterizuje genezi Jindry.
Lze jednoznačně konstatovat, že teprve až na jejím základě bylo
možno rekonstruovat činnost Jindry a vřadit ji jak do užšího
1
BA – f. VGH R 60 I 311- srv. AMV - f. 141, k. 344/1 - 10.12. 1942, s. 1 - 2.
Blíže k tomu: Gostomski, V. von - Loch, W.: Der Tod von Plötzensee.
Erinnerungen, Ereignisse, Dokumente 1942 - 1944, Frankfurt am Main 1993,
s. 154 – 155.
2
AMV - f. 144, k. 344/1 - č. 142/42g, Schlussbericht. Illegale
Sokolorganisation „Jindra“. Edice této závěrečné zprávy in: SD, roč.
VIII/2001, č. 4, s. 791 – 811, ed. J. B. Uhlíř; viz příloha.
3
Referát II BM se zabýval politickými záležitostmi, především českým
pravicovým hnutím odporu.
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kontextu

vlastní sokolské rezistence, tak do širšího kontextu

domácí rezistence jako takové. Ze zprávy jednoznačně vyplývá,
že gestapo považovalo Jindru za kontinuální součást OSVO. Toto
tvrzení neudivuje, neboť závěrečná zpráva je postavena
především na shrnutí mimořádně obsáhlých výpovědí vedoucího
Jindry, Ladislava Vaňka, který se gestapu prezentoval jako čelný
představitel domácí rezistence.
Po nástupu Reinharda Heydricha patřila OSVO k
jednoznačně nejkompaktnějším a nepochybně – díky početnosti
své členské základny – nejvitálnějším částem rezistence. Její
činnost znovu nabývala na intenzitě ještě během posledních týdnů
roku 1941, v době trvání civilního výjimečného stavu, kdy vlna
poprav a zatýkání dočasně paralyzovala drtivou většinu ostatních
odbojových struktur. Žádné z rezistenčních organizací se mezi
březnem 1939 a červnem 1942 zjevně nepodařilo zachovat
podobnou kontinuitu, jako právě OSVO. Hluboce zakořeněný
názor, že OSVO je pouhým synonymem, užívaným pro sokolskou
odbojovou organizaci Jindra, je ovšem třeba, především v
důsledku posledních výzkumů, důrazně odmítnout.1 Jindru
vybudoval a vedl jeden z nejvýznamnějších představitelů
sokolské rezistence Ladislav Vaněk. Tento poslední představitel
SRR přesídlil z Brna do Prahy po Akci Sokol a s rekonstrukcí
poničené sítě OSVO počal v polovině listopadu 1941; tehdy se
také začala psát krátká historie Jindry. Na vedoucích postech
stanuli již dříve designovaní zemští velitelé OSVO v Čechách a

1
AMV - f. 141, k. 344/1 a 342/11 a Jelínek, Z.: Operace Silver A, Kolín,
ČSPB 1984 nebo týž: Operace Silver A, Praha, NV 1992.
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na Moravě - František Pecháček1 a Štěpán Drásal.2 Z dalších
známých jmen lze připomenout jejich přímé zástupce Josefa
Beneše3 a Gustava Večeřu, vedoucího Velké Prahy Karla Modra,4
krajské vedoucí pražského pětižupí Františka Skálu,5 Františka
Hejla,6 Ladislava Chvátala,7 dr. Jana Svobodu8 a Rudolfa Dudka9
či táborského dr. Karla Evalda. Velitelem radikální odnože Jindry,
skupiny Říjen, se stal Jan Zelenka,10 pozdější „generální
ubytovatel“ londýnských desantů, které se podílely na atentátu na
zastupujícího říšského protektora Heydricha.
„O rychlosti, s jakou se prof. Vaněk v Praze etabloval,
svědčí

nejlépe

skutečnost,

že

díky

svým

sokolským

spolupracovníkům se dokázal setkat i s nejhledanějším mužem v
protektorátě - škpt. Václavem Morávkem. V této době současně
vyjednával s Karlem Nejedlým, vedoucím odbojové organizace
1

František Pecháček (1896 - 1944), sportovní gymnasta a sokolský činovník,
přední představitel OSVO. Účastník Olympijských her roku 1920, mistr světa
ve víceboji jednotlivců i v soutěži družstev z roku 1922. Autor skladeb
Sokolská brannost a Přísaha republice na X. všesokolském sletu 1938. Od léta
1939 zemský velitel OSVO pro Čechy, od listopadu 1941 zastával tutéž funkci
ve skupině Jindra. Zatčen 20. července 1942, popraven 3. února 1944 v
Mauthausenu.
2
Štěpán Drásal (1885 - 1957), učitel a sokolský činovník. Starosta Sokola
Husovice, náčelník župy Jindry Vaníčka, člen náčelnického sboru ČOS. Od
léta 1939 zemský velitel OSVO pro Moravu, od listopadu 1941 zastával tutéž
funkci ve skupině Jindra. Zatčen 16. září 1942, vězněn do 19. dubna 1945 v
Kounicových kolejích, Vratislavi, Drážďanech, Míšni a Lipsku. Po vzpouře
vězňů osvobozen americkou armádou.
3
AMV - f. 141, k. 344/1, list 43 - 45 a 344/8, s. 2 - 20.
4
Tamtéž, k. 344/1, list 45 - 46 a 110 - 111.
5
Tamtéž, list 46 a 111.
6
Tamtéž, k. 344/2, s. 5 - 8.
7
Tamtéž, k. 344/1, list 111 - 112.
8
AMV - f. 141, k. 344/2, s. 15 - 19.
9
Tamtéž, k. 344/1, list 112.
10
Jan Zelenka (1895 - 1942), známý pod krycím jménem Hajský, učitel a
sokolský činovník. Starosta župy Krušnohorské - Kukaňovy, jediné, která v
organizační struktuře ČOS v Čechách zanikla mnichovským záborem jako
celek. Od roku 1939 člen OSVO, od podzimu 1941 vedoucí radikální odnože
Jindry, skupiny Říjen. "Generální ubytovatel" londýnských desantů, které se
podílely na atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha. 16.
června 1942 spáchal při zatýkání sebevraždu.
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»Kapitán Nemo«, a postupně disponoval i dalšími ilegálními
kontakty, které mu záhy dopomohly k postavení významného
činitele domácího odboje a hlavního reprezentanta jeho sokolské
složky.“1 Vaněk se záhy dostal do styku rovněž se zástupci skupin
Národního obranného svazu (NOS)2 a Svazu obcí střeleckých
(SOS).3 Podle všeho pretendoval na vedoucí postavení v rámci
celé demokratické rezistence.
O novém členění OSVO uvažoval Vaněk údajně již po
zatčení náčelníka Augustina Pechláta,4 v červenci 1941: „Snahou
bylo uchovat základní strukturu sokolskou, postavenou na župách,
s ohledem na spolupráci s vojáky a jinými organizacemi se
plánovalo rozdělení podle politických a soudních okresů. Mělo
tím být v předpokládaném okamžiku usnadněno jednak vytvoření
příslušných národních výborů, jednak snazší spolupráce podle
rozdělení státního. Na rozdíl od vybudování první sítě, která byla
příliš početná, jsem nyní chtěl postavit jen kostru, na níž by se v
1

Kokoška, S.: K osudům vzkazu prezidenta Beneše do vlasti z 26.11. 1941.
Výpověď Ladislava Vaňka na brněnském gestapu. In: HaV, roč. XLV (1996),
č. 5, s. 115.
2
Národní obranný svaz (NOS) - rezistenční organizace, v jejímž čele stáli
JUDr. Jan Karlík, mjr. Jaroslav Purkyt a gen. Šípek. V rámci prověřovacích
listin v SÚA - f. ÚV SPB, k. 61, fol. 2417 - 2442 vedena pod názvem Národní
obrana státu. K NOS dále: VÚA - f. 308-26-8.
3
Svaz obcí střeleckých (SOS) - rezistenční organizace, budovaná okruhem
příslušníků bývalých Národních střeleckých gard; odborná literatura se SOS
doposud nevěnovala.
4
Dr. Augustin Pechlát (1877 - 1941), magistrátní úředník a vysokoškolský
pedagog. Významný sokolský činovník, publicista, spoluautor řady sletových
vystoupení. V letech 1939 - 1941 náčelník ČOS a vůdčí osobnost OSVO, člen
nejužšího sokolského rezistenčního vedení - Komise pro styk se župami a tzv.
ilegální pětky. Pětka, jejímiž dalšími členy se stali J. V. Keller, F. Bláha, J.
Truhlář a E. Köppl, vznikla na konci srpna 1939 a představovala centrální
řídící orgán OSVO s celoprotektorátním dosahem, do jehož pravomocí přímo
spadalo zpravodajství a styk se zahraničím, financování odboje a vlastní
orientace ČOS v rámci politických proudů dalších rezistenčních organizací.
Pětka se tak stala nejvyšším ideovým vedením OSVO zatímco Komise pro
styk se župami se soustředila na vlastní realizaci rezistenční činnosti. Pechlát
udržoval úzké styky s ON a PVVZ. Zatčen 3. července 1941, popraven 30.
září 1941 v ruzyňských kasárnách.

199

příslušné chvíli rychle připojily podle okolností a krajů další
organizační útvary. V zásadě bylo plánováno vybudování dvou
sítí. Jednak tzv. síť horizontální, tj. síť vytvořená kolem vlastního
organizačního vedení, která by obsahovala potřebné pracovní
složky a buňky, jdoucí do všech státních úřadů, veřejnoprávních
korporací, včetně tisku a rozhlasu… Vedle této horizontální sítě
byla zároveň vybudována i síť vertikální, jdoucí do hloubky, a to
současně v Čechách a na Moravě a podle okolností i na
Slovensku. V každé zemi byl určen vedoucí, který měl spojení k
vedoucím krajů. Z nich jedním z nejvýznamnějších byl kraj
pražský, reprezentovaný pražským pětižupím. Všeobecně byl
každý kraj, kromě Prahy, rozdělen podle sokolských žup, ale s
přihlédnutím k politickým okresům... Dalo by se říci, že
organizace »Jindra« byla teoreticky do puntíku připravena.“1
Ladislavu Vaňkovi se v odborném tisku naposledy
věnoval Stanislav Kokoška v článku K osudům vzkazu prezidenta
Beneše do vlasti z 26.11. 1941 s podtitulem Výpověď Ladislava
Vaňka na brněnském gestapu.2 Vaněk byl poprvé vyšetřován
již 13. ledna 19403 a to v přímé souvislosti s činností prof.
Jana Uhra4 v rámci ZNV a OSVO. V Archivu Ministerstva vnitra
ČR (AMV) jsou Vaňkovy výslechové protokoly obsaženy
1

Vaněk, L.: Počátky sokolského odboje. Praha, rukopis 1947, s. 16 - 18. Orig.
in: AJČ.
2
Kokoška, S.: K osudům vzkazu prezidenta Beneše do vlasti z 26.11. 1941.
Výpověď Ladislava Vaňka na brněnském gestapu. In: HaV, roč. XLV (1996),
č. 5, s. 111 - 130.
3
AMV - f. 141, k. 350/13, s. 3 - 6.
4
Prof. PhDr. Jan Uher (1891 - 1942), vysokoškolský učitel, přední čs.
pedagogický teoretik meziválečného období a čelný sokolský ideolog. Člen
předsednictva vzdělavatelského sboru ČOS a jednoty Sokol Brno I. Od roku
1936 šéfredaktor Sokolského vzdělavatele, zakládající člen ZNV, člen ON a
OSVO a spolupracovník PÚ. Zatčen 20. listopadu 1939, vězněn v
Kounicových kolejích, Vratislavi, Diezu an der Lahn a Berlíně-Moabitech.
Popraven 27. října 1942 v Berlíně-Plötzensee.
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především ve významném fondu č. 141; jeho jméno je však
zastoupeno i v celé řadě dalších fondů.1 Doposud zcela neznámý
materiál o Jindře, který měl významný - a s největší
pravděpodobností i rozhodující - podíl na vzniku podrobné
závěrečné

zprávy,

byl

zpracován

především

na

základě

Vaňkových mimořádně obsáhlých výpovědí ze září 1942.2 Vaněk
zjevně nemusel vynaložit příliš velké úsilí, aby se mu podařilo
přesvědčit vyšetřovatele o důležitosti Jindry i své vlastní. Docílil
toho především díky detailnímu popisu struktury organizace.
Svou „vysokou hru“, jejíž obětí se však vzápětí stal, začal
klasickým úhybným manévrem - odvolával se svědectví mrtvých
nebo již odsouzených, na něž přenášel část viny, živé pak neváhal
usvědčovat.3 V případě posledního protektorátního starosty ČOS
Jana V. Kellera4 vystupoval před Lidovým soudním dvorem
(VGH) v Berlíně dokonce jako korunní svědek.5 Nikoliv bez
úspěchu poukazoval na skutečnost, že si atentát na Heydricha
výslovně nepřál a před jeho důsledky varoval jak Londýn, tak i
příslušníky domácí rezistence.6 Vyzvedával rovněž svůj návrh,

1
AMV - f. 52, 135, 300, 302, 305, 310, 315, 325, S-437 a S-465, SÚA - f. 10
a 550, VÚA - f. 37, MZA - f. 100.
2
AMV - f. 141, k. 344/2, s. 25 - 34 (23. září 1942), s. 35 - 59 (25. září 1942).
3
VÚA - f. 308, k. 118-3 – viz příloha.
4
JUDr. Jan V. Keller (1884 - 1943), advokát a sokolský činovník, člen tzv.
ilegální pětky a poslední protektorátní starosta ČOS. Zatčen v rámci Akce
Sokol a do počátku ledna 1942 vězněn v Terezíně, odkud byl pro špatný
zdravotní stav propuštěn. Znovu zatčen 21. března 1943 a na základě svědecké
výpovědi Ladislava Vaňka odsouzen k trestu smrti. Zemřel 26. února 1944.
Část rozsudku Lidového soudu (VGH) nad J. V. Kellerem je otištěn in:
Berton, S.: První zpráva o "Jindrovi". Roseville, vlastní náklad 1987, s. 51 54.
5
In: Berton, S.: První zpráva o "Jindrovi". Roseville, vlastní náklad 1987, s.
54 – 55 – viz příloha.
6
K problematice varovných depeší: Berton, S.: Depeše na přání Jindry,
Roseville, vlastní náklad 1987; Ivanov, M., c. d., s. 318 - 322; Kokoška, S., c.
d., s. 115 - pozn. 14; Šolc, Jiří: Operace Anthropoid. In: HaV, roč. XLI
(1992), č. 2, s. 41 a týž: Nikdo nás nezastaví, Praha 1992, s. 71 - 73.
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vznesený na kpt. Alfréda Bartoše1 po 27. květnu 1942, aby se
příslušníci londýnských desantů buď přihlásili na úřadech nebo
spáchali sebevražu - a zamezili tak dalším represím.
O tom, že na gestapu vypovídal, se Vaněk údajně svěřil
hned v květnu 1945 náčelnici Marii Provazníkové: „Přišel ke
mně, přiznal se, že podlehl nesnesitelnému mučení a prosil za
odpuštění.“2 K Vaňkovým vyšetřovatelům patřil i vedoucí
referátu II G3 pražské řídící úřadovny gestapa a šéf komise pro
vyšetření atentátu, kriminální rada Heinz Pannwitz. Ve své
obsáhlé zprávě uvádí mj. toto: „Po počátečním úleku byl natolik
rozumný, že mluvil otevřeně... Dělal dojem příslušníka střední
vrstvy, která se obávala, po pravděpodobné porážce Německa,
rozmachu komunismu v Československu. Byl toho názoru, že
Spojenci by neměli používat český národ pro válečné cíle, když ho
nechali v letech 1938 - 1939 tak hanebně na holičkách… Jindra
byl vysoce vzdělaný muž, kterému šlo především o blaho národa.
Byl hluboce přesvědčen, že český národ vůbec nemohl ovlivnit
výsledek války a chtěl jen zabránit nesmyslným obětem. V rukou
vyšetřovací komise byl pouze 24 hodin. Nakonec prohlásil, že je
ochoten se dohodnout, a to za cenu, že on a jeho sokolská
organizace získají možnost podílet se na vytváření vnitřní politiky
protektorátu. Přitom by měl stálý osobní styk s K. H. Frankem,

1

Kpt. Alfréd Bartoš (1916 - 1942), velitel desantu Silver A. V protektorátu
působil od 29. prosince 1941 společně s rtm. Josefem Valčíkem a svob. Jiřím
Potůčkem. Úkolem
Silveru A bylo obnovení spojení s Londýnem,
kontaktování ÚVODu a předávání jeho informací zpravodajskému odboru
MNO, připravení podmínek pro příjem a zajištění dalších parašutistů a
vytvoření vlastní zpravdajské, na dosavadních rezistenčních organizacích
nezávislé, sítě. Sebevraždu spáchal při pronásledování gestapem 21. června
1942 v Pardubicích.
2
Provazníková, M.: To byl Sokol, München 1988, s. 179.
3
Politické záležitosti - neoprávněné držení zbraní a třaskavin, přečiny podle
zákona o tzv. záludných útocích na stát.

202

aniž by se stal ministrem nebo členem vlády. Za to nám dá k
dispozici spojení s Anglií.“1
Jindra přestala být v Čechách organizačně řízena v říjnu
1942, na Moravě pak počátkem roku 1943. Její vrcholné vedení
bylo zatčeno v průběhu necelých dvou měsíců, mezi červencem a
zářím 1942. Ladislav Vaněk padl rukou gestapa 4. září a zemský
velitel Jindry pro Moravu, Štěpán Drásal, 16. září. Zemský velitel
Jindry pro Čechy, František Pecháček, byl zatčen po udání již 20.
července a jako jediný z této trojice se nedočkal konce války. 27.
června 1942 sice i s manželkou opustil Prahu a uchýlil se do obce
Zlámaniny na Novopacko, kde žili jeho rodiče a bratr, shodou
nešťastných okolností byl však i zde objeven gestapem: „19.
července se František Pecháček spolu se svou manželkou
zúčastnil ilegálního setkání s funkcionáři Krkonošské župy
sokolské na Kumburku. Příští den byl udán na okresním
hejtmanství v Nové Pace neznámým člověkem, který vypozoroval,
že v domku Pecháčkových bydlí navíc dvě nehlášené osoby. Agilní
hejtman…věc okamžitě ohlásil na jičínském gestapu. Ještě téhož
dne přijela do Zlámanin tři auto s gestapáky z Jičína i z Prahy a
před polednem byli manželé Pecháčkovi, jejich švagrová i 20-letý
synovec zatčeni. Odpoledne byl také zadržen Jan Pecháček. po
krátkém věznění na novopackém hejtmanství následoval převoz
mužů do Valdic a obou žen do gestapácké věznice v areálu
Krajského soudu v Jičíně. František Pecháček byl po krutých
výsleších umístěn nejprve v Terezíně a později – v lednu 1944 –
v KT Mauthausen.“2 Jednatel TJ Sokol Turnov I, Přemysl Dobiáš,

1

Pospíšil, J.: Hyeny, Vizovice 1996, s. 432 - 433 nebo Berton, S.: První
zpráva o „Jindrovi“. Roseville, vlastní náklad 1987, s. 65 - 66.
2
Protinacistický odboj v Pojizeří 1939 – 1945. Historie, doklady a vzpomínky
bojovníků za svobodu, Mladá Boleslav 2002, ed. B. Dvořák a kol., s. 70.
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adresoval v červnu 1945 tajemnickému úřadu ČOS vzpomínku na
Pecháčkovy poslední dny v koncentračním táboře: „V polovině
ledna 1944 byl br. Franta Pecháček dopraven do koncentračního
tábora Mauthausen. V tu dobu byli jako na politickém oddělení,
tak na hlavní písárně naši chlapci, kteří tajně sledovali, pokud jim
to bylo možno, všechny písemnosti. Druhý den po příchodu
Franty Pecháčka ke mně přišel Dr. Miloš Stránský z politického
oddělení a sdělil mi důvěrně, že br. Pecháček má v listinách
poznámku, že má být popraven. Totéž mi potvrdil téhož dne první
táborový písař… Kurt Pány z Prahy. Ujali jsme se ihned br.
Pecháčka a postarali se okamžitě o vše, co se mezi námi v táboře
dalo sehnat a čím jsme mohli usnadnit poslední dny života našeho
milovaného bratra a přítele. Prof. Dr. Josef Podlaha, profesor
chirurgie

na

universitě

v Brně,

poslal

bratra

Pecháčka

neprodleně do sanitního tábora… do lékařského ošetření. Tam se
ho ujal se vzornou pečlivostí a oddaností spoluvězeň MUDr.
František Janouch… který, vrátil-li se již z koncentračního
tábora… jistě podá ČOS posudek o zdravotním stavu bratra
Pecháčka v té době. Br. Alois Drbohlav opatroval bratra
Pecháčka jako svého rodného bratra. První, po čem se br.
Pecháček tázal, bylo, nevíme-li něco o jeho manželce. Nechtěli
jsme mu říci strašlivou pravdu, ale on to vycítil a pravil:
»Kamarádi, řekněte mi pravdu. Jsem chlap a vím, proč mne
Němci poslali do Mauthausenu. Než zemřu, chci mít ve všem
jasno.« Řekli jsme mu tedy, že jeho manželka byla v Mauthausenu
v únoru 1943 plynem usmrcena. Podrobnosti o sestře Pecháčkové
mohl br. Pecháčkovi podati br. Josef Filous z Terezína… který
přijel do Mauthausenu společně se sestrou Pecháčkovou. Viděli
jsme za ta dlouhá léta našeho vězení umírat v Mauthausenu tisíce
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statečných mužů i žen, ale nikdo z nás nezapomene na poslední
chvíle života br. Franty Pecháčka. Dne 3. února 1944 ráno jsem
byl u něho a dal jsem mu formulář dopisu, aby mohl napsat
příbuzným do Paky. Dopis chtěl jsem vzít ssebou, neboť jsem
věděl, že by jej censura nepropustila. Ti, kteří měli být popraveni,
nesměli již z Mauthausenu psát. Svůj poslední dopis však br.
Pecháček nedopsal – byl zavolán k popravě. S úplným klidem
opustil svoje lůžko, ustlal je a rozloučil se s námi. Jeho slova se
nám všem vryla do duše: »Sbohem, bratři«, pravil »vím, že jdu
na smrt, ale nebojím se jí. Statečný muž umře jednou, jen zbabělci
umírají stokrát. Umřu s klidem, protože vím, že naše oběti nebyly
marné.« Prof. Dr. Vratislav Bušek doprovodil bratra Pecháčka
ze sanitního tábora do hlavního tábora, kde byl br. Franta
Pecháček 3. února 1944 zastřelen.“1

1

SÚA – f. ČOS, k. 370.
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