Sokolská
a gestapa

rezistence v pohledu

SD

Situační zprávy SD jsou bezesporu vynikajícím pramenem. Jejich
objektivita sice není, stejně tak jako u hlášení žádných jiných
tajných služeb, zaručena, přesto však poskytují pohled hodný
nejen zaznamenání a eventuálního srovnání, ale do budoucna i
možné výběrové edice. Přímých hlášení o sokolském odboji
v rámci první i druhé rezistenční garnitury je ovšem oproti
původním předpokladům podstatně méně. SD logicky rozlišovala
primární příslušnost k jednotlivým rezistenčním organizacím a
teprve po pádu první odbojové garnitury počala ve větším měřítku
a širších souvislostech poukazovat na příslušnost jednotlivých
zatčených k ČOS. Tato skutečnost jednoznačně podporuje teorii
o ČOS jako „servisní“ organizaci první rezistenční garnitury.
Zmínky o Sokolu a poukazy na jeho potenciální
nebezpečnost se tedy počaly – nikoliv samozřejmě v masovém
měřítku – množit od počátku roku 1940. SD tehdy ve své
souhrnné měsíční zprávě pro RSHA o politickém vývoji v
protektorátu vyzdvihovala skutečnost, že ČOS nejen nejeví
jakýkoliv skepticismus, ale navenek působí dokonce vzpurným
dojmem.1 Podle SD se nálada v ČOS nezměnila ani po vítězství
na západě. V předjaří přelomového roku 1941 obdržela centrála
RSHA na Prinz-Albrecht-Strasse toto lakonické hodnocení
z Prahy: „Ojedinělé loajální pokusy [ČOS] nemohou setřít
celkový dojem pasivního odporu proti všemu německému.“2
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AMV - f. Říšský protektor, k. 114/9 - 22/69.
Tamtéž, k. 114/9 - 20/92.
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Berlín byl dále varován před vzrůstající všeobecnou činností
ČOS.1 V květnu 1941 dospěla SD k závěru, že i přes zastavení
činnosti ČOS, vyvíjely některé jednoty nadále otevřenou aktivitu
pod jinými názvy,2 nebo dokonce na pozastavenou linii navázaly
tajně.3
Podrobnou a neobyčejně zajímavou zprávu o reakcích
z celého protektorátu
funkcionářů

na rozpuštění ČOS a zatčení jejích

v rámci „Akce Sokol“, zpracovala SD do 6.

listopadu 1941. O čtyři dny později byla pak předložena
zastupujícímu říšskému protektorovi a státnímu tajemníkovi, kteří
se z ní dozvěděli mj. o skutečnosti, že ČOS dlouhodobě s něčím
podobným kalkulovala a v rámci preventivních opatření podnikla
vše pro to, aby kompromitující materiál byl buď pečlivě uschován
nebo zničen. Reakce zatýkaných byla charakterizována v širokém
spektru od překvapení po potlačovaný vztek.

Ve zprávě se

uvádělo: „Rozpuštění sokolských spolků, ke kterému došlo 8. října
1941 a akce proti značnému počtu sokolských funkcionářů
uskutečněná stejného dne, ukazují podle dosavadních hlášení
rozdílný účinek. Vzpurnost mnohých zatčených funkcionářů je
důvodně podezřelá, neboť ze strany Sokola již bylo s podobnou
akcí počítáno a byly podniknuty adekvátní přípravy. Proto bylo
mnoho funkcionářů při svém zatčení na vše připraveno a pouze
malá část byla překvapena. Přesto ani u ní nebyl nalezen žádný
důkazní materiál. U mnoha funkcionářů byl naopak zjištěn
materiál budící zdání loajální spolupráce a jejich přátelského
postoje k Německu. Např. německé knihy nápadně vystavené v
knihovně. V každém případě ležela na psacím stole alespoň
1

Tamtéž.
AMV - f. Říšský protektor, k. 114/9 - 23/8, např. Kolín, Olomouc, Klatovy.
3
Tamtéž, k. 114/9 - 26/67 – 69, např. Brno, Přerov.
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otevřená nacionálněsocialistická literatura. U jednoho úředníka
byl také vystaven diplom o propůjčení olympijské medaile 1936 s
podpisem Vůdce, čímž chtěl tento funkcionář ukázat stupeň svého
přátelského

postoje

vůči

Říši.

Při

zatýkání

funkcionářů

projevovali rodinní příslušníci naproti tomu plnou důvěru, že
před německými úřady bude zdůrazněna jejich domnělá nevina.
Účinek rozpuštění sokolských spolků a zatčení mnohých
funkcionářů ukazuje, jak významnou roli hrál Sokol ve veškerém
českém životě a jak hluboko byl zakotven v českém národě.
Německé obyvatelstvo, především v německých národnostních
ostrovech, přijalo oznámení o rozpuštění Sokola s velkou radostí.
Podobně jako po zastavení sokolské činnosti 12.4. 1941, kterou
mnozí přivítali např. se slovy »Díky bohu, že ta banda je konečně
pryč«, je toto i nyní, při rozpuštění Sokola, opakováno. Zní
německý hlas, že »nyní je kurz v Praze opět správný« a požadavky
německých kruhů, např. z OLB Moravská Ostrava, předvést
sokolské funkcionáře před stanný soud, charakterizuje význam
pozice, kterou Sokol až dosud získal v německém národním
vědomí. V OLB Jihlava poukazují především starší účastníci války
na to, že příslušníci Sokola také během světové války podnikali
vysloveně podvratnou činnost a uvnitř rakousko-uherské armády
byly jejich vojenské knížky vesměs poznávacím znamením, aby se
při přeběhnutí k nepřátelské mocnosti mohli prokázat jako
spolehliví. V kruzích českého obyvatelstva mají německá opatření
všeobecně hluboký dojem a vyvolávají podstatné roztrpčení.
Současně vládne psychóza strachu, že lze očekávat další zatýkání.
Ačkoliv na mnohých místech již bylo s rozpuštěním Sokola
počítáno, na zabavení sokolského majetku se dosud nemyslelo.
Objevují se nejrůznější názory, že rozpuštění organizace bude
tehdy úspěšné, budou-li Němci moci

223

disponovat veškerým

zabaveným sokolským majetkem. V OLB Jihlava vyvolal začátek
akcí nejasnosti, zda jsou namířeny

pouze proti Sokolu nebo

všeobecně proti české inteligenci, neboť zatčenými jsou
z převážné části učitelé. I při těchto všeobecně roztrpčených
ohlasech

bylo

pouze

v několika

výjimečných

případech

konstatováno, že by obezřetní Češi jevili jasné pochopení pro
německá opatření. Čeští státní zaměstnanci v Klatovech se
vyjádřili tak, že rozpuštění Sokola mělo přijít již dříve; také
rozpoznali, že v sokolských kruzích dosáhla podvratná činnost
krajnosti. Všeobecné roztrpčení

a sklíčenost, které se u

příslušníků Sokola navenek široce projevují, vyvolávají u českého
obyvatelstva nejrůznější fámy… Mezi samotnými sokolskými
funkcionáři vyvolala akce vesměs neklid a znepokojení, neboť se
domnívají, že je třeba počítat s dalším zatýkáním. Bývalí sokolští
funkcionáři znovu vykazují velkou

opatrnost a zříkají se

veškerého společenského styku, jenom aby se nenechali strhnout
k nerozvážným

výrokům.

Přesto

je

leckde

možno

zjistit

potlačovaný vztek. Vedle sokolských funkcionářů jsou velmi
nejistí i obyčejní příslušníci organizace. Např. v sokolských
kruzích v OLB Plzeň a Zlín se obávali, že se akce brzy rozšíří i na
zvláště aktivní členy. V sokolských kruzích OLB Klatovy se
zabrání sokolského majetku označuje za německou provokaci.
V OLB Jičín se očekává, že Němci od nynějška ráz na ráz a za
každou cenu

uskuteční poněmčení českomoravského prostoru.

Mnozí také chtějí zažít okamžik likvidace protektorátu, neboť
teprve poté vlastně začne doba nemoci Čechů. Podle dosud
předložených hlášení vnímá rozpuštění sokolských svazů nejsilněji
česká inteligence. V této souvislosti jsou zajímavé hlasy z OLB
Olomouc, kde se mezi českou inteligencí všeobecně šíří fáma, že
bývalý český předseda vlády Eliáš informoval o říši nepřátelské
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české odbojové skupině, čehož následkem byl Sokol rozpuštěn;
současně měl Eliáš obvinit českého ministra vnitra Ježka, který si
byl vědom říši nepřátelské činnosti Sokola. Poté, aby unikl
zatčení, učinil Ježek dodatečně rozsáhlou výpověď o říši
nepřátelské činnosti Sokola. Souhlasné hlasy z Prahy a Olomouce
uvádějí rovněž, že rozpuštění Sokola znamená opatření ke zlomení
českého hnutí odporu. Český národ přišel o svou duši a každý
organizovaný odpor je nyní odsouzen ke ztroskotání. V OLB
Kladno je česká inteligence rozpuštěním Sokola rozzuřena a
německá opatření zdůvodňuje skutečností, že Němci chtějí
disponovat se sokolským majetkem. Stejně znějí fámy z kruhů
české inteligence v OLB Zlín: »Všichni bývalí sokolové budou
zatčeni a jejich majetek zabaven, aby Němci mohli peníze použít
k vedení války.« V protikladu k inteligenci stojí hlasy z kruhů
českých dělníků a zemědělců. Nehledě na jednotlivé případy
nespokojenosti zemědělců, vyvolané

např. zavřením malého

sokolského kina, přijali dělníci a rolníci rozpuštění z větší části
se zjevnou lhostejností, částečně dokonce se škodolibostí… Již
nařízení o zastavení působnosti spolku Sokol 12.4. 1941 způsobilo
u zbylých českých tělovýchovných spolků jako Orel a DTJ
uspokojení. O to více bylo přivítáno rozpuštění Sokola, neboť
právě tato skutečnost dávala naději srůst se členstvem velkého a
známého spolku. Především v dělnických kruzích se počítalo
s přestupem z bývalého Sokola do řad DTJ. Z počátku povznesené
hlasy však brzy ochably a místy se dokonce změnily ve zcela
oficiální psychózu strachu. Orelské kruhy považovaly rozpuštění
Sokola za omyl a při svém špatném svědomí byly přesvědčeny, že
německá opatření se dotknou i jich. V OLB Klatovy vyvolalo
rozpuštění Sokola a především zatčení mnohých sokolských
funkcionářů ve funkcionářích Orla a DTJ rostoucí znepokojení.

225

Každý raději skládal své funkce, neboť se obával, že v rámci
příštích opatření bude zatčen a povolán k zodpovědnosti. Český
tisk hodnotil rozpuštění Sokola značně jednotně. Z mnohých
komentářů vysvítá, že německá opatření zanechala hluboký
dojem. Noviny, jako »Národní politika«, »Venkov«, »Lidové
noviny« a »Národní práce« poukazovaly na skutečnost, že v
Sokole získávaly převahu elementy, jejichž hlavním cílem bylo
organizování odporu proti Říši. Ve stejných souvislostech byl
prezentován i rozsudek smrti nad sokolským funkcionářem
Pechlátem, jemuž bylo při soudním líčení prokázáno nejen
spojení se zahraničním Sokolem a londýnskou emigrací, ale i
pokračování ilegální činnosti Sokola po dubnu tohoto roku.
»Nedělní list« označil záležitost Sokola za obzvláště nápadný
případ šíleného způsobu jednání…“1
SD neměla exekutivní pravomoc. Zpravodajský materiál,
týkající se ilegální činnosti proti říši, proto pouze vyhodnocovala
a předávala gestapu, jehož úkolem bylo nepřátele říše vyhledat,
usvědčit a předat prokurátorovi. Výslechové protokoly gestapa a
jeho zprávy jsou zcela jedinečným pramenem, bez jehož znalosti
je možno sokolskou protinacistickou rezistenci rekonstruovat jen
stěží. Lze jen dodat, že oproti původnímu očekávání, hrál v tomto
ohledu prioritní roli fond 141 z Archivu ministerstva vnitra,
zatímco podstatné zklamání přinesl fond R 60 VGH

ze

Spolkového archivu.
Sokolové se v drtivé většině dostávali do rukou gestapa
nikoliv v souvislosti s vlastní rezistenční činností OSVO, ale
především jako příslušníci ostatních odbojových skupin. Toto
tvrzení se vztahuje nejen na celou první rezistenční garnituru, ale
1

AMV – f. Říšský protektor, k. 114/9 - 97/148 - 151 a 114/9 - 97/153 – 154
nebo SÚA – f. ÚŘP – 109/4/142.
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do značné míry i na garnituru druhou. Výjimku tvoří pochopitelně
období heydrichiády a několika následujících měsíců. Gestapo si
ovšem bylo organizované sokolské rezistence plně vědomo, o
čemž svědčí nejen bezprostřední souvislosti,

akcentované ve

výslechových protokolech již na přelomu let 1939/40,1 ale např. i
podrobné seznamy příslušníků „Ilegální sokolské organizace
Morava“ a nákresy její organizační struktury,2 které vyústily v
„Seznam

všech

osob,

odhalených

v tajné

sokolské

organizaci“, který čítal na 425 jmen.3 Výmluvné jsou již např.
obsáhlé výslechové protokoly Jana Uhra4 ze ZNV z podzimu
1939, které se později staly – stejně jako protokoly ostatních
členů skupiny –

podkladem pro obžalobu proti celé skupině

Vladimíra Helferta5 pro přípravu velezrady: „V létě 1939 jsem
měl schůzku s prof. Vaňkem z Vyškova,

jemuž jsem oznámil

existenci organizace a její cíle. U výslech jsem uvedl, že jméno
prof. Vaňka mi bylo po dlouhá léta známo ze Sokola…“6 Ladislav
Vaněk potvrdil, že si jej Uher pozval telefonicky a že spolu
hovořili o sokolské rezistenci.7 Silné vazby Sokola na ZNV
potvrdil rovněž Uhrův přítel a odbojový druh, starosta župy
Jindry Vaníčka Vladimír Groh,8 jedna z prvních pozdějších obětí
prvního stanného práva v Brně. Velmi konkrétní byl při výslechu
zemský vedoucí OSVO pro Moravu, Štěpán Drásal, který uvedl
řadu podstatných skutečností nejen o Ladislavu Vaňkovi, ale
upozornil mj. i na skutečnost, že starosta ČOS Jan V. Keller

1

AMV – f. 141, k. 350/2.
Tamtéž, f. 141, k. 342/11.
3
Tamtéž, k. 342/11.
4
Tamtéž, k. 350/2.
5
Tamtéž, k. 350/1.
6
Tamtéž, k. 350/2.
7
Tamtéž, k. 350/13.
8
Tamtéž, k. 350/11.
2
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udržoval spojení s ministry protektorátní vlády Jaroslavem
Krejčím, Richardem Bienertem a Josefem Kalfusem.
Příklad organizované sokolské rezistence představuje
„Mašínova“ skupina sokolů z Břevnova, kterou vedl náčelník
Oldřich Jednorožec.1 Jeho výslechový protokol obsahuje i popis
seznámení s pplk. Mašínem a způsob, s jakou samozřejmostí
Mašín navazoval odbojové styky tam, kde si byl jist buď přímou
pomocí či alespoň tichou podporou. Jednorožec uvedl: „Koncem
května či začátkem června 1939 jsem několik dnů cvičil na našem
sportovním hřišti v Břevnově. Aniž bych jej předtím znal, přijel
Mašín ve svém osobním autě a zavolal si mne stranou. Ptal se mě,
mám-li čas a já přisvědčil. Požádal mě, abych s ním kousek jel.
Oblékl jsem se, nastoupil a jeli jsme do města, kde Mašín
zaparkoval. Zůstali jsme sedět a Mašín se ptal, nevím-li o úkrytu
pro zbraně. Nevěděl jsem, ale slíbil, že se po nějakém poohlédnu.
Mašín neprozradil o jaké zbraně se jedná a já se ani neptal.
Domníval jsem se ale, že se jedná o úkryt pro bývalé osobní
zbraně důstojníků, které nebyly předány Němcům. Další schůzku
jsme si domluvili o osm dní později u Písecké brány…“2
Zatčený

zemský

vedoucí

OSVO

v Čechách,

nenapravitelný idealista a výjimečně statečný František Pecháček,
který od počátku předpokládal, že rezistenční činnost zaplatí
životem, popsal ve výslechovém protokolu svůj odboj s hrdostí a
nic neskrývající otevřeností: „Do organizace Jindra jsem se
dostal skrze Vaňka… Nejprve mi tvrdil, že organizace Jindra je
organizací dobročinnou, která řeší ekonomickou nouzi příbuzných
po zatčených nebo zemřelých sokolech. Teprve později mi
vysvětlil spojení na Národní revoluční výbor a skutečnost, že
1
2

AMV – f. 141, k. 320/14.
Tamtéž, k. 320/14.
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v případě Jindry se jedná především o tajnou politickou
organizaci… Já osobně jsem převzal funkci velitele pro Čechy.“1
Na dalších stranách výslechového protokolu potom Pecháček
podrobně charakterizoval činnost Jindry a její strukturu
v Čechách. Jeho líčení se detailně shoduje se závěrečnou zprávou
o této organizaci, kterou gestapo sestavilo koncem roku 1942:
„Tajný spojovací zřídil Sokol již krátce po vzniku Protektorátu
Čechy a Morava, neboť pro jeho protiněmecké zaměření bylo s
rozpuštěním počítáno prakticky od počátku. V případě rozpuštění
měl spojovací štáb i nadále udržovat styk s podřízenými
funkcionáři…Počítalo se rovněž s tím, že i v dalších kruzích
českého obyvatelstva budou vyrůstat odbojové organizace, které
se v daný čas připojí k ilegálně organizovanému Sokolu, aby
společně vybojovali samostatný československý stát. Od svého
založení podléhal spojovací štáb dr. Augustinu Pechlátovi. V
pokročilém létě roku 1939 se s Pechlátem kontaktoval generál
Hugo Vojta, aby zajistil spolupráci členů Sokola na úkolech tajné
vojenské organizace. Odtud byl spojovací štáb informován o
výstavbě a revolučních cílech české vojenské organizace »NO«.
Díky tomuto spojení dr. Pechláta a spolupráci mezi vojenskou
organizací a Sokolem byl také s generálem Vojtou a dalšími
funkcionáři vojenské organizace seznámen profesor Ladislav
Vaněk z Brna. V rozhovoru prof. Vaňka s generály Vojtou a
Všetečkou jej oba důstojníci obeznámili se skutečností, že se
uvnitř českého vojska utvořila tajná protiněmecká organizace,
jejímž cílem je znovuobnovení samostatného československého
státu. Poté, co byl dr. Pechlát odsouzen stanným soudem, převzal
vedení spojovacího štábu Sokola prokurista Klich. Díky němu byl

1

AMV – f. 141, k. 344/2.
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spojovací štáb dobudován do října 1941 a Sokol tak plně podřízen
ilegálnímu organizování; tato skutečnost nebyla ovšem ještě v
říjnu 1941 známa. Sokolští funkcionáři však dávali opakovaně
najevo říši nepřátelské stanovisko, což bylo v říjnu 1941 pro
tajnou státní policii podnětem pro rozpuštění Sokola jako
organizace a umístění jeho vedoucích funkcionářů do ochranné
vazby. V souvislosti s tím byl zatčen rovněž Klich, který však
krátce poté zemřel. Díky tomuto zásahu byla v říjnu 1941
podstatná část ilegálního vedení, včetně spojovacího štábu,
zničena. Rovněž výše jmenovaný prof. Ladislav Vaněk měl být v
rámci akce proti sokolským funkcionářům předán do ochranné
vazby. Té však unikl a až do svého zatčení 4.9. 1942 žil díky
falešným dokladům ilegálně v protektorátu. Z vlastní iniciativy
převzal zbytky rozbitého Sokola a obnovil ilegální sokolskou
organizaci. On sám působil pod krycím jménem »Jindra«. Tímto
krycím jménem byla později nazvána i jeho ilegální organizace.
Vaněk vybudoval organizaci »Jindra« v Čechách a na Moravě. V
každé z těchto zemí mu podléhal jím instalovaný vedoucí - v
Čechách František Pecháček z Prahy, na Moravě Štěpán Drásal z
Brna. Jako spojka mezi Čechami a Moravou sloužil Rudolf
Večeřa z Prahy. Čechy a Morava byly rozděleny na kraje a župy
stejně tak, jako v době, kdy byl Sokol legální. Aby se předešlo
předčasnému rozbití, byla nejpodstatnějším pojmům, užívaným
organizací, přidělena krycí jména… Dále bylo dohodnuto, že
veškerá sdělení funkcionářům neměla být posílána na jejich
vlastní adresy, ale na adresy krycí. Obsah těchto zpráv nesměl být
psán otevřeným textem, ale šifrován. Pro tento účel byly
používány dva… rozdílné šifrovací klíče… Při zásahu proti
organizaci »Jindra« v Čechách měli být zatčeni téměř všichni její
vrcholní představitelé. Část z těch, kteří zůstali na svobodě,
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ubytovali počátkem roku 1942 parašutisty, kteří se později
účastnili atentátu na SS-Obergruppenführera Heydricha. Díky
tomu vstoupila organizace »Jindra«

do povědomí. V této

souvislosti se v Praze podařilo zatknout také L. Vaňka. Hlavní
cíle organizace »Jindra«

byly totožné s cíli dosud známých

odbojových skupin. Počítalo se s tím, že Německo bude díky válce
donuceno stáhnout z protektorátu svá vojska. Této okolnosti mělo
být využito i za případného použití síly k obnovení čsl. státu stejně
jako v roce 1918. Z tohoto důvodu shromažďovali členové
»Jindra«

zprávy, poslouchali nepřátelský rozhlas a plánovali

provádění sabotážních akcí… Již v únoru 1942 dostal Vaněk a
ostatní funkcionáři ilegální sokolské organizace »Jindra« spojení
na parašutisty - organizátory atentátu na SS-Obergruppenführera
Heydricha. Vaněk byl osobně přesvědčen, že atentátu je nutno
zabránit. Proto se skrze vysílačku parašutistů spojil s centrálou v
Londýně. Pokusil se objasnit, že atentát nepřinese žádný zvláštní
užitek. Daleko více se obával následných represálií vůči českému
národu, které mohly ochromit jeho práci i aktivity ostatních
odbojových skupin. Vaněk byl toho názoru, že jeho odbojová
práce, stejně tak jako práce ostatních hnutí rezistence, je účelnější
než vlastní atentát. Atentát se mu ovšem nepříčil díky vnitřnímu
přesvědčení, ale pouze z důvodů dopadu na jeho organizaci. V
tomto duchu byly odeslány další Vaňkovy radiotelegramy, které
charakterizují nejen Vaňka osobně, ale především nebezpečí
představované organizací »Jindra«… Po provedení atentátu
zůstal Vaněk s atentátníky ve spojení a pomáhal jim najít úkryt v
jednom zdejším kostele. Prostřednictvím velitele parašutistů
Bartoše se kvůli ukončení represí pokoušel přimět atentátníky k
tomu, aby se buď sami přihlásili policii nebo spáchali sebevraždu.
Vaněk opět zdůrazňoval zvláštní cenu své organizace a
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naznačoval, že ji nechce dále ohrožovat; jeho rozhovory s
Bartošem a ostatními však v tomto smyslu nevedly k úspěchu. Pro
organizaci »Jindra« je v souvislosti s atentátem příznačné, že její
lékař, dr. Lyčka z Prahy - Karlína, poskytl jednomu z atentátníků
bezprostředně po činu první pomoc. Parašutistům byl nápomocen
i po svém útěku z Prahy. Dr. Lyčka, který financoval organizaci
obnosem 100 000 korun, spáchal při svém pronásledování
sebevraždu. Všichni příslušníci organizace »Jindra«, kteří byli ve
spojení s parašutisty nebo atentátníky, byli mezitím odsouzeni
stanným soudem. Ladislava Vaňka a Františeka Pecháčka dal
soud k dispozici. Rozsudek smrti vynesený stanným soudem v
Praze na nich bude vykonán až poté, co nebudou více prospěšní
při soudním šetření…“1
Výhradně

na

OSVO

se

zraky

gestapa

zaměřily

v souvislosti s atentátem na zastupujícího říšského protektora.
První ucelenější zpráva šéfa řídící úřadovny gestapa v Praze SSStandartenführera Hanse U. Geschkeho o stavu šetření atentátu
na SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha, byla určena
šéfovi IV. oddělení RSHA SS-Gruppenführerovi Heinrichu
Müllerovi. Podařilo se jí sestavit především na základě desítek
stran vyšetřovacích protokolů představitelů OSVO, kteří se
podíleli na podpoře členů londýnských desantů; gestapo v ní mj.
konstatovalo, že zatčení náleželi z valné většiny k nejvyspělejším
kruhům a že projevovali výslovně protiněmecký postoj, který byl
zvlášť výrazný u žen. Často prý bylo slyšet již výše uvedené:
„Jsme hrdi na to, že můžeme takto zemřít pro svůj národ.“2 H. U.
Geschke dále uvedl: „Během pátrání po děvčeti, které v Praze1
2

AMV – f. 141, k. 344/1 – celá zpráva viz přílohy.
SÚA – f. ÚŘP – 114 – 10 – 32 – celá zpráva viz přílohy.

232

Libni od filiálky firmy Baťa vyzvedlo kolo jednoho z atentátníků se
vynořila možnost, že toto děvče je z nějaké rodiny, která se vrátila
ze Sudet. Bezvýsledné byly i pokusy, najít tuto osobu v
kartotékách navrátilců ze Sudet. Bylo pátráno, jestli se navrátilci
ze Sudet někde sešli, např. u příležitosti rodinných oslav. Mezi
těmito společenskými sešlostmi byla i pohřební slavnost za
jednoho zemřelého funkcionáře Sokola ze Sudet.

Prověřením

účastníků této slavnosti byla vypátrána rodina Novákova, odkud
pochází děvče, které v Libni odvezlo atentátníkovo jízdní kolo.
Téže slavnosti se zúčastnil i hlavní pečovatel o atentátníky a
agenty učitel Zelenka. Z výsledků dosavadního pátrání a zatčení
rodiny Novákovy vyplývá, že příslušníci Sokola, a sice v první
řadě vůdcové prostřední garnitury, se v pozoruhodném rozsahu
podíleli na podpoře atentátníků a dalších agentů. Atentátník
Kubiš, po útěku a odstavení kola u filiálky firmy Baťa, se zdržoval
u rodiny Novákovy. Odtud se přesunul do Prahy-Vysočan, k
rodině Piskáčkově, kde zůstal odpoledne a noc po atentátu.
Piskáčkův syn vyzvedl v bytě Novákových kolo, které tam předtím
přivezla Novákových dcera a vrátil je zpět majiteli – rodině
Smržově. V pozdní odpoledne 27. 5. 1942, když jeden z
atentátníků potřeboval lékaře, chtěl mu Piskáček-senior ve svém
bytě poskytnout ošetření lékařem Břetislavem Lyčkou z PrahyKarlína. Cestou však přepadly Piskáčka pochybnosti, proto šel k
svému známému Antonínu Oktábcovi a prosil ho, aby lékaři
Lyčkovi vyřídil, že má k němu přijít

a ošetřit jednoho z

atentátníků, který byl poraněný. Oktábec Piskáčkem uložený úkol
splnil, byť mu celá tato záležitost byla prý velmi trapná. Při
rozsáhlém pátrání vyšlo najevo, že řídící učitel Zelenka, dříve
župní náčelník Sokola v Duchcově, již na začátku ledna 1942
povolal všechny své dosažitelné přátele ze Sokola ke spolupráci a
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podpoře agentů-parašutistů. Všichni funkcionáři Sokola, kteří se v
této zprávě vyskytují, byli ještě s pomocí dvou dalších verbovatelů
(Novák a Piskáček) Zelenkou povoláni ke spolupráci. Novák, býv.
sokolský činovník v Hloubětíně a Piskáček, býv. sokolský cvičitel,
odjeli již 4. ledna 1942 do Nehvizd, (obec vzdálená asi 20 km od
Prahy ve směru na Poděbrady). Blízko Nehvizd navštívili
tamějšího náčelníka Sokola Starého a radili se s ním o odstranění
padáků, věcí, výbušnin a zbraní, které v místních polních boudách
ukryli po seskoku atentátníci (Kubiš a Gabčík). Oběma tehdy
nebylo známo, o koho se v případě obou agentů jedná. Starý
navštívil v další vesnici tamějšího rolníka Baumanna, býv.
cvičitele Sokola, jehož prarodiče byli ještě Němci ze Sudet, a radil
se s nim o odstranění padáků a náčiní. Asi 11. 1. 42 se k
Baumannovi dostavil Kubiš, který vystupoval pod krycím jménem
»Strnad«. S Baumannovou pomocí přenesl padáky a další věci do
nějakého lomu. Baumann tvrdí, že sám věci nepřemísťoval, prý
jen Kubišovi poradil, aniž by znal přesné místo, kam on věci
zahrabal. Novák a Piskáček začali počátkem ledna jezdit do
Brandýsa nad Labem, Mělníka, Neratovic a Čelákovic, kde žádali
svoje známé sokolské funkcionáře o podporu potravinami,
potravinovými lístky, penězi atd. V případě všech oslovených
získali nikoli jen požadovanou podporu, nýbrž dotyční sokolští
funkcionáři sami shromažďovali podporu získanou od okruhu
svých známých a spolehlivých sokolských stoupenců. Stejně
postupovali Novák a Piskáček i v Praze… Novák byl župní
činovník Sokola Hloubětíně. Celá rodina přímo atentátníky
podporovala,

respektive

všichni

o

podpoře

atentátníkům

poskytované jejich rodinou věděli… O[ktábec] byl cvičitelem v
Sokole. Poslal lékaře Lyčku k jednomu z atentátníků.Lékař Dr.
Břetislav Lyčka byl před zatčením varován s dvouhodinovým
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náskokem, a spolu se svojí ženou se dal na útěk. Lyčka patřil
rovněž k Sokolu. Po rozsáhlém pátrání mohla být již ráno na
hlavním nádraží v Praze zatčena Lyčkova žena. Chystala se odjet
do Ostravy. Lyčkův útěk byl připraven v odpoledních hodinách
14. 7. a v noci ze 14. na 15. 7. realizován. Lyčkův útěk proběhl z
podnětu a pod vedením »Jindry«.

»Jindra« je muž, který dal

podnět k odeslání depeše do Londýna, kterou měl být Londýn
odrazen od provedení atentátu na Heydricha. V telegramu byl
jako náhradní cíl atentátu navrhován zdejší »Quisling« Moravec.
Jindra se průběžně staral o atentátníky v době, kdy se nacházeli v
kostele Karla Boromejského. Jeho osoba dosud nebyla zjištěna.
Jak vyplývá z vyšetřování v okruhu kolem Lyčky , jedná se v jeho
případě o nejmladšího ze třiceti nejvyšších funkcionářů Sokola,
prof. Ladislava Vaňka, narozen 19. 6. 1906, Hodolany, okr.
Olomouc, činného v Brně, bytem Slavkov. Vaněk – »Jindra« –
uprchl během loňského zatýkání vyšších sokolských funkcionářů,
od té doby žije v ilegalitě. Nepřetržitě podporoval Dr. Lyčku na
jeho útěku v době od 14. 7. do 17. 7. 1942 radami a tím, že mu dal
k dispozici Lyčkovi neznámou osobu jménem Říha, nebo Řeha,
která se ujala transportu jeho zavazadel do Ostravy. Dr. Lyčka se
po svém útěku ukrýval u různých přátel v Praze, kteří mu
poskytovali nocleh a další podporu, ačkoli jim bylo známo, že
ošetřil jednoho z atentátníků. Češi mu poskytovali tuto podporu s
vnitřním souhlasem při vědomí všech nebezpečí a rizik, která z
této podpory plynou, byť všichni věděli, že stanný soud vynesl a
nechal vykonat mnoho rozsudků smrti a že v současné době je v
platnosti nařízení, podle něhož se přechovávání říši nepřátelských
elementů trestá smrtí. Rozhodnost Čechů poskytovat ještě i dnes
tuto pomoc a podporu, ukazuje dole popsaný případ: Lyčka
uprchl v noci ze 14. na 15. července 1942 k svému příteli
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Čalounovi. Čaloun pracuje jako prokurista u německé firmy v
Praze, kde má měsíční mzdu 1000 marek. Jeho žena velice dobře
vydělává u filmu, takže rodina Čalounova může vést život velmi
dobře situovaných lidí. Noc po útěku Lyčky nocovala jeho žena u
rodiny Čalounovy. Lyčka se tam zdržel dvě hodiny a všem
přítomným sdělil, že on je lékařem, který v den atentátu ošetřil
jednoho z jeho pachatelů.

Čaloun odvedl Lyčku ke svým

přátelům. Potom odjel příštího dne do Ostravy za Lyčkovou
ženou. Myslel si, že tam již odcestovala, zatímco však ona již byla
zatčena. Čaloun jí chtěl oznámit, že její manžel ji tam nebude
následovat. V Přerově se sešel s již v této zprávě zmíněným Říhou
a společně s ním se vrátil do Prahy. Zatčen byl na svém pracovišti
a v této záležitosti vyslýchán. Velmi ochotně vypovídal, zamlčel
však svoji cestu. Protože na dopadení Lyčky byl veliký zájem v
souvislosti s »Jindrou«, byl učiněn pokus s Čalounem pracovat.
Byla mu předestřena možnost

beztrestnosti. Bylo mu rovněž

objasněno, že každá další noc Lyčkova útěku během něhož Lyčka
hledá u Čechů pomoc, bude znamenat další krvavé oběti
»češství«. Dále mu bylo vyloženo, že Lyčka, jak ostatně sám
Čaloun zde vypověděl, by v důsledku ustrojení svého charakteru,
tak jako tak, spáchal sebevraždu a pokračování podpory v jeho
útěku ho před jeho soudem zachrání beztak jen na krátký čas.
Čaloun, který je typem bodrého, počestného občana a dobrého
obchodníka, přistoupil po všemožném ujišťování na tuto nabídku.
Ovšem již za 24 hodin později mu mohlo být prokázáno, že i
nadále pracuje proti tajné státní policii a sice tím, že při svém
prvním výslechu zamlčel tak důležité momenty, které by zcela jistě
byly vedly k Lyčkově dopadení. Čaloun je v tomto komplexu
vyšetřování jen prostým příkladem tvrdosti, s jakou Češi, i za
cenu obětování vlastního života, usilují o dosažení svých
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ilegálních cílů. Tato zkušenost je důkazem, že ve většině případů
nelze použít jiných prostředků, než jsou zostřené výslechy…
Vzhledem ke současnému stavu vyšetřování je ve výhledu zatčení
dalších 25 osob, které jsou buď rodinnými příslušníky již
zatčených osob a věděly o jejich trestných činech, respektive samy
atentátníkům poskytovaly pomoc. Rozkrytím stopy získané
vyzvednutím jízdního kola dcerou Nováka v Praze-Libni bylo
vypátráno dalších 75 osob, které přímo nebo nepřímo měly něco
do činění s atentátem. Ze shora uvedených důvodů vyšetřování
ještě nějaký čas potrvá. Sestavení úplné a podrobné závěrečné
zprávy, která by zahrnovala všechno, co s atentátem souvisí, se
ještě pozdrží. Závěrečné práce na vyšetřování probíhají s největší
razancí…”1
Podrobná analýza sokolského odboje, k níž se gestapo
propracovalo na konci roku 19422 po zatčení předních
reprezentantů jeho druhé garnitury (Pecháček, Vaněk, Drásal), je
výmluvným svědectvím nejen o vlastní a velmi konkrétní činnosti
OSVO, jejím rozsahu a dosahu, ale rovněž i o jistém respektu,
který jednání zatčených vyvolávalo u udivených vyšetřovatelů a
jenž tito

souhrnně charakterizovali jako fanatickou oběť

„češství“.

1
2

SÚA – f. ÚŘP – 114-10-32 – viz přílohy.
AMV – f. 141, k. 344/2, AMV – f. 141, k. 341/16 a AMV – f. 141, k. 344/1.
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