SÚA - f. ÚŘP – 114-10-32
Praha, 21. 6. 1942. Zpráva šéfa řídící
úřadovny
gestapa
v
Praze
SSStandartenführera Hanse U. Geschkeho o
stavu šetření atentátu na zastupujícího
říškého protektora SS-Obergruppenführera
Reinharda Heydricha, určená šéfovi IV.
oddělení
RSHA
SS-Gruppenführerovi
Heinrichu Müllerovi.
Během pátrání po děvčeti, které v Praze-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 PrahyVysočan, 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 –
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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 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.
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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. V případě osob, které
byly v této souvislosti zajištěny a za tuto činnost zatčeny, se
jedná:
Mimo Prahu:
1)Rebec August, bytem v Mělníku
2)Rebecová Božena, manželka
Rebec byl činovník cvičitel Sokola v Mělníku. Dodával
potraviny pro agenty.
3) Hampel František, bytem v Neratovicích
4) Hampelová Jiřina, manželka
H. byl činovník Sokola v Neratovicích. Dodával peníze,
potraviny a nové podporovatele a pomocníky pro agenty.
5) Černický Ferdinand, bytem v Mělníku
6) Černická Marie, manželka
7) Černický Miloslav, syn
Ferdinand Černický byl župním činovníkem Sokola. Byl o
agentech informován Novákem a Hampelem, ale neudal je.
8.) Moravec Miloslav, bytem v Konojedech, okres Černý
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Kostelec (Schwarz-Kostelec) M. byl kronikářem a župním
cvičitelem v Sokole. Podporoval agenty potravinami.
9) Pelčák František, bytem v Bschiwot. P. byl cvičitelem Sokola.
V jeho bytě se konaly porady o podpoře pro agenty.
10) Baumann Břetislav, bytem v Horoušanech.
B. byl cvičitelem Sokola v Horošanech. Věděl o seskoku agentů,
jejich úkrytech a výzbroji.
11) Starý Jaroslav, bytem v Šestajovicích
Starý byl náčelník a cvičitel Sokola. Věděl o seskoku agentů,
jejich úkrytech a
výzbroji.
V Praze:
12) Novák Václav, bytem v Praze
13) Nováková Marie, manželka
14.) Novák Václav, syn
15) Nováková Anna, dcera
16) Nováková Miroslava, dcera
17) Nováková Jindřiška, dcera
Novák byl župní činovník Sokola Hloubětíně. Celá rodina přímo
atentátníky

podporovala,

respektive

všichni

atentátníkům poskytované jejich rodinou věděli.
18.) Piskáček Jaroslav, bytem v Praze
19.) Piskáčková Antonie, manželka
20.) Piskáček Miroslav, syn
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o

podpoře

J. P. byl cvičitel Sokola. Celá rodina atentátníky různým
způsobem podporovala: povolání lékaře, poskytnutí potravin,
jízdního kola, noclehu, atd.
21.) Hejl František, bytem v Praze
22.) Hejlová Milada, manželka
Hej byl zástupce starosty Sokola v Praze. Peněžní sbírkou
poskytl pomoc atentátníkům.
23. Hejsmann Jaroslav, bytem v Praze.
H. byl cvičitelem Sokola. Agenty podporoval potravinami a
penězi.
24.) Strnad Bohuslav, bytem v Praze.
25) Strnadová Marie, manželka
St. byl cvičitelem Sokola. Agenty podporoval potravinami a
penězi.
26.) Smrž Jaroslav, bytem v Praze.
27.) Smržová Jarmila, manželka
S. byl členem Sokola. Atentátníkům poskytl: potravinové
poukázky, ubytování a atentátníkovi Kubišovi půjčil svoje
pánské kolo.
28) Kubice Bedřich, bytem v Praze.
K. byl župním kronikářem v Sokole v Mostě. K. byl ve spojení
se Zelenkou, měl být o všem přesně informován, ovšem neučinil
udání.
29. Oktábec Antonín, bytem v Praze.
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O. byl cvičitelem v Sokole. Poslal lékaře Lyčku k jednomu z
atentátníků.
Lékař Dr. Břetislav Lyčka byl před zatčením varován
s dvouhodinovým 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
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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
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

bezstrestnosti. 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
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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 ilegálních cílů. Tato zkušenost je
důkazem, že ve většině případů nelze použít jiných prostředků,
než jsou zostřené výslechy.
Během pátrání po Lyčkovi byly za podporu jeho útěku,
poskytování úkrytu a neohlášení informací o Lyčkově podílu na
atentátu zatčeny tyto osoby:
30.) Lyčková Františka, bytem v Praze, manželka
31) Zemánek Josef, bytem v Praze
Zemánek přechovával Lyčku a z třetího místa mu opatřil pistoli.
32) Čaloun Vladislav, bytem v Praze
Čaloun přechovával Dr. Lyčku, věděl o jeho činnosti, vícekrát se
sešel s “Jindrou”. Člen Sokola.
33) Münzenberger František, bytem v Praze
34) Münzenbergerová ?, manželka
35) Münzenbergerová Helena, dcera
36) Münzenbergerová Miroslava, dcera
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37) Drobný Jan, bytem Praha
38) Drobná Věra, manželka
Manželka Drobného je sestrou Lyčky a věděla o jeho útěku.
39) Khodl Václav, bytem v Praze
40) Khodlová Emanuela, manželka
41) Khodl Václav, syn
Rodina Khodlova přechovávala atentátníky. Khodlová je sestrou
Smrže, který dal atentátníkům k dispozici svoje pánské jízdní
kolo.
Kromě shora jmenovaných se ve vazbě nachází ještě
dalších deset osob, které poskytovaly atentátníkům a agentům
nějakou pomoc, jímž však dosud nemohlo být prokázáno, že
znali cíl jimi poskytované pomoci. 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

činnech,

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.
Závěrečná zpráva bude předložena v co nejkratším možném čase.
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