AMV – f. 141, k. 344/1
Praha,
10.12. 1942. Závěrečná
gestapa o sokolské organizaci Jindra

zpráva

Tajný spojovací štáb 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. Budiž zdůrazněno, že Sokol mohl i za
těchto okolností nadále existovat. 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 spojovací štáb dobudován do října 1941 a Sokol tak
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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, což je ostatně jasně patrné z
následujícího záznamů:
republika = Vlasta
Čechy a Morava = Vlastička
Čs.O.S. = Vlastima39 Sokol v Čechách a na Moravě = Vlastinka
Tyršův dům = Michna Čechy = Svatava
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Sokol v Čechách = Sváťa
sokolský štáb Čechy = Svitka
vedení v Čechách = Sváťa
Morava = Marie
Sokol na Moravě = Mařenka
sokolský štáb Morava = Marijánka
Slovensko = Slávka
Sokol na Slovensku = Slávina
sokolský štáb Slovensko = Slávinka
vedení na Slovensku = Slávinka
sokolská centrála = Jiřina
Sokolská revoluční rada = Jířa
štáb sokolské centrály = Jiřinka
centrální vedení = Jirča
sokolský revoluční výbor = Jiruša
sokolské revoluční předsednictvo = Jiruška
sokolské revoluční vedení = Jiřinečka
sokolská revoluční síť = Šárka
město Praha = Libuše
centrum Prahy = Libuška
O výstavbě organizace »Jindra« v Čechách a na Moravě a jejích
krycích jménech svědčí následující přehled:

kraj I. Velká Praha s pěti župami:
1. župa - krycí jméno Líba s Prahou, Říčany a Německým
Brodem
2. župa - krycí jméno Libunka s Prahou, Brandýsem a Mělníkem
3. župa - krycí jméno Lipka s Prahou a Unhoští
4. župa - krycí jméno Libuna s Prahou a Berounem
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5. župa - krycí jméno Libušina s Prahou a Jílovým

kraj II. Tábor se třemi župami:
1. župa - krycí jméno Danuše s Táborem, Pelhřimovem a
Milevskem
2. župa - krycí jméno Evka s Budějovicemi, Třeboní, Vodňany
a Týnem nad Vltavou
3. župa - krycí jméno Cilka s Pískem, Příbramí, Blatnou,
Strakonicemi

kraj III. Plzeň se čtyřmi župami:
1. župa - krycí jméno Zdena s Plzní a Kralovicemi
2. župa - krycí jméno Zorka s Rokycany a Hořovicemi
3. župa - krycí jméno Klárka s Klatovy, Přešticemi, Sušicí
a Domažlicemi
4. župa - krycí jméno Elka s Roudnicí a Kralupy

kraj IV. Roudnice se dvěma župami:
1. župa - krycí jméno Julča s Louny a Slaným
2. župa - krycí jméno Gusta s Rakovníkem

kraj V. Turnov se třemi župami:
1. župa - krycí jméno Růža s Turnovem
2. župa - krycí jméno Ema se Semily, Novou Pakou, Jilemnicí
3. župa - krycí jméno Madla s Jičínem a Hořicemi

kraj VI. Mladá Boleslav se třemi župami:
1. župa - krycí jméno Milka s Mladou Boleslaví a Mnichovým
Hradištěm
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2. župa - krycí jméno Běta s Kolínem, Poděbrady a Nymburkem
3. župa - krycí jméno Idula s Novým Bydžovem

kraj VII. Hradec Králové se třemi župami:
1. župa - krycí jméno Hedva s Hradcem Králové, Rychnovem
a Žamberkem
2. župa - krycí jméno Ninočka s Náchodem, Dvorem Králové a
Novým Městem
3. župa - krycí jméno Fanda s Pardubicemi, Chrudimí, Vysokým
Mýtem a Litomyšlí

kraj VIII. Německý Brod s jednou župou:
1. župa - krycí jméno Věrka s N. Brodem, Ledčí n. S., Čáslaví,
Kutnou Horou, Chotěboří a Humpolcem

kraj IX. Tišnov se dvěma župami:
1. župa - krycí jméno Tonča s Tišnovem
2. župa - krycí jméno Blažena s Blanskem

kraj X. Brno se dvěma župami:
1. župa - krycí jméno Božka s Brnem
2. župa - krycí jméno Božula s Brnem

kraj XI. Uherské Hradiště dvěma župami:
1. župa - krycí jméno Hana s Uherským Hradištěm
2. župa - krycí jméno Hela s Hodonínem

kraj XII. Olomouc třemi župami:
1. župa - krycí jméno Oldřiška s Olomoucí
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2. župa - krycí jméno Lidka s Litovlí
3. župa - krycí jméno Pavla s Prostějovem

kraj XIII. Přerov třemi župami:
1. župa - krycí jméno Pepa s Přerovem
2. župa - krycí jméno Karla s Kroměříží
3. župa - krycí jméno Valina s Valašským Meziříčím

kraj XIV. Moravská Ostrava - krycí jméno Marička

kraj XV. Bratislava se třemi župami:
1. župa - krycí jméno Zlatica s Bratislavou
2. župa - krycí jméno Tereza s Trenčínem
3. župa - krycí jméno Barbora s Nitrou

kraj XVI. Bystrica se třemi župami:
1. župa - krycí jméno Melanie s Bystricí
2. župa - krycí jméno Zuzana s Lipt. Sv. Mikulášem
3. župa - krycí jméno Magda s Prešovem
kraj XVII. Užhorod (Maďarsko) - krycí jméno Olena
Ze zajištěných záznamů o výstavbě organizace »Jindra« dále
vyplývá, že prokurista Josef Beneš z Prahy vykonával funkci
zastupujícího zemského velitele pro Čechy; o kraji Velká Praha
byly zajištěny následující šifrované záznamy:
kraj I Praha - Modr, Praha
1. župa - Skála, Praha
2. župa - Hejl, František, Praha - Karlín
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3. župa - Chvátal, Praha
4. župa - dr. Jan Svoboda, Praha
5. župa - Dudek, Praha
Nalezené originální záznamy k tomuto případu jsou přiloženy. 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 následující rozdílné šifrovací
klíče:
a = H2O e = HCl ch = As
b = Ba f = Fe i = H2CO3
c = Cd g = Ag j = Cu
d = Al h = Hg k = K
l = Ni p = Pb w = HNO3
m = Mg r = Cr v = Ca
n = Na s = Sn z = Zn
o = H2SO4 t = Te
A = 9 F = 12 K = 34 U = 7 Ch = 31
B = 10 G = 23 L = 14 R = 27 Z = 41
C = 16 H = 25 M = 20 S = 29 E = 5
D = 32 I = 1 N = 21 T = 38
J = 18 O = 3 V = 40 P = 36
Při zásahu proti organizaci „Jindra“ v Čechách měli být zatčeni
téměř všichni její vrcholní představitelé. Část z těch, kteří zůstali
na svobodě, ubytovali počátkem roku 1942 parašutisty, kteří se
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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 „Jindry“ zprávy, poslouchali nepřátelský
rozhlas a plánovali provádění sabotážních akcí. Proto např. vešel
Vaněk do styku s architektem Zemánkem z Prahy, aby od něj
zjistil, jak je nejlépe možné provést sabotáže v holešovickém
přístavu. Za stejným účelem požádal dělníka pražské Janečkovy
zbrojovky Frohlíka o přísun informací z této továrny. Díky
pomoci parašutistům byl Zemánek stanným soudem v Praze
odsouzen k smrti. Údaje o jeho případu jsou přiloženy ve
zvláštních spisech. Také Frohlík byl zatčen v souvislosti s
parašutisty. Při zásahu proti němu zastřelil úředníka tajné státní
policie a dalšího těžce zranil. Rovněž Frohlík byl stanným
soudem v Praze odsouzen k trestu smrti. I údaje o něm jsou
přiřazeny ke zvláštním spisům.
Za účelem navázání nových kontaktů a ev. sjednocení, vešla
organizace »Jindra« ve styk s dalšími, již známými odbojovými
skupinami. Není ovšem znám žádný případ, že by k takovémuto
sjednocení s nějakou další politickou skupinou skutečně došlo.
Bylo zjištěno spojení na Jaroslava Purkyta, bývalého sokolského
funcionáře, který měl kontakty na vedoucího odbojové skupiny
NOS = „Národní obranný svaz“. V jeho kanceláři došlo v březnu
1942 k rozhovoru mezi vedoucím „NOS“, advokátem dr.
Karlíkem a Purkytem na straně jedné a prof. Ladislavem
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Vaňkem a zemským vedoucím organizace „Jindra“ pro Čechy,
Františkem Pecháčkem, na straně druhé. Byly zde vyměněny
zkušenosti z odbojové činnosti a dále navázáno spojení na
vedoucího člena Národního revolučního výboru, žida Bondyho, s
nímž byla vedena podobná řeč jako s dr. Karlíkem a Purkytem.
Bylo rovněž navázáno spojení na zpravodajskou skupinu,
podřízenou Valentovi. V této souvislosti došlo prostřednictvím
vedoucího parašutistů k rozhovoru Bachury z Valentovy
zpravodajské skupiny s Vaňkem. Kromě toho byl za stejným
účelem osloven i vedoucí známé „Nemogruppe“ Nejedlý.
Všechny osoby, jmenované v této souvislosti - Purkyt, dr. Karlík,
Bondy, Valenta, Bachura a Nejedlý, stejně jako představitel
parašutistů Bartoš, byli zatčeni a jejich záležitost předána soudu.
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“.
Pro organizaci bylo londýnským rozhlasem v noci ze 30.4. na
1.5. 1942 na vlně 39 vysíláno heslo, které, přeloženo do
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němčiny, znamená „Nový den - nový národ“. 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 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. Náleží k nim:
Ladislav Vaněk

Pecháček František

Hejl František

dr. Svoboda Jan

Čaloun Vladislav

Zemánek Josef

Piskáček Jaroslav

Oktábec Antonín

Vaněk Ludvík

Hošek Vratislav

Pavlík Karel Frohlík Oldřich
Šenold Augustin

Jedlan Karel

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.
Soudu byli dále předáni:
Beneš Josef

Modr Karel

Skála František

Chvátal Ladislav
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Dudek Rudolf

Král Otto

Klaus Václav Prkno Karel
Frömpter Otto

Hánek František

Trégler Jaromír

Gruberová Věra

Josef Beneš: V sokolské organizaci byl činný již pod Klichem.
Vaněk jej převzal pro organizaci „Jindra“. Vykonával funkci
zástupce zemského velitele pro Čechy a v této hodnosti mu
podléhal kraj Turnov v pardubické župě a kraje Velká Praha a
Plzeň. Tomu odpovídalo jeho spojení na Modra v Praze, Dleska
v Plzni, Lachmanna v Pardubicích a Durycha v Turnově. Jeho
krycí jméno znělo „Hron“. V Benešově kanceláři se konaly
schůzky Vaňka s jemu podřízenými funkcionáři. Zatímco Dleska
a Lachmanna soud v tomto zvláštním případě předal zahraniční
služebně, byl Durych pro své nepatrné provinění poslán do k.
tábora.
Karel Modr: Do organizace „Jindra“ byl zapojen již dříve díky
Benešovi a pracoval zde ve funkci krajského vedoucího Velké
Prahy. Podléhalo mu pět župních vedoucích - Skála, Hejl,
Chvátal, dr. Svoboda a Dudek. Jim předával pokyny k výstavbě
organizace a potřebné materiály pro práci, jako např. šifrovací
klíč a seznam krycích jmen. Udržoval spojení nejen s Benešem,
ale rovněž s Pecháčkem a účastnil se schůzek s Vaňkem v
Benešově kanceláři. U policejního výslechu se snažil zapírat.
František Skála: Zastával funkci župního vedoucího v Praze a byl
instruován Modrem. Díky Modrovi byl také začleněn do
„Jindry“, což však bylo krátce před provedením atentátu, jehož
následky organizaci silně poškodily. Jeho ilegální činnost v
„Jindře“ proto nemohla být šířeji rozvinuta. Ačkoli ve svém
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policejním výslechu hlavní obvinění popíral, byl přesto z ilegální
práce v usvědčen ostatními.
Ladislav Chvátal: Rovněž i on zastával pod Modrem funkci
župního vedoucího v Praze. Aktivně se účastnil práce ve skupině,
která v čele s Františkem Hánkem podporovala sokolské rodiny.
V této souvislosti se ve Frömpterově bytě často setkával s
Klausem, Prknem a Králem. Věděl o tom, že Hánek žije v
protektorátě jako politický uprchlík ilegálně na falešné osobní
doklady. Předpokládal, že zvláštní soud přihlédne k nařízení
zastupujícího říšského protektora z 3.7. 42.
Rudolf Dudek: Také on byl činným v organizaci „Jindra“ jako
župní vedoucí v Praze pod Modrem. Modr uvedl, že jej pro
provedení jeho úkolu vybavil nezbytnými znalostmi a materiály.
Podobně jako Skála, i Dudek byl do organizace zapojen krátce
před atentátem a nemohl proto pro ni příliš učinit. Ačkoliv svá
obvinění rovněž popíral, byl usvědčen nejen díky nalezeným
zápisům, ale i ostatními účastníky.
Otto Král: Vynikal ve všeobecné politické ilegální práci,
účastnil se společných jednání ve Frömpterově bytě a zřizoval
spojení mezi vedoucími odbojovými funkcionáři. U policejního
výslechu nezapíral a s největší pravděpodobností očekával své
propuštění. I v jeho případě připadá v úvahu přihlédnutí k
nařízení zastupujícího říšského protektora z 3.7. 42.
Václav Klaus: Vynikal v rámci podpůrné akce určené
sokolským rodinám. Často byl přítomen rozhovorům ve
Frömpterově bytě. Kromě toho věděl, že bývalý sokolský
funkcionář Hánek žije ilegálně v protektorátě jako politický
uprchlík na falešné osobní doklady. Přes veškerá nařízení
zastupujícího říšského protektora byl Klaus i nadále Hánkovi k
dispozici. Postaral se rovněž o to, aby skrze vedoucího
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parašutistů Bartoše navázal Vaněk spojení se členem Národního
revolučního výboru Bachurou. Za jeho podporu Hánkovi i za
samotné spojení s parašutisty, musel být ve zvláštním soudním
řízení ve shodě s nařízením zastupujícího protektora z 3.7. 42
odsouzen k smrti. V této souvislosti je třeba připomenout, že část
dřívějších Hánkových ubytovatelů byla zvláštním soudem rovněž
odsouzena k trestu smrti. U policejního výslechu se Klaus
vědomě dopustil falešné výpovědi s cílem ztížit proces
vyšetřování. Doznání učinil až teprve po dlouhé konfrontaci s
Bachurou a Vaňkem.
Karel Prkno: V rámci sokolské organizace „Jindra“ participoval
pod vedením Chvátala, resp. Hánka, na podpůrné akci potřebným
sokolským rodinám. Podle toho se rovněž účastnil rozhovorů u
Frömptera. Věděl, že Hánek pobývá v protektorátu na falešné
dokumenty jako politický uprchlík. Hánek sám vyhledával Prkna
v jeho bytě až do poslední chvíle. Také Prkno byl řízením
zvláštního soudu ve shodě s nařízením zastupujícího říšského
protektora z 3.7. 42 odsouzen k smrti. Bylo rovněž zjištěno, že
věděl o vztahu Klause k dalším v ilegalitě pracujícím politickým
skupinám, především parašutistům.
Otto Frömpter: Patřil k podpůrné skupině uvnitř ilegálního
Sokola. Svůj byt dal k dispozici pro rozhovory. Při této
příležitosti musel od Krále, Klause, Chvátala a Prkna zjistit řadu
podrobností ohledně ilegální práce odbojového hnutí. Frömpter,
kterého lze počítat k české inteligenci, zatajil při výslechu
podstatné věci. Přesto jej ostatní usvědčili.
František Hánek: V říjnu 1941 měl být v akci proti sokolským
funkcionářům zatčen. Ve chvíli, kdy již přímo u něj v bytě byli
dva úředníci, unikl zatčení útěkem, při němž vyskočil oknem.
Následně si opatřil falešní osobní doklady, které zněly na jméno
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„Strýc“. V protektorátu s nimi působil pod novým jménem až do
svého zatčení 10.11. 42. Organizoval podpůrnou akci sokolským
rodinám. Odtud měl první zprávy o organizaci „Jindra“. K
navázání spojení byl vyzván samotným Vaňkem. Z osobních
důvodů však odmítl setkat se s ním a usiloval o převzetí celé
organizace do svých rukou. Vaněk viděl v Hánkovi konkurenta!
Při výslechu zatajil Hánek podstatné skutečnosti o činnosti
organizace. Je vhodné připomenout, že část Hánkových
ubytovatelů byla v souladu s nařízením zastupujícího říšského
protektora z 3.7. 42 odsouzena zvláštním soudem k smrti. Při
předvedení před tento soud musel i Hánek nepochybně počítat se
stejným rozsudkem.
Jaromír Trégler: Na začátku dubna 1942 byl díky župnímu
vedoucímu dr. Janu Svobodovi začleněn do organizace „Jindra“
a určen jeho zástupcem. Po převzetí této funkce vykonával
předané rozkazy. Na rozdíl od výše jmenovaných se Trégler při
výslechu přiznal.
Věra Gruberová: Byla členkou legálního Sokola a zemského
vedoucího organizace „Jindra“ pro Čechy Pecháčka znala
několik let. S rodinou Pecháčkovou udržovala přátelské styky.
Proto také Pecháčkovi dovolila, aby směl její adresu používat pro
tajné zprávy z Čech. Pecháček apeloval na její národní cítění a
přesvědčoval ji, že tak slouží Sokolu. Z toho je jasné, jakým
způsobem byl Pecháček činným v rámci rozpuštěného Sokola.
Dopisy, které pro Pecháčka obdržela, nesly jednotného
odesílatele s krycím jménem „Sváťa“. Okamžitě se přiznala.
Organizace v Čechách byla souzena ve zvláštním procesu.
Jmenný seznam je připojen.
Přílohy: 1.) Jmenný seznam.
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2.) Organizační plán organizace „Jindra“.
3.) Překlad radiotelegramů do Londýna.
4.) Originální záznamy skupiny.

Příloha 1.) Jmenný seznam
Purkyt, Jaroslav II BM 1 - 6/42g "NOS" případ u vrchního
říšského návladního v Berlíně
Karlík, dr. Jan II BM 1 - 6/42g „NOS“ případ u vrchního
říšského návladního v Berlíně
Bondy, Karel, Israel, II BM 1 - 160/41g „ÚVOD“ případ u
vrchního
říšského návladního v Berlíně
Nejedlý, Karel II BM 1 - 61/42g „NEMO“ - Gruppe
Valenta, Jaroslav II BM 1 - 60/42g - 22.10. 42 popraven
Bachura, Bohumil II BM 1 - 60/42g - 22.10. 42 popraven
dr. Pechlát, Augustin, stanný soud Praha, popraven
Vojta, Hugo II BM 1 - 54/39g stanný soud Praha, popraven
Klich, Jan (Otakar - pozn. JBU) před vykonáním rozsudku
zemřel v ochranné vazbě
Drásal, Štěpán je ve stejné věci předveden řídící služebnou v
Brně
Večeřa, Rudolf je ve stejné věci předveden řídící služebnou v
Brně
Bartoš, vedoucí parašutistů - sebevražda
dr. Lyčka, Praha - sebevražda
Hejl, František stanným soudem v Praze odsouzen k smrti
dr. Jan Svoboda stanným soudem v Praze odsouzen k smrti
Zemánek, Josef stanným soudem v Praze odsouzen k smrti
Frohlík, Oldřich stanným soudem v Praze odsouzen k smrti
Čaloun, Vladislav stanným soudem v Praze odsouzen k smrti
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Piskáček, Jaroslav stanným soudem v Praze odsouzen k smrti
Vaněk, Ludvík stanným soudem v Praze odsouzen k smrti
Pavlík, Karel stanným soudem v Praze odsouzen k smrti
Šenold, Augustin stanným soudem v Praze odsouzen k smrti
Oktábec, Antonín stanným soudem v Praze odsouzen k smrti
Hošek, Vratislav stanným soudem v Praze odsouzen k smrti
Jedlan, Karel stanným soudem v Praze odsouzen k smrti
Vaněk, Ladislav stanným soudem v Praze odsouzen k smrti
Pecháček, František stanným soudem v Praze odsouzen k smrti
Dva posledně jmenovaní ještě nebyli popraveni, neboť byli dáni
k dispozici vyšetřujícímu soudci.

Příloha 2.) Organizační plán „Jindry“
Výstavba organizace „Jindra“ 1942:
vedoucí pro Čechy a Moravu: prof. Ladislav Vaněk
vedoucí pro Čechy: František Pecháček, Praha
vedoucí pro Moravu Štěpán Drásal, Brno
spojka pro Čechy: Josef Beneš, Praha
spojka pro Moravu: Rudolf Večeřa, Praha
kraj I Velká Praha vedoucí: Karel Modr, Praha
župa I - kraj vedoucí: František Skála, Praha
župa II - kraj I - vedoucí: František Hejl, Praha
župa III - kraj I - vedoucí: Lad. Chvátal, Praha
župa IV - kraj I - vedoucí: dr. Jan Svoboda, Praha
župa V - kraj I - vedoucí: Rudolf Dudek, Praha
Členové a spojky kraje I Velká Praha:
1. Čaloun, Vladislav, Praha
2. Zemánek, Josef, Praha
3. Piskáček, Jaroslav, Praha
4. Oktábec, Antonín, Praha
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5. Vaněk, Ludvík, Bystřice
6. Hošek, Vratislav, Praha
7. Pavlík, Karel, Praha
8. Král, Otto, Praha
9. Klaus, Václav, Praha
10. Prkno, Karel, Praha
11. Frömpter, Otto, Praha
12. Hánek, František, Praha
13. Trégler, Jaromír, Praha
14. Frohlík, Oldřich, Praha
15. Šenold, Augustin, Praha
16. Jedlan, Karel, Praha
17. Rendler, Václav, Dvůr Králové
18. Gruberová, Věra, Praha
Kraj II Tábor vedoucí: dr. Karel Evald, Tábor
župa I Tábor
župa II Budějovice
župa III Písek
Kraj III Plzeň vedoucí: František Dlesk, Plzeň
župa I Plzeň župa II Rokycany
župa III Klatovy
Kraj IV Roudnice vedoucí: Gustav Andres, Bříza
župa I Roudnice župa II Louny
župa III Rakovník
Kraj V Turnov vedoucí: Jan Durych, Turnov
župa I Turnov župa II Semily
župa III Jičín
Kraj VI Mladá Boleslav vedoucí: měl být dosazen Durychem
župa I Mladá Boleslav župa II Kolín
župa III Nový Bydžov
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Kraj VII Hradec Králové vedoucí: Karel Nesnídal, Hradec
Králové
župa I Hradec Králové župa II Náchod
župa III Pardubice
Kraj VIII Německý Brod vedoucí: neznámý
bez župního vedení
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