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Éterem letí řada čísel

Od samého počátku nacistické okupace 
bylo radiospojení a zpravodajské infor-
mace pro československý zahraniční 
a domácí odboj nanejvýš důležité. Nevi-
ditelná „tajná fronta“ měla svou přední 

linii v éteru.2 Po likvidaci tzv. prvního 
sledu radiotelegrafistů3 Gestapem zů-
staly k dispozici v podstatě pouze dvě 
vysílačky: SPARTA I a SPARTA II. První 
sloužila civilní organizaci pod vedením 
doc. Vladimíra Krajiny4, doc. Radima 
Nováčka5 a JUC. Rudolfa Mareše6, dru-

há vojenské organizaci Obrana národa 
(ON).7 II. zpravodajský odbor Minister-
stva národní obrany v Londýně čím dál 
více naléhal na přísun zpráv. V dubnu 
1940 zahájil doc. Krajina s radiotele-
grafisty por. André Regenermelem8 
a čet. Jindřichem Klečkou9 spojovací 

1  Ani po více než sedmi desetiletích nebyl vytvořen seznam Čechoslováků, kteří v letech 1939–1945 přišli o život v koncentračním táboře 
Mauthausen. Až na jedinou studii (ČVANČARA, Jaroslav – JANÍK, Vlastislav – LEDVINKA, Václav – ŠUSTEK, Vojtěch: Pamětní kniha  
294 hrdinů heydrichiády popravených v Mauthausenu. Archiv hl. m. Prahy – Scriptorium, Praha – Dolní Břežany 2013) neexistuje podrob-
nější literatura mapující hromadné exekuce tzv. protektorátních příslušníků, odsouzených německými stannými soudy. Podkladem pro 
napsání tohoto ohlédnutí byly zlomkovitě dochované archivní dokumenty, korespondence, popularizační články a setkání s pamětníky. 

2  Srov. GEBHART, Jan – KOUTEK, Jaroslav – KUKLÍK, Jan: Na frontách tajné války. Kapitoly z boje československého zpravodajství proti nacis
mu v letech 1938–1941. Panorama, Praha 1989. Dále SLÁDEK Oldřich: Zločinná role Gestapa. Nacistická bezpečnostní policie v českých zemích 
1938–1945. Naše vojsko, Praha 1986, s. 87–88.

3  Pplk. gšt. Štefan Adler, škpt. Karel Divina, ing. Jan Budík, rtm. František Franěk a další.
4  Vladimír KRAJINA (nar. 30. 1. 1905 ve Slavicích u Třebíče), jeden z vůdčích představitelů domácího odboje. Zatčen Gestapem 31. 1. 1943. 

V Malé pevnosti Terezín (MPT) se dožil konce války. Zemřel 1. 6. 1993 v kanadském Vancouveru. AA, rozhovor autora s paní Milenou 
Jandovou-Krajinovou v dubnu 2007. Dále srov. KRAJINA, Vladimír: Vysoká hra. Vzpomínky. EVA, Praha 1994, s. 106–222.

5  Radim Nováček (nar. 21. 3. 1905 v Ústí nad Orlicí), profesor mineralogie na UK v Praze. Jsou po něm nazvány uranové minerály (nováčekit). 
Dne 19. 1. 1942 byl v nepřítomnosti odsouzen stanným soudem v Praze na Pankráci k trestu smrti. Z MPT byl 6. 2. 1942 transportován 
do Mauthausenu. Popraven 13. 2. 1942.

6  Rudolf Mareš (nar. 22. 12. 1909 ve Štokách, okres Havlíčkův Brod), bývalý sekretář pražského ústředí YMCA. Od Velikonoc 1940 v ile-
galitě. Blízký spolupracovník doc. Krajiny, pověřený provozem a řízením radiostanic Ústředního vedení odboje domácího (ÚVOD). Zatčen 
po přestřelce 11. 7. 1942 v Kinské zahradě v Praze. Popraven v pankrácké sekyrárně 20. 10. 1944. AA, rozhovor autora s paní Ludmilou 
Marešovou v červnu 2002.

7  Přestože spolu osudy řady aktérů kolem vysílaček SPARTA I a SPARTA II často souvisely a prolínaly se, článek se více zaměřuje na 
skutečnosti kolem spojovacích programů SPARTA I, JACK a MAGDA.

8  Por. André Regenermel (nar. 31. 3. 1914 v Brooklynu, USA), mimořádně schopný radiotelegrafista, zapojený do programu SPARTA Ib. 
Zatčen 7. 5. 1941. Podle rozsudku stanného soudu v Praze zastřelen v Ruzyňských kasárnách 30. 9. 1941. 

9  Jindřich Klečka (nar. 7. 4. 1913 v Oselcích u Nepomuku), zůstal na vojně jako délesloužící radiotelegrafista. Na jaře 1940 se seznámil 
s A. Regenermelem a V. Krajinou. Byl rovněž jedním z nejvýznamnějších radiotelegrafistů SPARTY Ib a Ic. I když ho v domku rodičů 
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V pátek 13. února 1942 bylo v Mauthausenu popraveno jedenáct Čechů, blízkých 
spolupracovníků doc. Vladimíra Krajiny a mjr. letectva RNDr. Josefa Jedličky 
ze dvou skupin příslušníků domácího odboje zajišťujících agenturní rádiové 
spojení s Londýnem a Moskvou. Jednalo se o vůbec první hromadnou exekuci 
Čechů v tomto koncentračním táboře. Dá se říci, že z těchto jedenácti hrdinů je 
více známo snad jen jméno světoběžníka a spisovatele Otakara Batličky, zatímco 
zbývajících deset zůstává pro širokou veřejnost relativně „bezejmenných“.1

Jaroslav čvančara 

Žádná oběť není marná. Pokud lidé nezapomenou…
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program SPARTA Ib. Avšak dopadení 
řady klíčových ilegalistů – Antonína 
Pešla10, pplk. Josefa Balabána11, Václava 
Holého12 a dalších – znamenalo přímé 
ohrožení celé sítě spolupracovníků. Ne-
bylo radno podceňovat tak zkušeného 
protivníka, jakým bylo Gestapo a další 
nacistické bezpečnostní složky.

Po vítězství na západních evrop-
ských bojištích se Adolf Hitler rozhodl 
zaútočit na Sovětský svaz. V průběhu 
zimy a jara 1941, kdy byl plán ope-
race Barbarossa precizován, začaly 

k představitelům Ústředního vedení 
odboje domácího (ÚVOD) pronikat 
znepokojivé informace. V této věci 
si Londýn vyměnil s ÚVOD řadu de-
peší. Dosavadní velmocenské ambice 
SSSR, zvláště od uzavření německo-
-sovětského paktu, však budily ve 
zpravodajských kruzích oprávněnou 
nedůvěru. Svědčí o tom např. depeše 
gen. Sergeje Ingra13 ze dne 26. 4. 1941 
určená Lukovi, tedy gen. Bedřichu Ho-
molovi14: Naproti tomu musíme brzdit 
určité snahy a požadavky Sovětů, které 

by se nám chtěly vetřít do našich vnitř
ních věcí konspirativních.15

Doc. Krajina a pplk. Balabán si po-
chopitelně byli vědomi všech nebezpečí 
plynoucích z bezohledných politických 
kalkulů nejen Sovětů, ale i ostatních 
spojenců, včetně Britů. Naději na konec 
německé okupace, konec Protektorátu 
Čechy a Morava však vkládali do co nej-
bližšího vstupu SSSR do války. Z těchto 
důvodů kontaktovali, zatím jen soukro-

jeho ženy v Praze-Hodkovičkách, Nad lesem čp. 133, 7. 5. 1941 obklíčilo Gestapo, podařilo se mu uniknout. Zastřelil se 4. 10 1941 při 
zátahu Gestapa v Praze-Jinonicích.

10  Škpt. Antonín Pešl (nar. 31. 12. 1891 ve Velké Dešavě u Moravských Budějovic), podílel se na zrodu ÚVOD, v jehož rámci zastupoval  
Politické ústředí. Zatčen 19. 9. 1940, popraven v Berlíně-Plötzensee 22. 12. 1942.

11  Pplk. Josef Balabán (nar. 5. 6. 1894 v Oboře u Dobříše), s pplk. Josefem Mašínem a škpt. Václavem Morávkem vytvořili centrum pro 
další zpravodajské a sabotážní skupiny. Na dopadení legendární trojice „Tří králů“ mělo Gestapo a SD mimořádný zájem. Zatčen  
22. 4. 1941, zastřelen v ruzyňských kasárnách 3. 10. 1941. Více k němu KOURA, Petr: Podplukovník Josef Balabán. Život a smrt velitele 
legendární odbojové skupiny „Tři králové“. Rybka, Praha 2003.

12  JUDr. Václav Holý (nar. 24. 7. 1900 v Poličce), čelný představitel ÚVOD, spolupracovník JUDr. Prokopa Drtiny a pplk. Balabána. Přes 
komunistického historika a novináře Kurta Konrada měl spojení i se sovětským konzulátem v Praze. Zatčen 23. 4. 1941. Na základě 
rozsudku německého stanného soudu zastřelen v ruzyňských kasárnách 30. 9. 1941.

13  Div. gen. Sergej Ingr (nar. 2. 9. 1894 ve Vlkoši), spoluzakladatel, velitel a spiritus agens ilegální vojenské organizace Obrana národa. 
V červnu 1939 odešel na výzvu dr. Edvarda Beneše k formující se čs. zahraniční armádě. V Londýně byl jmenován ministrem národní 
obrany. V září 1944 stanul v čele Hlavního velitelství československé branné moci. Na nátlak komunistů byl v roce 1945 z funkce odvo-
lán. Po únoru 1948 odešel do exilu. Zemřel v Paříži 17. 6. 1956.

14  Div. gen. Bedřich Homola (nar. 2. 7. 1887 v Bělči u Berouna), jeden z tvůrců ON a velitel jejího Zemského vojenského velitelství Praha. 
Po smrti gen. Bílého stanul v čele ON. Dne 31. 12. 1941 padl na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze do léčky Gestapa. Byl odsouzen k tres-
tu smrti a popraven v Berlíně-Plötzensee 5. 1. 1943. Další okolnosti viz KOURA, Petr: Podplukovník Josef Balabán. 

15  KRAJINA, Vladimír: Vysoká hra, s. 79.

Doc. Vladimír Krajina v kanadském exilu, 70. léta 
20. století Foto: archiv autora

Foto: archiv autora
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mě, rezidenty sovětské zpravodajské 
služby, nejdříve Leonida Mochova16. 
Představitelé ÚVOD jej označovali 
krycím jménem Rudolf I. Schůzky 
zprostředkovával mjr. Jedlička17.

Mochov projevoval vstřícnost jak 
v záležitosti předávání zpravodajských 
informací, tak i pokud šlo o možnosti 
agenturního rádiového spojení mezi 
ÚVOD a Moskvou. Začátkem března 

1941 ovšem musel z Protektorátu 
uprchnout. Neoficiální kontakty ně-
kterých činitelů ÚVOD se Sověty však 
pokračovaly. Dne 21. 4. se doc. Krajina 
prostřednictvím Jaroslava Papouška 
a jeho choti Naděždy, roz. Melnikové18, 
a mjr. Jedličky sešel spolu s pplk. Ba-
labánem na rohu Karlova náměstí 
a Ječné ulice s dalším exponentem 
sovětské zpravodajské služby, ozna-
čovaným jako Rudolf II. Všechny rohy 
zajišťovali Mašínovi civilní ostrostřel
ci…19 

Jedlička měl řadu kontaktů nejen 
mezi zaměstnanci protektorátního 
ministerstva vnitra. Vytvořil ilegální 
skupinu JULEK, zejména z bývalých 
pracovníků Památníku odboje v Praze 
na Žižkově. Ta měla úzké kontakty jak 
na vojenské, tak na civilní odbojové 
skupiny, tedy i na ÚVOD. Skupinu ra-
diotelegrafistů vedl bývalý důstojník 
mjr. Ellner20, jenž spolu s Jedličkou 
soustřeďoval zprávy a připravoval 
číslicovým kódem šifrované texty 
depeší pro Moskvu. 

Rádiové stanice s kódovým ozna-
čením JACK a MAGDA (podle jména 
Jedličkovy manželky Magdaleny) 
byly dva komplety americké výroby, 
ovšem s rusky psaným návodem. Vo-
lací znaky, frekvence a vysílací časy 
určili sami Sověti. Základem šifro-
vacího klíče se stala kniha Vojtěcha 
Martínka Než se kořeny uchytí. Volací 
znak byl FKX, poslední písmeno (X) 
se měnilo podle krycího jména ope-
rátora. Vysílalo se na vlně 47 metrů.21 
Obsluhu zajišťovali radiotelegrafisté 
Bohuslav Bachura22, Otakar Batlička23 
a František Chyba24. Dočasně se vysí-
lačka MAGDA pohybovala i na Kutno-

16  Pravým jménem Leonid Andrejevič Michejev.
17  Josef JEDLIČKA (nar. 9. 9. 1897 v Budapešti), před válkou zpravodajský důstojník Leteckého pluku 1 v Praze-Kbelích. Za okupace 

působil zpravodajsky pro SSSR. Byl zastřelen v Praze-Kobylisích 30. 6. 1942. Srov. NA, f. Úřad říšského protektora (dále jen AMV 114), 
sign. 114-10-1, Zpráva o zastřelení 71 osob odsouzených stanným soudem v Praze 30. 6. 1942. 

18  Prof. Naděžda Papoušková, roz. Melniková, historička umění. Spolu se svým chotěm činná v odboji. Univerzitní prof. Jaroslav Papoušek 
byl Gestapem zatčen v prosinci 1941. Zemřel v nacistickém koncentračním táboře v lednu 1945.

19  Další okolnosti viz KRAJINA, Vladimír: Vysoká hra, s. 74–91.
20  Mjr. ing. Vladimír Ellner. Zatčen 11. 10. 1941. Bližší informace o něm se zatím nepodařilo zjistit.
21  KOUTEK, Jaroslav: Tichá fronta. Naše vojsko, Praha 1985, s. 125–126.
22  Bohumil Bachura (nar. 20. 12. 1894 v Bohosudově), bývalý starosta místního Sokola. Po německém záboru pohraničí odešel v říjnu 1938 

do Prahy. V odboji organizoval odchod vojáků do zahraničí a vyhledával vhodné byty pro provoz radiostanic. V roce 1941 se zapojil do 

Otakar Batlička u stanice OK 1 CB (30. léta 20. století) Foto: archiv autora
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horsku a Přeloučsku. Do zpravodajské 
sítě bylo zapojeno i několik členů 
ilegální skupiny z řad rozpuštěné 
skautské organizace.

Jedlička asi rok bydlel tajně v bytě 
manželů Františka a Olgy Vojáčkových 
v tehdejší Praze XIV, Pod Kotlářkou 212. 
Jejich obchod s obrazy a uměleckými 
předměty v Praze I u Karlových lázní 
byl konspirativně vhodnou zpravo-
dajskou přepážkou. Sám Vojáček 
coby spojka operoval i mimo Prahu. 
Vhodná místa k vysílání a bezpečnost 
provozu zajišťovali Ladislav Stříbrský25 
a Jaroslav Toufar26. Jedním z vysílacích 
míst se například stal půdní ateliér 
Emanuela Prülla27 v tehdejší Dvořá-
kově č. 13, dnes náměstí 14. října č. 2 

v Praze na Smíchově. Odkud odevšad 
Jedličkova skupina vysílala, se již asi 
nikdy nepodaří zjistit.

Jak pro Krajinovu, tak pro Jedlič-
kovu skupinu platilo, že jednou ze 
základních podmínek úspěšného 
radiospojení je přísné zachování zá-
sad konspirace. Přesto ale docházelo 
k chybám. Podle Krajinových pováleč-
ných vzpomínek měl mít Josef Balabán 
u sebe v okamžiku zatčení jeho „lís-
tek pro Františka“28. Zcela oprávně-
ně proto vznikla obava, že Gestapo 
mohlo z této indicie vyvodit, že pro 
čs. rozvědku pracuje nějaký význam-
ný Němec. Krajina (rovněž na pokyn 
gen. Ingra) zarazil další archivování 
jakýchkoliv konceptů depeší. Pouze 

zpravodajský materiál, který byl od-
vysílán do 22. 4. 1941, kdy byl Balabán 
zatčen a současně přišel z Londýna 
pokyn nearchivovat depeše, ukryli na 
své zahradě v Podkrkonoší manželé 
Rozumovi. Gestapu Josef Rozum29 tuto 
skutečnost po svém zatčení statečně 
zamlčel. 

První, skutečně tragický průlom 
nastal 7. 5. 1941.30 Tehdy byl v Pra-
ze-Hodkovičkách Gestapem zatčen 
por. Regenermel. Měl u sebe Krajino-
vy šifrované depeše. V síti Gestapa 
pak uvízla i řada klíčových spolu-
pracovníků. Přestože čet. Klečkovi 
se podařilo uprchnout, znamenalo 
to konec vysílacího programu SPAR-
TA Ib. A o pouhých šest dní později,  

organizování spojovacího programu JACK a MAGDA. Byl napojen na R. Mareše a významnou odbojovou skupinu PARSIFAL. V polovině 
května 1942 se setkal s parašutistou rtm. Josefem Valčíkem. Byl zatčen v jiné souvislosti 27. 6. 1942. Zastřelen v MPT 27. 1. 1945.  
AA, rozhovor autora s Bachurovým spolupracovníkem Janem Kotyzou v září 1996.

23  Otakar Batlička (nar. 12. 3. 1895 v Praze), cestovatel, spisovatel, zaměstnanec Elektrických podniků. Na počátku okupace se v Me-
lantrichu prostřednictvím dr. Karla Bureše, Jaroslava Foglara a dr. Jana Fischera seznámil s dr. Vladimírem Hrubanem, jenž ho jako 
schopného radiotelegrafistu přivedl k odbojové činnosti. V září 1941 Hruban a Batlička spoluorganizovali bojkot protektorátního 
tisku vyhlášený londýnským rozhlasem. Demonstrativní akt odporu měl posloužit jako lakmusový papírek, vyvolat ohlas v zahra-
ničí. Úspěch byl překvapující: na stáncích zbyly hory neprodaných novin. Především však Batlička obsluhoval radiostanici MAGDA. 
Zatčen byl 14. 10. 1941. Z policejní vazby na Pankráci byl deportován do MPT a odtud 6. 2. 1942 do Mauthausenu. Popraven 13. 2. 1942. 
AA, rozhovor autora s paní Dagmar Tomanovou-Joklíkovou v říjnu 2002.

24  František Chyba (nar. 20. 2. 1914 v Praze), syn Václava a Anny, roz. Bydlové (Bitlové). Ženatý s Věrou, roz. Czabkevovou. Bytem Kolá-
rova 541 (nyní Máchova 549), Praha-Radotín. Od července do září 1941 obsluhoval vysílací stanici, kterou převzal od mjr. Jedličky, 
a udržoval rádiový kontakt s Moskvou. Datum jeho zatčení se nepodařilo zjistit. Z MPT byl transportován 6. 2. 1942 do Mauthausenu. 
Popraven 13. 2. 1942.

25  Ludvík Stříbrský (nar. 9. 9. 1906 v Kněževsi), řidič, syn Josefa a Marty, roz. Mottlové. Ženatý s Boženou, roz. Homolkovou, bytem 
Praha III, Maisnerova 8. Pomáhal odvézt z Památníku odboje tajné materiály, které pak byly ukryty v podzemí petřínských štol.  
Dále, podle ne zcela relevantních pramenů, plánoval spolu s J. Toufarem provést pumový atentát na Emanuela Moravce. Zatčen byl 
19. 10. 1941. Z německé policejní věznice v Praze-Pankráci byl deportován 15. 11. 1941 do MPT. Popraven v Mauthausenu 13. 2. 1942.

26  Jaroslav Toufar (nar. 21. 4. 1903 ve Starči v okrese Třebíč), zahradník nemocnice Pod Petřínem. Ženatý s Růženou, roz. Kratochvílovou, 
bytem Praha III, Vlašská 344/25. Spolupracovník Otakara Batličky. Spolu s L. Stříbrským ukrýval materiály tajně vyvezené z Památ-
níku odboje do podzemí petřínských štol a údajně i plánovali pumový atentát na Emanuela Moravce. Zatčen byl 19. 10. a 15. 11. 1941 
deportován do MPT. Popraven v Mauthausenu 13. 2. 1942.

27  Akad. malíř mjr. Emanuel Prüll (nar. 27. 10. 1896 v Praze), absolvent Uměleckoprůmyslové školy v Praze, příslušník Čs. legií v Rusku. Po 
skončení 1. světové války zůstal v armádě, působil v uměleckých dílnách Památníku odboje. Svému spolužáku a příteli Otakaru Batlič-
kovi ilustroval v časopise Mladý hlasatel několik povídek. Byl zatčen 11. 10. 1941. Zázračně přežil věznění v Mauthausenu. Po válce své 
jméno počeštil na Pryl. Zemřel 28. 2. 1980. 

28  Agent čs. zpravodajské služby A-54 – hlavní důvěrník úřadovny Abwehru Paul Thümmel. Srov. KOKOŠKA, Jaroslav – KOKOŠKA, Stani-
slav: Spor o agenta A54. Kapitoly z dějin československé zpravodajské služby. Naše vojsko, Praha 1994.

29  Josef Rozum (nar. 31. 3. 1974 v Rychnově nad Kněžnou), klempíř. Ženatý s Kateřinou, roz. Karfreitagovou, bytem Praha VII, Nad Králov-
skou oborou 147/25. Od konce dubna 1941 ukrývatel doc. Krajiny a mjr. Jedličky. Zatčen večer 8. 10. 1941. Dne 19. 1. 1942 byl, v nepřítom-
nosti, stanným soudem v Praze na Pankráci odsouzen k trestu smrti. Z MPT byl 6. 2. 1942 transportován do Mauthausenu. Popraven 
13. 2. 1942. Po válce, po návratu z KT Ravensbrück, vrátila jeho choť Kateřina Rozumová ukrytý archiv doc. Krajinovi. AA, dopis  
doc. Vladimíra Krajiny autorovi z května 1989, dále rozhovor autora s paní Jandovou-Krajinovou v říjnu 2002. Srov. KRAJINA, Vladimír: 
Vysoká hra, s. 74–91.

30  AA, rozhovor autora s paní Boženou Lacinovou-Klečkovou v květnu 2002.
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13. 5. 1941, přišlo Gestapo na stopu 
vojenské radiostanici SPARTA II v uli-
ci Pod Terebkou v Praze-Nuslích.31

Přepadením SSSR 22. 6. 1941 nacis-
tickým Německem se zásadně změnil 
nejen dosavadní průběh a charakter 
druhé světové války. Již necelý mě-
síc poté, 18. 7. 1941, byla plně mezi-
národně uznána čs. exilová vláda, 

což zlepšilo její postavení ve Velké 
Británii a v SSSR. Zvláště v prvních 
dnech a týdnech války na východě 
bylo třeba vysílat doslova ve dne 
v noci. Práce se dařila až do večera 
28. 6. 1941, kdy německá zaměřova-
cí služba s pomocí goniometrických 
vozů lokalizovala vojenskou radiosta-
nici SPARTA II, přemístěnou do bytu 
Františka Mandíka v Praze-Michli, 
Horní ulici čp. 741.32 

Doc. Krajina pokračoval v rezistenč-
ní činnosti, byť již pouze „na útěku“. 
Po květnovém a červnovém přeruše-
ní rádiového spojení byly navrženy 
nové klíče. Písmenkový způsob šifro-
vání byl změněn na číselný systém. 
Příslušníci odboje dobře věděli, že čím 
větší je okruh nositelů tajemství, tím 
větší existuje nebezpečí, že dojde 
k prozrazení. Každý z nich si byl vě-
dom toho, že nepřítel je schopný, 
všeho schopný, že při této činnosti je 
každý omyl drahý. 

I v tak těžkých a složitých podmín-
kách zůstával čet. Klečka mimořád-
ným radiotelegrafistou. Po svém útě-
ku z Hodkoviček získal krátkodobé 
útočiště v Nuslích u Mandíků, poté 
u Václava Linharta33. Dne 8. 7. 1941 
se mu konečně podařilo obnovit pro-
voz radiostanice, tentokrát označené 
jako spojovací program SPARTA Ic. 
V průběhu dalších týdnů obsluhoval 
radiostanici společně s Václavovým 
bratrem Otto Linhartem34. Často měnili 

frekvence a především místa, kterých 
vystřídali na třicet.

V posledních zářijových dnech 
roku 1941 již Gestapo vědělo, že na 
jihozápadním okraji Prahy se pravi-
delně ozývá výkonný vysílač, jehož 
akční rádius dosahuje přes kanál La 
Manche. Pod vedením hauptmana 
Leonharda Kosche projížděla Pro-
kopským údolím různě maskovaná 
policejní auta vybavená zaměřovací-
mi goniometry a pátrala po ilegální 
vysílačce.

31  Tehdy se Gestapu podařilo dopadnout pplk. Josefa Mašína. Škpt. Václav Morávek a radiotelegrafista čet. František Peltan unikli. SLÁ-
DEK, Oldřich: Zločinná role Gestapa, s. 111 a 169.

32  František a Marie Mandíkovi byli zatčeni. Čet. Peltanovi se i tentokrát podařilo uniknout. F. Mandík byl v ruzyňských kasárnách zastře-
len 3. 10. 1941. Srov. KOURA, Petr: Podplukovník Josef Balabán, s. 176. Dále srov. KUKÁNOVÁ, Zlatuše: Seznam osob popravených za prv-
ního stanného práva v Praze ve dnech 28. září až 28. listopadu 1941. In: Pražský sborník historický, č. 18. Panorama, Praha 1985, s. 113.

33  Václav Linhart (nar. 21. 7. 1892 v Praze), člen Rady hl. města Prahy, faktor tiskárny MNO, poté MV. Byt v Praze XIV, Slavojova 3, 
a domek ve Studeném u Jílového dával k dispozici odboji, mimo jiné radiotelegrafistovi Klečkovi a jeho asistentovi Antonínu Němeč-
kovi. Od 4. 10. 1941 byl stíhán zatykačem. Přes veškerá německá bezpečnostní opatření se dostal na Plzeňsko, kde nalezl pomoc 
u místní organizace ÚVOD. Byl zatčen 4. 7. 1942 v souvislosti se zatýkáním v plzeňské síti členů odboje. Než jej však gestapáci doved-
li k autu, spáchal sebevraždu ukrytým kyanidem. AA, vzpomínky Otto Linharta, kopie strojopisu.

34  Otto Linhart (nar. 24. 9. 1895 v Praze), nejmladší z bratří Linhartových. Radiotelegrafista na Hlavní poště. Spolupracovník R. Mareše, 
od června 1941 obsluhující spolu s čet. Klečkou SPARTU Ic. Život mu možná zachránila drobná epizoda. Dne 22. 9. 1941 vysílali z Nevek-
lova. Klečka při kontrole zbraně zapomněl, že má v nábojové komoře pistole ráže 6,35 mm náboj, a došlo k náhodnému výstřelu.  
O. Linhart utrpěl průstřel nohy. Ošetřil jej člen jinonické odbojové skupiny MUDr. Václav Jeníček. Otto musel ulehnout, takže nebyl 
osudné noci 3. října v Jinonicích. Včas jej varoval člen skupiny B. Bachura a on tak stačil uniknout do ilegality. Již 29. 10. 1941 se jeho 
portrét, spolu s podobenkami Krajiny, Morávka, Prokopa a jeho bratra Václava, objevil v pátracím Policejním věstníku. Více než tři a půl 
roku unikal nástrahám Gestapa. Zemřel v Praze 29. 3. 1980. AA, vzpomínky Otto Linharta, kopie strojopisu.

Bratři Jindřich a Karel Klečkovi. Karel byl  
v roce 1942 umučen v Osvětimi. 

Foto: archiv autora

Otto Linhart alias Jan Klika – jeden z mála, 
kterým se dařilo Gestapu unikat až do konce 
války Foto: archiv autora
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tragÉdie v JinonickÉm akcízu

Bývalá budova Finančního úřadu 
potravní daně stála na adrese Praha 
XVII-Jinonice, č. 55. Kolem objektu 
vedla jedna silnice na Řeporyje, druhá 
na Stodůlky, třetí mířila do centra. 
Podle zákona o dani z potravin, který 
platil již v době první republiky, musel 
každý, kdo tudy projížděl nebo prochá-
zel, zaplatit daň z potravin získaných 
na venkově (tzv. akcíz). V přízemí byla 
kancelář finanční stráže. V prvním 
patře bydlel přednosta a inspektor 
akcízu Karel Prokop35 s  rodinou. 
Budova se hodila i k jiným účelům 
než k hospodářské kontrole. Stala 
se jedním z nejdůležitějších zpravo-
dajských center odboje, ale zdálo se, 
že je i ideálním místem pro vysílání.

V Londýně se tou dobou chystal 
k odletu do okupované vlasti para-
šutista František Pavelka36. I z tohoto 
důvodu zahájil Jindřich Klečka v pá-
tek 3. 10. 1941 v 15.30 hodin provoz 
vysílačky. Na radiotelegrafní klíč 
vysílačky klepl naposledy ve 23.35 
hodin. V tom okamžiku Gestapo pod 
vedením osmadvacetiletého krimi-

nálního komisaře Dittmara Bingela 
a čtyřicetiletého kriminálního tajem-
níka Josefa Chalupského začalo dům 
obkličovat. Akce německého bezpeč-
nostního aparátu musela proběhnout 
bleskurychle, měli-li být aktéři dopa-
deni, pokud možno živí, a zabráněno 
zničení kompromitujících materiálů. 
Když policisté vtrhli do objektu, jako 
prvního zadrželi Karla Prokopa. Když 
jej však jeden z nich vedl tmavou chod-
bou, Prokop se mu vysmekl, jedním 
skokem zmizel za zadními dveřmi 
a utekl přes zahradu. Úderné komando 
Gestapa mezitím vyběhlo po dřevěném 
schodišti nahoru. Prokopově ženě 
Emílii se v nastalém zmatku a tmě 
na poslední chvíli podařilo spolknout 
poslední zprávu od kurýra.

Klečka společně s pomocníkem 
Němečkem37 se ovšem ocitli ve zcela 
bezvýchodné situaci. Zamkli se a za-
barikádovali na záchodě, kde se po-
koušeli alespoň zničit zbylé koncepty. 
Gestapáci několikrát střelili do zámku. 
Pak uslyšeli, že uvnitř třeskla rána. 
To Klečkova věrná přítelkyně pistole 
poskytla svému majiteli poslední služ-
bu… Když Bingel a Chalupský konečně 

vtrhli dovnitř, zmocnili se zoufalého 
Němečka. Klečka ještě dýchal. Urych-
leně přivezli místního doktora Václava 
Jeníčka. Ten statečnému radiotelegra-
fistovi vpíchl morfiovou injekci. Mezi 
lidmi se pak říkalo, že to udělal pro-
to, aby se do rukou Gestapa nedostal 
živý… Syn Prokopových Miroslav38 měl 
připravený úkryt v půdním výklenku. 
Pravděpodobně by zatčení unikl, avšak 
nad ránem jej objevil pod neckami ve 
výklenku příliš horlivý protektorátní 
četník Kraus a předal ho Gestapu. 

Následné zatýkání znamenalo sku-
tečnou pohromu. Vyřazením vysílačky 
SPARTA Ic z provozu přestalo existovat 
radiotelegrafické spojení s Londýnem. 
Celé Jinonice dostaly vážné varování. 
Obyvatelstvu bylo nařízeno odevzdat 
veškeré rozhlasové přijímače, neboť – 
jak bylo uvedeno v tehdejším protekto-
rátním tisku …v označených městských 
čtvrtích se silně projevuje činnost namí
řená proti Říši a šeptaná propaganda.39 

Němečka a mladého Prokopa ge-
stapáci na místě strašně zmlátili. Do 
krve zbití chlapci zanedlouho pro-
zradili hlubočepský domek Antonína 
Springera40. Zmučený Němeček navíc 

35  Karel Prokop (nar. 8. 10. 1893 v Horních Kralovicích v okrese Ledeč nad Sázavou), přednosta a inspektor Finančního úřadu potravní 
daně v Praze-Jinonicích, vedoucí jinonické odbojové skupiny, na niž navazovala skupina Věrný pes. Prokopovi se během zátahu Ge-
stapa v Jinonicích jako jedinému podařilo uprchnout k plzeňské organizaci ÚVOD, kde mu byl zprostředkován bezpečný úkryt. Do-
paden byl v noci na 4. 7. 1942 ve Skvrňanech. Popraven v Berlíně-Plötzensee 8. 9. 1943. 

36  Svob. asp. František Pavelka (nar. 29. 11. 1920 v Břeclavi), v rámci operace PERCENTAGE vysazen na Nasavrcku v noci na 4. 10. 1941, 
v den likvidace jinonické skupiny. V Praze se mu sice podařilo navázat kontakt s Petičním výborem Věrni zůstaneme (PVVZ), avšak 
jeho ilegální byt byl brzy prozrazen. Již 25. 10. 1941 padl do rukou Gestapa. Popraven v Berlíně-Plötzensee 11. 1. 1943. Srov. ČVAN ČARA, 
Jaroslav: Akce atentát. Magnet-Press, Praha 1991, s. 61

37  Antonín Němeček (nar. 8. 5. 1915 v Dolní Rovni u Pardubic), student učitelského ústavu kongregace školských Bratří křesťanských 
škol u Sv. Jana pod Skalou. Bližší relevantní údaje se dosud nepodařilo získat. Podle vzpomínek syna Václava Linharta Miloše, An-
tonínova spolužáka, byl nazrzlý mladík vyšší postavy od raného dětství sirotek. Mládí prožil v církevních útulcích a školách. Začát-
kem března 1941 se stal kandidátem vstupu do řádu benediktinů v pražských Emauzích a přijal jméno Ivan. Když byl emauzský 
klášter zrušen, našel ubytování právě u Linhartů v Praze-Nuslích, Slavojova 3. Byl obětavým pomocníkem radiotelegrafistů. Přená-
šel vysílačky, hlídal a podílel se i na samotném vysílání. Když se dostal do spárů Gestapa, nevydržel policejní krutosti a začal mluvit. 
Dne 19. 1. 1942 byl v nepřítomnosti odsouzen stanným soudem v Praze na Pankráci k trestu smrti. Byl transportován do Mauthausenu, 
kde údajně zahynul 11. 6. 1942. AA, rozhovor autora s Milošem Linhartem v roce 2002. Za další údaje děkuji Stanislavě Vodičkové.

38  Miroslav Prokop (nar. 22. 10. 1922 v Mezilesí v Kladsku), student. Spolu se svým otcem založil odbojovou skupinu Věrný pes. Hrozilo 
mu zatčení za rozšiřování letáků. Nejdříve uprchl na Slovensko, kde byl zatčen, ale podařilo se mu uprchnout. Od 29. 4. 1941 žil 
v ilegalitě.

39  Obyvatelé Vršovic a Jinonic musí odevzdat rozhlasové přístroje. Národní politika, 16. 10. 1941, s. 4.
40  Antonín Springer (nar. 2. 5. 1909 v Praze-Hlubočepích), čalounický mistr v dílnách Barrandovských atelierů. Ženatý s Annou, roz. 

Slámovou. Člen Prokopovy jinonické ilegální skupiny. Spolu se Zdeňkem Linhartem zajišťoval ozbrojený doprovod při přepravě ra-
diostanice i při samotném vysílání. Dvakrát se vysílalo z jeho domku v Hlubočepích, Slivenecká čp. 119. Zatčen ráno 4. 10. 1941.  
Popraven v Mauthausenu 13. 2. 1942. AA, rozhovor autora s paní Annou Springerovou v květnu 2001.
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prozradil bratry Linhartovy. Zdeňku 
Linhartovi se sice podařilo uniknout, 
ale zanedlouho byl dopaden.41 Zlom na-
stal již 5. 10. 1941, kdy Gestapo našlo 
v jeho bytě ukryté koncepty depeší. 
Postupným dešifrováním a analýzou 
odposlechů, které prováděli specia-
listé v čele s bývalým kryptologem 
rakouské armády mjr. Wilhelmem 
Ergertem, se němečtí vyšetřovatelé 
dozvěděli jednak o existenci výsadku 
PERCENTAGE a k svému překvapení 
i o osobě označované jako René. Další 
stopy vedoucí k tomuto muži směřovaly 
do sídla pražské Abwehrstelle. Gestapo 
pro podezření ze spolupráce s česko-
slovenskou rozvědkou poprvé zatklo 
„Zrádce X“ alias agenta A-54, pravým 
jménem Paula Thümmela. 

Poté začalo řetězové zatýkání. Dne 
6. 10. 1941 byl zatčen Antonín Hrouda, 
v jehož obchodě s kartáči a hřebeny 
v Praze II, Jungmannova 25, fungovala 
jedna z nejvýznamnějších zpravodaj-
ských přepážek. Bylo to místo téměř 
každodenních schůzek vedoucích 
činitelů ÚVOD. Ve středu 8. 10. 1941 
byl zatčen prof. dr. František Ulrich 
a Václav Jelínek, k němuž do bytu Ge-
stapo vtrhlo v 19.30 hodin. Gestapáci 
pochopili, že muži leccos vědí, a tak 
již v Petschkově paláci oba poznali, co 
je pravé peklo. Následkem neustálé-
ho bití Jelínek 22. října zemřel. Jako 

příčinu smrti uvedl německý policej-
ní lékař zánět plic… Rovněž 8. října 
byli zatčeni manželé František a Olga 
Vojáčkovi a ve svém bytě v Praze XIV-
-Nuslích, Žateckých 1224, byl dopaden 
Krajinův zástupce a přední šifrant, 
šestatřicetiletý prof. Radim Nováček.

Toho dne mělo Gestapo napilno. 
V Praze VII obsadilo celý blok, obklí-
čilo dům Nad Královskou oborou 147/25 
a vtrhlo do bytu Josefa Rozuma. Právě 
zde byl zadržen mjr. Jedlička. Při za-
týkání se ještě snažil zničit koncepty 
depeší. Vznikla potyčka, protože ge-
stapáci v čele s kriminálním komisa-
řem Fritzem Petereitem se mu v tom 
pokoušeli všemožně zabránit. U zne-
škodněného Jedličky nalezli odjištěnou 
pistoli a rovněž německý životopisný 
román o básníku Theodoru Körnerovi 
– knihu sloužící jako klíč k šifrování. 
Ještě cestou do Petschkova paláce byli 
Rozum i Jedlička orientačně vyslech-
nuti. V sídle Gestapa je pak vyslýchal 
nejprve uhlazený šéf kontrarozvědné-
ho III. oddělení Wilhelm Schultze, poté 
nastoupili „ostří hoši“ z referátu III A, 
„Divoký Willi“ čili vrchní kriminální 
tajemník Abendschön a „Zběsilý ko-
misař“, kriminální inspektor SS-Ober-
scharführer Oskar Fleischer, mající 
na svém kontě největší počet zatčení. 
Právě Fleischer měl pádné důvody, aby 
některé věci zůstaly nevysloveny. Ča-

sem skutečně vyšlo najevo, že v době 
přátelských styků s Thümmelem mu 
důvěřivě předal řadu hodnotných 
zpráv. Přestože Rozum byl „z tvrdého 
těsta“, pestré paletě gestapácké tortury 
se dlouho odolávat nedalo. Další zapírá-
ní bylo jen marným gestem, které mělo 
za následek přinejmenším další straš-
livé bití. První povolil Jedlička a jeho 
žena Magda. Začali podávat podrobné 
informace o šifrování, šifrovém klíči 
a dalších spolupracovnících.

Kriminálnímu komisaři Heinrichu 
Krupkemu z referátu II BM (české pra-
vicové hnutí odporu) Jedlička doznal 
své dřívější schůzky s doc. Krajinou 
a pplk. Balabánem. Tragické násled-
ky mělo, když pod sílícím psychic-
kým i fyzickým nátlakem prozradil 
Abendschönovi, že se následujícího 
dne ve večerních hodinách měl se-
jít s „Kaprem“ 42. Zvláště Jedličkova 
choť Magda43 přiznala možná víc, než 
musela, a zavázala se k další spolu-
práci. Schultze ji poté jako volavku 
propustil… 

Díky postupnému zatýkání a vynu-
ceným výpovědím dalších zatčených 
začali Němci rozkrývat ilegální síť. 
V Petschkově paláci i ve vazební věz-
nici na Pankráci byli zadržení a věznění 
vyslýcháni schopnými – všeho schop-
nými – policisty. Němci zajistili další 
radiokomplety (vysílače i přijímače), 

41  Zdeněk Linhart (nar. 12. 5. 1888 v Praze), zaměstnán u Elektrických podniků jako řidič tramvaje. Do odboje se zapojil již v roce 1939 
společně se svými bratry Bedřichem, Václavem, Ottou a třemi sestrami. Přezdívalo se mu Tramvaják. Původně kolportoval ilegální 
tiskoviny, později měl na starosti ozbrojený dozor při přepravě a provozu radiostanice. Ukrýval čet. Klečku, jenž z jeho bytu několikrát 
vysílal. Po zátahu Gestapa v Jinonicích se mu sice podařilo uniknout, ale zanedlouho byl dopaden. V KT Stutthof zahynul 17. 1. 1943. 
Další z bratrů Linhartových, Bedřich (nar. 9. 4. 1886), nastoupil v roce 1939 jako tlumočník ke Gestapu. Spolupracoval s odbojem od 
samého začátku. Vše, co se dozvěděl (a bylo toho nemálo), okamžitě předal skupině. Když to vyšlo najevo, byl zatčen a krutě mučen. Dne 
20. 10. 1944 byl popraven na Pankráci. Bratři Linhartové se silným národním a vlasteneckým cítěním patřili k mimořádně obětavým 
členům odboje, proto by jim mělo náležet – ale doposud nenáleží – jedno z nejčestnějších míst v historii české rezistence. AA, vzpomín-
ky Otto Linharta, kopie strojopisu.

42  Plk. Josef Churavý – „Velebníček“ (další z jeho krycích jmen), nar. 27. 10. 1894. Člen DOMU (Domácí odboj muzikantů), blízký spolupra-
covník PVVZ. Stálý zástupce ON v ÚVOD, zatčen Abenschönovým komandem 9. 9. 1941 ve 21 hodin na nábřeží Na Františku. Přes 
veškeré mučení přiznal jen zlomek své činnosti. Prakticky jen to, z čeho byl usvědčen. I to však stačilo, aby si Gestapo mohlo postupně 
doplňovat mozaiku odboje. Zastřelen byl v Praze-Kobylisích 30. 6. 1942. Srov. MESIEREUR, Jaroslav: Třicet pět dnů poprav na Kobyliské 
střelnici v Praze VIII. Oběti německé nacistické okupace Čech. Český svaz bojovníků za svobodu Praha 8, Praha 1994, s. 32. Viz http://www.
lidice.cz/OBEC/HISTORIE/kobyliska/index.html (citováno k 1. 6. 2014).

43  Magda Jedličková, roz. Nagyová, nar. 1. 8. 1901 v Budapešti. Dne 1. 5. 1924 uzavřela sňatek s Josefem Jedličkou, bytem Praha VII, Heř-
manova 1087. Z manželství se 2. 8. 1927 v Budapešti narodil syn Jiří Sergej Jedlička, jenž od roku 1944 žil u příbuzných ve Vyškově. Po 
únoru 1948 se matka ani syn nevyhnuli pozornosti StB (Jiří s krycím jménem „Smrk“, později „Prométheus“). Za poskytnuté údaje dě-
kuji panu Jiřímu Košařovi.
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specialisté luštili zachycené depeše…
Dne 11. 10. 1941 byli zadrženi mjr. 

Emanuel Prüll a mjr. Vladimír Ellner. 
Dva dny poté, 13. 10. 1941, zatklo par-
dubické Gestapo Jindřicha Frödeho44 
a následující den ráno při odchodu do 
zaměstnání, nasadili němečtí policisté 
ocelová pouta Otakaru Batličkovi.45 
Dne 16. 10. 1941 se dostali do spárů 

Gestapa ing. Jaroslav Kleiner s chotí 
Antonií46 a 19. 10. 1941 Jaroslav Tou-
far a Ludvík Stříbrský. Ti předtím ve 
staré štole z dob Rudolfa II. ukryli 
významnou část legionářského ar-
chivu z Památníku odboje a  také 
zbraně. Podle některých, ovšem 
málo pravděpodobných údajů Toufar 
a Stříbrský stáli rovněž za nezdaře-

ným pokusem o atentát na Emanuela 
Moravce. Prý sestrojili pekelný stroj, 
který Stříbrský vmontoval do krabice 
ve tvaru knihy, se stříbrným nápisem 
„Přátelské pozdravy“. Další okolnosti 
tohoto nezdařeného atentátu nejsou 
doposud známy. Kde a kdy byl zatčen 
elektrotechnik Jiří Řanda47, není rov-
něž známo.

Ženy odbojářů Antonie Kleinerová, 
Božena Klečková, Emílie Prokopová, 
Anna Springerová, Kateřina Rozumová, 
Olga Vojáčková a další byly většinou 
odvlečeny do koncentračního tábora 
Ravensbrück. Po celou dobu války se 
o osudu svých mužů nic nedozvěděly. 
Věznění přežily a vrátily se domů, kde 
se potvrdilo jejich bolestné tušení. 
Jejich muži byli po skončení vyšetřo-
vání a uzavření případu dne 19. 1. 1942 
verdiktem německého stanného soudu 
v Praze na Pankráci odsouzeni k trestu 
smrti. Někteří z nich zůstali ve vazeb-
ních věznicích na Pankráci, na Karlově 
náměstí, někteří byli deportováni do 
policejní věznice v Malé pevnosti Tere-
zín (Polizeigefängnis Theresienstadt). 

mauthausenský ePilog 

Za studené noci z 5. na 6. 2. 1942 se 
z nádraží v Bohušovicích nad Ohří 
vydal na cestu vlak s asi 400 vězni.48 
V Praze přibylo dalších asi 120 vězňů 

44  Jindřich Fröde (nar. 24. 12. 1900 v Žamberku), hodinář, radiotechnik. Ženatý s Julií, roz. Novákovou. Od roku 1924 bydleli v Přelouči, 
Smetanova 781. Zaměstnán byl jako revizor firmy Radiotechna Přelouč. Předválečný člen sociálně demokratické strany. Začátkem 
roku 1941 se stal spolupracovníkem, poté členem Jedličkovy ilegální skupiny JULEK, napojené na ÚVOD. Působil jako opravář poško-
zených radiostanic a zúčastnil se vysílání stanice MAGDA. Zatčen večer 13. 10. 1941 večer. Nejprve byl vězněn v Kolíně, poté v Praze. 
Dne 15. 11. 1941 byl deportován z německé policejní věznice na Pankráci do MPT. Popraven v Mauthausenu 13. 2. 1942.

45  Srov. ČVANČARA, Jaroslav: Ráje a pekla Otakara Batličky. In: BATLIČKA, Otakar: Příběhy statečných. Povídky a seriály ze starých časo
pisů 1938–1946. Leprez, Praha 2003, s. 217–228.

46  Jaroslav Kleiner (nar. 15. 2. 1904 v Lužné u Rakovníka), civilní zaměstnanec MNO, poté šéf technického provozu Českého rozhlasu. Od 
roku 1927 ženatý s Antonií, roz. Steinitzovou, nar. 23. 3. 1901 v Praze. Manželé patřili mezi pražské kvakery, vyzdvihující v evangeliu 
především sociální humanistický aspekt. Ing. Kleiner byl údajně zasvěcen do akce německého emigranta ing. Rolfa Formise, jenž na 
přelomu let 1934/1935 ilegálně vysílal z hotelu Záhoří u Štěchovic a byl zavražděn Heydrichovými agenty. Za okupace byl Kleiner čelným 
představitelem ÚVOD, úzce spolupracoval s doc. Krajinou, JUC. Marešem a mjr. Jedličkou. Dne 19. 1. 1942 byl odsouzen k trestu smrti  
a 6. 2. 1942 transportován z MPT do Mauthausenu. Popraven 13. 2. 1942. Jeho choť Antonie prošla řadou německých věznic. Po únoru 1948 
byla zatčena StB a odsouzena v procesu s dr. Miladou Horákovou na doživotí. Propuštěna byla v roce 1960. Zemřela 23. 8. 1982. 

47  Jiří Řanda (nar. 24. 4. 1914 v Praze), ženatý s Viktorií, roz. Krusákovou, bytem Poupětova 22, Praha VII-Holešovice. Člen trampské osady 
Silver Foxes u Libřice. Vězněn v cele č. 7 na Pankráci spolu s Josefem Churavým a Antonínem Springerem. Za údaje o J. Řandovi autor 
děkuje paní Iloně Písaříkové.

48  Jak jsem přežil KTM. Strojopisná vzpomínka Zdeňka Deyla, vězně Mauthausenu, účastníka transportu 6. 2. 1942. Originál rukopisu 
v držení pana Vlastislava Janíka.

Mjr. Emanuel Prüll při odhalení pamětní desky Otakaru Batličkovi v roce 1946
Foto: archiv autora
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z Pankráce. Před setměním dorazili na 
mauthausenské nádraží. Jako obvykle 
byli seřazeni do pětistupu, obklopily je 
stráže s namířenými zbraněmi a ště-
kající psi. Když došli za městys, nikdo 
z vězňů nezůstal na pochybách, že to, 
co se dělo v Terezíně a na Pankráci, 
nebylo nic proti tomu, co je čeká zde. 
Již během poklusu po strmé cestě do 
čtyři kilometry vzdáleného tábora na 
ně začaly dopadat rány obušky a paž-
bami pušek. Před táborem je znovu 

seřadili, odpočítali a hnali hlavní 
branou. V ní stáli strážci s obušky. 
Jako první byl k smrti umlácen spo-
lupracovník jinonické skupiny Josef 
Kozák49.

Po vstupu do lágru museli, skupina 
po skupině, seběhnout po několika 
schodech do podzemní koupelny, kde 
je ostříhali a karbolkou odvšivili. I zde 
byli mláceni do krve, tentokrát spolu-
vězni z řad kriminálních zločinců. Nazí, 
mokří a promrzlí byli shromážděni před 

kanceláří, kde si vězeňští písaři zapi-
sovali různé osobní údaje. Každý z více 
než pěti set nově příchozích dostal vě-
zeňské registrační číslo: Jindřich Fröde 
5792, Ludvík Stříbrský 5797, Miroslav 
Prokop 5798, Jaroslav Kleiner 5805, 
Radim Nováček 5809, Jaroslav Toufar 
5811, František Chyba 5812, Otakar 
Batlička 5817… Po registraci je hnali 
přes apelplac na bloky či rovnou do cel 
táborového vězení (tzv. bunkr). Cestou 
někteří zůstali ležet na zmrzlém betonu 
jako bezvládné lidské trosky.

Popravu jedenácti odsouzenců, živo-
řících týden v bunkru, aniž by věděli, 
co je čeká, určilo vedení tábora na 
pátek 13. února 1942. Hrůzu, strach, 
případně apatii ještě střídala naděje. 

Víme, že úkolem mauthausenských 
lékařů bylo držet oběti do poslední 
chvíle v nejistotě. Šlo o osvědčenou 
praxi. Účelem bylo vězně uklidnit, aby 
popravu nemohly narušit scény vyvo-
lané panikou.50 Žádný dobový záznam 
o průběhu popravy ani pitevní protokol 
nebyly doposud nalezeny, ačkoliv je 
známo, že němečtí lékaři z řad SS čas 
a projevy umírajících pečlivě sledova-
li a písemně zaznamenávali. V knize 
zemřelých je eufemisticky uvedeno, že 
všech jedenáct Čechů bylo zastřeleno. 
Podle tříminutových intervalů, které 
dělily smrt jednotlivých popravených, 
lze však soudit, že zemřeli po vpichu 
benzinovou injekcí do srdeční krajiny. 
Přitom v táboře to byl poměrně běžný 
způsob usmrcování, jak potvrdili nejen 
bývalí vězni Hans Maršálek či Josef 
Klat. O této metodě před americkým 
vojenským tribunálem vypovídal v roce 
1946 sám MUDr. Eduard Krebsbach 
(mauthausenskými vězni přezdívaný 
Spritzbach).  

V knize zemřelých je uveden pod 
pořadovým číslem 101 František 
Chyba. Naposledy vydechl v 15.10 ve 
věku 27 let. Pod číslem 102 Jindřich 
Fröde. Zemřel v 15.13, věk 41 let. Pod 
číslem 103 Otakar Batlička. Zemřel 

49  Josef Kozák, nájemce autogaráží v Praze II-Novém Městě, Na Slupi 452. S jeho vědomím byly v automobilu patřícím Bedřichu Linharto-
vi uschovány a převáženy radiokomplety SPARTA Ic. AA, vzpomínky Otto Linharta, kopie strojopisu.

50  K tomu viz ČVANČARA, Jaroslav: Mauthausen – tábor ztracených duší. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 2, s. 96–109 a TÝŽ: Z jeviště na 
popraviště. Příběh herečky Anny Čalounové-Letenské. Paměť a dějiny, 2009, roč. 2, č. 2, s. 113.

Úmrtní oznámení Jaroslava Toufara z Mauthausenu  Foto: archiv rodiny Toufarových 
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Portréty Čechů popravených v Mauthausenu 13. února 1942 (shora, zleva): Otakar Batlička na pravděpodobně posledním snímku před zatčením, 
Jaroslav Toufar, Radim Nováček, Jindřich Fröde, Jaroslav Kleiner, Ludvík Stříbrský, Josef Rozum, Miroslav Prokop a Jiří Řanda
                        Foto: archiv Vlastislava Janíka a autora

PD_02_2014.indb   109 26.06.14   11:47



110 2014/02 paměť a dějiny  

příběh 20. století

v 15.16, věk 46 let. Pod číslem 104 
Jaroslav Toufar. Zemřel v 15.19, věk 
38 let. Pod číslem 105 Josef Rozum. 
Zemřel v 15.22, věk 67 let. Pod číslem 
106 Miroslav Prokop. Zemřel v 15.25, 
věk 21 let. Pod číslem 107 Jiří Řanda. 
Zemřel v 15.28, věk 27 let. Pod číslem 
108 Jaroslav Kleiner. Zemřel v 15.31, 
věk 37 let. Pod číslem 109 Antonín 
Springer. Zemřel v 15.34, věk 31 let. 
Pod číslem 110 Ludvík Stříbrský. Ze-
mřel v 15.37, věk 35 let. Jako posled-
ní, pod pořadovým číslem 111 Radim 
Nováček. Zemřel v 15.40, věk 36 let. 

V souvislosti s radiostanicí SPAR-  
TA I zemřeli v Mauthausenu mučednic-
kou smrtí Antonín Hrouda 14. 3. 1942, 
Jaroslav Vojta 23. 3. 1942, Bohuslav Volf 
28. 3. 1942, Adolf Vlásek 12. 4. 1942,  
Alfréd Vít a Alois Šimoníček 20. 4. 1942 
(byli ubiti dřevěnými palicemi v den 
Hitlerových narozenin), Jan Zachariáš  
30. 4. 1942 a Stanislav Medřík 5. 5. 1942. 
Josef Paur, Josef Hanyk a další spolu-
pracovníci zde byli umučeni, umláceni 
v dalších dnech a týdnech. 

Byli to do jednoho vlastenci, nená-
padní a neokázalí dělníci domácího 

odboje. Někteří z nich museli zemřít 
jen proto, že neodmítli pomoc bližní-
mu v nouzi. Další proto, že drobnou 
a neustálou prací proti německým 
okupantům zachraňovali pošramoce-
nou národní čest. V mauthausenském 
pekle, v němž měli zmizet beze stopy, 
podle mystického Nacht und Nebel (Noc 
a mlha), za to krutě zaplatili.

V málokterém národě bývají lidé vý-
jimeční, stateční, kteří zemřeli pro dob-
rou věc, tak nevděčně zapomínáni jako 
u nás. Místo vděku se doposud dočkali, 
až na drobné výjimky, jen lhostejnosti…

Jiří Řanda, druhá řada odshora, první zleva – 
člen osadního klubu Silver Foxes 1939 

                              Foto: archiv autora

Antonín Springer s manželkou Annou a dětmi 
Foto: archiv autora 

Stránky z mauthausenské knihy zemřelých se jmény popravených Čechů pod čísly 101–111. Zkratka 
„Schutz“ (Schutzhafling) označovala politické vězně. Foto: NA
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