
Krutá odplata
Součástí msty za Heydrichovu smrt bylo nejen vyvraždění Lidic a Ležáků, ale  
i popravy stovek českých vlastenců. Pražský stanný soud odsoudil od 28. května do 
24. června 1942 k trestu smrti 381 mužů a 67 žen. Ve stejné době zasedající stanný 
soud v Brně odsoudil k trestu smrti dalších 208 mužů a 39 žen. Za dobu činnosti 
stanných soudů bylo na území protektorátu popraveno 1585 vlastenců (včetně 173 
mužů zavražděných v Lidicích, jimiž se stanný soud vůbec nezabýval). Spolupracovníci 
parašutistů byli po skončení vyšetřování převezeni z vazby na Pankráci a na 
Karlově náměstí do policejní věznice pražského gestapa v terezínské Malé pevnosti. 
Dne 23. října 1942 byla celá skupina „parašutistů“, jak se jí říkalo, odeslána do 
koncentračního tábora Mauthausen. Po příjezdu do Mauthausenu nikdo z početné 
skupiny pomocníků parašutistů a jejich příbuzných netušil, že před sebou mají jen 
několik hodin života. Největší poprava v dějinách tábora byla zahájena 24. října 
1942 v půl deváté ráno. V průběhu šesti hodin bylo zavražděno 264 spolupracovníků 
parašutistů. Šlo především o představitele sokolského odboje, členy Českého 
červeného kříže, vojáky a příslušníky pravoslavné církve. Nacisté si byli plně vědomi 
skutečnosti, že na popravu nevedou zbabělce a snažili se proto zabránit jakýmkoliv 
demonstračním činům. Další jednatřicetičlenná skupina přišla v Mauthausenu na řadu 
26. ledna 1943. Téměř polovinu popravených tvořili členové Sokola.

1.		Mohutné	zdivo	koncentračního	tábora	Mauthausen,	který	vznikl	v	srpnu	1938	
	 	jako	vůbec	první	mimo	vlastní	území	Německa
2.		Sokolové,	kteří	procházeli	Branou	borců	strahovského	stadionu,	aby	složili	
	 	„Přísahu	republice“,	prošli	poslední	den	svého	života	vstupní	branou	Mauthausenu		
3.		Oficiálně	se	uvádí,	že	v	Mauthausenu	zahynulo	celkem	4473	Čechů	a	Slováků
4.		Pohled	na	tzv.	bunkr	v	koncentračním	táboře	Mauthausen.	Zde	byli	24.	10.	1942	
	 	a	26.	1.	1943	popraveni	spolupracovníci	parašutistů
5.		Na	smetišti	na	náspu	mauthausenského	tábora	končil	popel	tisíců	nacistických	
	 	obětí.	Zde	spočinuly	i	ostatky	vlastenců,	bez	nichž	by	nemohl	být	atentát	
	 	na	Heydricha	nikdy	uskutečněn

Cruel Retaliation
The retaliation for Heydrich’s death included the slaughter of the residents of Lidice 
and Ležáky, as well as the executions of hundreds of Czech patriots. The Prague 
military court sentenced 381 men and 67 women to death between 28 May and 
24 June 1942. The Brno military court also sentenced 208 men and 39 women to 
death. During the military courts’ function in the territory of the Protectorate, 1,585 
patriots (including 173 men killed in Lidice that the military court did not deal with 
at all) were killed. The parachutists’ collaborators were transferred from custody at 
Pankrác and Karlovo náměstí after being questioned at the Prague Gestapo police 
jail in Terezín. On 23 October 1942, the whole group of “parachutists”, as they were 
called, was sent to the Mauthausen concentration camp. Upon arrival, none of the 
large group of parachutists’ collaborators or their families knew that they only had 
a couple of hours to live. The largest execution in the history of the concentration 
camp started at 8.30 a.m. on 24 October 1942. Over six hours, 264 parachutists’ 
collaborators were killed. They were mainly representatives of the Sokol resistance 
movement, members of the Czech Red Cross, soldiers, and Orthodox Church members. 
The Nazis knew that none were cowards, thus they tried to prevent any acts of 
demonstration. Another thirty-one people was executed in Mauthausen on  
26 January 1943. Almost half of those executed were Sokol members.

1.		The	massive	walls	of	the	Mauthausen	concentration	camp	that	was	established	in	
	 	August	1938	as	the	first	camp	outside	Germany
2.		The	Sokol	members	who	walked	through	the	Gate	of	Champions	at	Strahov	Stadium
	 	to	take	the	“Oath	to	the	Republic”	walked	through	the	gate	of	Mauthausen	on	the
	 	last	day	of	their	lives
3.		Officially	4,473	Czechs	and	Slovaks	died	in	Mauthausen
4.		A	view	of	the	so-called	bunker	in	the	Mauthausen	concentration	camp;	this	is	where
	 	the	parachutists’	collaborators	were	executed	on	24	October	1942	and	26	January	
	 	1943
5.		The	ashes	of	thousands	of	Nazi	victims	ended	up	at	the	dump	on	the	banks	of	the	
	 	Mauthausen	concentration	camp,	including	the	remains	of	the	patriots	without	
	 	whom	Heydrich	would	never	have	been	assassinated
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