
AKTÉŘI SE SCHÁZEJÍ NA SCÉNĚ

PŘÍPAD 
FORMIS



PŘÍPAD FORMIS AKTÉŘI SE SCHÁZEJÍ NA SCÉNĚ

„Nestrachuj se o mne, maminko. Pobývám nyní  
v poklidných a bezpečných místech, kde se mi

velmi líbí, a jsem zde - uprostřed krásné
krajiny - velmi šťastný. A navíc se tu zabývám

tím, co považuji za svou povinnost, a co
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ÚVOD

ÚVODEM / OSUDOVÉ SETKÁNÍ   

Slunce toho dne nesnesitelně pálilo.
Bylo pozdní odpoledne v červenci třiatřicátého roku a ve voze 

elektrické dráhy, spojující tehdy Vídeň s Petržalkou u Bratislavy, 
se skoro ani nedalo dýchat. Muž v tmavém, velkoměstsky střiže-
ném obleku, který se na první pohled lišil od většiny spolucestu-
jících, si otíral zpocené čelo. Nebylo to však jen vedrem. Ten muž 
pociťoval zvláštní vzrušení: nepřekračoval jen hranice mezi dvě-
ma zeměmi, a vlastně tehdy i dvěma světy, ale lámal v té chvíli na 
dvě části i svůj vlastní život. Vykročil na cestu, o níž správně tušil, 
že mu neumožní krok nazpět - a když ano, tedy až za dlouhou, 
nekonečně dlouhou dobu. Mezi domů se vracejícími kyprými slo-
venskými selkami ve vysokých botách a bachratých kabátcích, jež 
den co den jezdily na vídeňské bulváry a tržiště prodávat čerstvou 
zeleninu, oštěpek a tvaroh, překročil tak hranice člověk, který na 
sklonku života ve svých pamětech napíše, že se „vlastně do Česko-
slovenska dostal vchodem pro dodavatele“.

V Bratislavě přespal a zamířil rovnou do Prahy.
Jmenoval se Otto Strasser, živil se jako novinář a politik - a bylo 

mu necelých šestatřicet let.

• • •
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• • •

Osudové setkání...?
Nabude na osudovosti, až nedlouhé poté, co si ti dva poprvé 

podají ruku a pohlédnou do očí, přisedne do jejich společnosti, 
obrazně i  tak trochu doslova, najatý vrah. Přesněji řečeno: bude 
to skoro až filmově vyhlížející trojice. Dva zabijáci a krásná žena.

O  tři čtvrtě roku později, v  dubnu ve čtyřiatřicátém, u  obce 
Hamry poblíž Železné Rudy tajně překonali německo-českou 
hranici jiní dva uprchlíci z Hitlerovy říše. Vlakem přicestovali do 
Plzně a našli si nocleh v levnějším a ne právě nejlepší pověstí oplý-
vajícím hotelu Bristol. Potřebovali si po namáhavé a do jisté míry 
i nebezpečné cestě odpočinout, ale nebylo jim to dopřáno: upro-
střed noci je při hotelové razii vyburcovala policejní hlídka, a pro-
tože ani jeden z nich neměl pas, odvedla je na policejní ředitelství. 
V protokolu s úřední hlavičkou se tak objevily jejich nacionálie. 
Nás ovšem zajímá pouze jeden z nich, muž, který svou totožnost 
prokazoval legitimací pro obchodní cestující, vydanou 29. ledna 
1934 policejním prezidiem ve Stuttgartu.

Jmenoval se Rudolf Formis, byl elektrotechnickým inženýrem - 
věk: bez půl roku čtyřicet let.

• • •

Za několik měsíců se ti dva - Strasser a Formis - v Praze setka-
li, a bylo to setkání z rodu těch vpravdě osudových, která pozna-
menají nejen jedince, ale svým způsobem vstupují i do historie. 
Občas se to tak přihodí: jedno jediné setkání znamená v  životě 
člověka víc, než vše předcházející - změní hodnoty, mnohé obrá-
tí do protisměru, rozhází karty sudiček. V tomto případě to bylo 
setkání, jímž se v dramatickém kontextu vzrušené doby a mnoha 
dalších složitých osudů dalo do pohybu drama podivného, nesou-
rodého dvojspřeží lidí, z nichž mladší přežil staršího o celá deseti-
letí - a až do smrti mluvil, mluvil a stále mluvil, kdežto ten druhý 
bude muset brzy zemřít jen proto, aby zmlkl.
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VZESTUP A PÁD BRATŘÍ STRASSERŮ  

„Častěji než cokoliv jiného mne v  životě obklopovala zrada 
a zákeřnost,“ prohlásí Otto Strasser nedlouho po svých sedmdesá-
tinách - v době, kdy se jako zlostný stařec znovu navrátí do pora-
ženého a rozdělením na dva státy oslabeného Německa.

Zní to trpce.
Co mohl však čekat jiného, upsal-li se už v mládí mámivé droze 

politické kariéry, v níž účel bude skoro vždy a za většiny okolností 
světit prostředky? Narodil se v poklidném bavorském Windshei-
mu jako potomek královského úředníka, ale už v sedmnácti letech 
ho první světová válka vyhnala ze závětří dobře zabezpečené rodi-
ny. Stal se dobrovolníkem a zřejmě mu nechyběla odvaha. Z pro-
hrané války se vrátil jako poručík, na prsou mu visel Železný kříž 
a  několik dalších vyznamenání a  v  srdci mu bobtnala touha po 
budoucích odvetách za tehdejší německé pokoření.

Ve zmatené době chvíli tápal.
Po demobilizaci v  červenci 1919 prošel další bojovou školou 

jako dobrovolnický člen jednoho z ozbrojených freikorpsů, které 
terorizovaly zemi. Jeho pozornost však čím dál víc připoutáva-
la levá strana politického spektra, stal se sociálním demokratem 
a Kappův puč v Berlíně prožil jako velitel jedné z dělnických set-
nin. Později však sociální demokraty opustil, protože jejich poli-
tická linie mu připadala málo radikální.

1. kapitola

AKTÉŘI SE SCHÁZEJÍ 
NA SCÉNĚ
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„Musím najít vlastní cestu,“ zapsal si tehdy do deníku.
Začal se na ni připravovat: vystudoval politické vědy, prá-

va a  národní hospodářství na univerzitách v  Berlíně, Mnichově 
a Würzburku. Stal se politickým žurnalistou, ale stále cítil, že to 
ještě není to pravé. Čas tápání však brzy poté skončil. Zasloužil 
se o  to jeho o  pět let starší bratr Gregor, původním povoláním 
lékárník v Landshutu, který mu prý v pětadvacátém roce po ně-
kolika prohovořených nocích „otevřel oči“. Získal ho pro vstup do 
Hitlerovy nacionálně socialistické dělnické strany, kterou Gregor 
kdysi spoluzakládal a která právě v té době znovu obdržela úřední 
povolení k činnosti, odňaté jí po neúspěšném pokusu o mnichov-
ský puč v listopadu 1923.

„Je to tvá velká šance,“ tvrdil svému bratrovi Gregor.
A ten tomu uvěřil.
V nejbližším období svého rozhodnutí zcela jistě nelitoval: nacis-

té se začali nemilosrdně drát k moci, jejich význam v rozpolceném, 
hospodářskou krizí, nezaměstnaností a obludnou inflací zmítaném 
Německu nabýval na váze. Všem, kteří vsadili na hnědou kartu zdo-
benou hákovým křížem, vycházelo eso za esem. Otto Strasser nebyl 
výjimkou. Zatímco jeho bratr Gregor zastával jedno ze špičkových 
míst přímo ve vedení strany a o něco později byl v nacistické hierar-
chii dokonce považován za „muže číslo dvě”, Otto dostal na starost 
jemu blízké propagandistické otázky. Založil nakladatelství Kamp-
fverlag a začal vydávat listy Berliner Arbeitzeitung, Nationalsozia-
list a některá další periodika. Jeho agitační brožurky, v nichž se sro-
zumitelným jazykem snažil osvětlovat zejména nacistickou sociální 
politiku, vycházely ve statisícových nákladech.

Přibývalo však i názorových konfliktů.
A také cesta obou bratrů se postupně začala dělit.

• • •

Gregor Strasser se čím dál víc aspoň navenek přizpůsoboval ži-
votnímu stylu partajního funkcionáře. „Nepoznávám tě,“ řekl mu 
jednou Otto. Pryč byla doba, kdy Gregor unavoval Hitlera a další 
nacistické předáky svými socializačními návrhy, jimiž bral až příliš 
doslova původní program strany, napadal šlechtu a na hannover-
ském zasedání severoněmeckých gauleiterů zaútočil dokonce i na 
vůdce: kritizoval ho za nákladný, „nesocialistický“ způsob živo-
ta, za jeho luxusní mercedesku a okázalou vilu na Obersalzbergu 
u Berchtesgadenu. Hitler však nalezl vhodnou obranu. Při důvěr-
né poradě v Bambergu přistoupil ke Gregoru Strasserovi, přátel-
sky ho objal kolem ramen a řekl:

„Poslouchejte, Strassere, jste vždy a ve všem mou oporou. Brzy 
budeme vládnout Německu a není tedy třeba, abyste žil jako něja-
ký malý človíček. Prodejte svou lékárnu v Bavorsku a klidně sáh-
něte do pokladny strany. Nejsme přece chudí. Zařite se, jak se sluší 
na muže vašich schopností.“

Člověk je slabý tvor: Gregor po krátké době zdráhání nabídku 
neodmítl, přesídlil z Bavorska do Berlína, sáhl do pokladny - a na 
dlouhou dobu tím ztratil možnost otevřené vnitrostranické kritiky.

Stal se mužem výlučného světa: profesionálním politikem.

• • •

Osud jeho bratra se vyvíjel trochu jinak: vzdělanější Otto se 
tlaku Hitlera, který jako rozhodující prosazoval vždy jen svůj ná-
zor, nepřestal vzpírat. Mezi oběma ctižádostivými muži narůstaly 
osobní spory. Střet vyvrcholil v květnu 1930, kdy se Otto Strasser 
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- po ostré výměně názorů s führerem - s nacistickou stranou zcela 
rozešel a spolu s řadou svých přívrženců ji opustil.

„Zbavili jsme se hnisajícího vředu,“ komentoval to Hitler v kru-
hu svých blízkých.

Nezbavili se ho tak docela. Otto Strasser pochopitelně nemínil 
opustit politickou arénu: už se stala součástí jeho života. Díky svému 
nespornému organizačnímu talentu v neuvěřitelně krátkém čase vy-
budoval konkurenční nacionalistické hnutí s pochmurně znějícím ná-
zvem - Schwarze Front. Černá fronta. Proti hnědé barvě Hitlerových 
stoupenců postavil černou. A vytyčil současně „čtrnáct tezí německé 
revoluce“ jako ostrý protipól pětadvaceti bodů programu NSDAP, 
z nichž značná část - jak vcelku popravdě tvrdil - byla z ryze prospě-
chářských důvodů zcela hozena přes palubu.

„Adolf Hitler je největší německý lhář,“ prohlásil Strasser na 
jednom z prvních veřejných shromáždění.

Z těch dvou se stali protivníci na život a na smrt a intenzitou 
své vzájemné nenávisti připomínají zášť Trockého vůči Stalinovi 
- a naopak.

„Náš souboj,“ napsal si Strasser do deníku, „nepřipouští kom-
promis. Nesporně skončí vítězstvím jednoho z nás a absolutním 
lidským i politickým pádem toho druhého.“

Jenomže nepočetná, teprve začínající a přece jen poněkud eli-
tářsky a intelektuálsky laděná Schwarze Front v časové tísní rych-
lého vývoje událostí jen těžko mohla získat masový úspěch: spíš 
tedy živořila, než žila.

• • •

Ale i nacisté prožívali v té době hlubokou krizi. Kulminovala 
ve dvaatřicátém roce, kdy se také znovu a  nejvážněji projevily 

rozpory mezi šéfem strany a jejím říšským organizačním vedou-
cím - tedy Gregorem Strasserem. Ten nyní zase jako dřív vystu-
poval proti mocenské elitě Německa, v  několika případech se 
okázale zastal utlačované chudiny, věcněji sliboval v případě ví-
tězství rozsáhlé sociální reformy. U některých skupin přívrženců 
NSDAP tak získával větší oblibu než sám Hitler. Prvorozeným 
synem hnutí založeného na vůdcovském principu může však být 
vždy jen jeden. Bez vlivu na vztahy těch dvou samozřejmě nezů-
stal ani Hitlerův odpor ke Gregorovu bratru Ottovi - a tak bylo 
jasné, že dříve či později dojde ke střetu o nikým neohrožovanou 
prioritu.

Ona chvíle nadešla na sklonku roku 1932.
Straně docházely nejen finance, ale v klimatu všeobecné poli-

tické únavy ubývalo i jejích voličů. Při volbách v Durynsku ztratili 
čtyřicet procent hlasů. Koncem listopadu zahájil Gregor Strasser 
s Hitlerovým souhlasem jednání o tom, zda se nacisté mají či ne-
mají podílet na vládě kancléře Schleichera a  na činnosti pruské 
zemské vlády. Společně se Strasserem se těchto rozhovorů zúčast-
nili SA-obergruppenführer Lutze a prezident pruského zemské-
ho sněmu Kerrl. Druhého prosince se vedení NSDAP z popudu 
Göringa a  Goebbelse rozhodlo, že rozhovory budou okamžitě 
ukončeny. Brzy poté však Lutze prostřednictvím Goebbelse infor-
moval vůdce, že Strasser i přes zákaz vyjednává dál.

Byla to lež: Lutze, který později - v červnu 1934 - zradí i  své 
kamarády z SA, uměl vždycky dobře lhát.

Hitler a Strasser se zatím ostře pohádali. Všechny léty nahro-
maděné rozpory a odlišné názory na taktiku a strategii politického 
boje vypluly napovrch.

Výsledek?
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Sedmého prosince poslal Strasser z  berlínského hotelu Ex-
celsior führerovi dopis, v němž ho upozornil, že vede stranu do 
naprostého krachu. A složil všechny své funkce. V Goebbelsově 
deníku je o  tom záznam: „V poledne bomba vybuchla... Všichni 
jsou ve velmi stísněné náladě... Ničí nás představa, že se strana 
rozloží a  všechna práce se vykonala nadarmo.“ V  ranních novi-
nách bylo pak zveřejněno ostře protihitlerovské stanovisko, které 
Gregor Strasser předal nenacistickému tisku. Goebbels líčí vůdco-
vu reakci při poradě v hotelu Kaiserhof: „Zrada! Zrada! Zrada...! 
Führer chodí celé hodiny dlouhými kroky po hotelovém pokoji. 
Sem a tam... Je rozhořčen... Najednou zůstává stát a přesvědčeně 
říká: Jestliže se strana rozpadne, pak během tří minut udělám ko-
nec pistolí!“

Nacionálně socialistická dělnická strana se nerozpadla. A Hit-
ler naneštěstí neučinil onen výhružně proklamovaný „konec“. 
V kritické chvíli se totiž Gregor Strasser všeho vzdal, nasedl do 
vlaku, odjel na dovolenou do Itálie a novinářům dal cestou naje-
vo, že ho politika již nezajímá a hodlá se nadále věnovat výhrad-
ně svému původnímu povolání. Vůdce, který se vždy dostával do 
výborné formy, jakmile u protivníka zjistil slabost, rychle a tvrdě 
udeřil. Strasserem vybudovanou politicko-organizační síť strany 
převzal do svých rukou, celé hnutí okamžitě očistil od Strassero-
vých nejbližších přátel a všichni vedoucí činitelé museli přijet do 
Berlína, aby podepsali prohlášení věrnosti Adolfu Hitlerovi.

Vyřízeno!
Gregora Strassera, jehož dvojčatům byl Hitler před nedávnem 

za kmotra, už 9. prosince 1932 nazve Goebbels ve svém deníku 
mrtvým mužem.

Jen o půl druhého roku předčasně.

• • •

Strasserovská krize jako by nacisty svým způsobem posílila. Hitler 
prosadil svou vládu jediného muže a  současně se prokázalo, že 
s vyvrcholením zápasu o uchopení moci v zemi nelze otálet. Z al-
ternativy teď anebo nikdy zvolili první možnost: teď! Znásobili ve-
řejné agitační úsilí, zapojili do hry nejrůznější intrikány, slibovali 
nesplnitelné - a zvítězili.

Třicátého ledna 1933 zdravil Adolf Hitler své jásající stoupence 
z okna berlínského říšského kancléřství. A u vchodu do této budovy 
pošeptal pár hodin předtím svým nejbližším spolupracovníkům:

„Již nikdy mne odtud živého nedostane žádná moc na světě!“
Výjimečně tentokrát říkal pravdu.

ÚTĚK  

Získání nadvlády nad Německem dávalo příležitost k  po-
mstychtivému vyřizování účtů. Mezi prvnímu na řadu přišli - 
jak to tak u  totalitních režimů často bývá - nenávidění odpadlí-
ci z vlastních řad. Pouhé dva dny po jmenování Hitlera říšským 
kancléřem byla úřední cestou zakázána Černá fronta a  odňato 
jí právo vydávat tiskoviny. Otto Strasser opustil Berlín a  uchýlil 
se do domu jednoho ze svých přívrženců v bavorsko-rakouském 
pohraničí. Přichystal se na boj v poloilegalitě. Vídeňská pobočka 
Schwarze Front - zřejmě na tuto eventualitu již předem připrave-
na - začala tisknout časopis Der Schwarze Sender a stovky distri-
butorů pašovaly výtisky na německé území.
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Režim přichystal mocenský protiúder.
Policie zatkla řadu Strasserových spolupracovníků, mimo jiné 

majora Buchruckera a žurnalistu Herberta Blanka.
„Brzy tu už nikde nenajdu ochranu,“ svěřil se Otto Strasser své-

mu deníku.
Kam? - ptal se sám sebe.
Pro první etapu se nabízelo blízké Rakousko.
Osmadvacátého února 1933 - den po inscenovaném požáru 

budovy Říšského sněmu, což umožnilo nacistům zesílit perzekuci 
svých protivníků - odjel do Vídně na průzkum muž, který v našem 
příběhu sehraje ještě význačnou roli: Alfred Franke-Grieksch alias 
Hildebrand, narozený 30. listopadu 1906 v Berlíně.

„Půda je připravena,“ hlásil v dubnu svému šéfovi.
V noci z 8. na 9. května 1933 se ve Strasserově příhraničním 

ilegálním bytě objevil MUDr. Schmitt, letitý přítel rodiny. Přivezl 
dopis:

Drahý Otto!
Myslím si, že... nemůžeš už déle váhat. Göring ví, kde jsi. Jeho 

lidé jsou ti v patách. Odejdi co nejdříve za hranice, snažně Tě o to 
prosím.

Sbohem!
Tvůj Gregor.“
Paličatý Otto Strasser se rozhodl ještě pro poslední gesto. Po-

žádal MUDr. Schmitta, aby mu připravil tajnou schůzku s brat-
rem. Jako kdyby tušil, že se s ním vidí naposledy v životě. Setkali 
se potom kdesi v  Bavorsku a  trvalo to jen několik málo minut. 
„Vlastně jsme si a Gregorem pouze podali ruku, bratrsky se objali 
a několika větami zavzpomínali na společné dětství a dospívání,“ 
napíše o tom mladší z nich s odstupem mnoha desetiletí.

Brzy poté už auto, v němž seděl Otto, zamířilo k Rakousku.
Pro muže, jemuž strážci hranice nahlédli do pasu na jméno 

inženýr Neumann, začínal exil, který bude trvat déle, než by ho 
třeba jen ve snu napadlo - plných dvaadvacet let.

• • •

První emigrační štace, Vídeň, měla skutečně jen přestupní 
charakter. Otto Strasser se tu raději ani policejně nepřihlašo-
val, často střídal hotely i privátní bydliště a vystupoval výhradně 
pod krycím jménem, na které zněl jeho pas. Velmi dobře vě-
děl, že v metropoli na Dunaji působí nespočetně hitlerovských 
agentů, kteří už tehdy začali připravovat to, co přijde později 
- připojení Rakouska k  Velkoněmecké říši. Život mu tu navíc 
ztrpčoval vídeňský policejní prezident Steinhäusl, o  jehož taj-
ných sympatiích k  nacismu, a  tudíž i  vlastně povinnému ne-
přátelství vůči lidem ze Schwarze Front, byl Otto Strasser neo-
chvějně přesvědčen. A zřejmě neměl daleko k pravdě: když pak 
totiž v  létě třiatřicátého roku došlo ve Vídni k několika neob-
jasněným pumovým útokům, rozhořčený policejní prezident 
z nich při veřejném vystoupení dne 4. července obvinil Černou 
frontu - a to bez předložení jediného důkazu. Následovalo oka-
mžité zatýkání a v celách rakouských věznic se ocitly skoro dvě 
desítky předních Strasserových stoupenců, mezi nimi i Alfred 
Franke-Grieksch...

Pouhých pár dnů poté - jak již víme - seděl dr. Otto Strasser 
ve voze elektrické dráhy, která mířila z Vídně do Petržalky u Bra-
tislavy. A o dalších čtyřiadvacet hodin později se poprvé nadýchl 
vzduchu v místě, o kterém napíše:
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„Praha je kouzelné město, snad nejkrásnější hlavní město v celé 
Evropě, a  bylo tu tehdy také nejlevněji... Duchovní klima a  kul-
turní život Prahy - to vše bylo nesmírně osvěžující a přinášelo mi 
pocit štěstí. Toto město si rázem získalo mé srdce.“

Zůstávalo otázkou, jak tomu bylo z  opačného zorného úhlu: 
zda příjezd vyobcovaného exnacisty Strassera, který se tu nemínil 
vzdát politické aktivity, přinese pocit štěstí Praze. Už tehdy by se 
našlo dost lidí, kteří o tom pochybovali.

A věděli proč.

SMRT MUŽE ČÍSLO DVĚ  

„Naplňuje mne klidem představa, že jsi v  aspoň relativním 
bezpečí,“ napsal Gregor Strasser v tajně doručeném lístku svému 
mladšímu bratrovi, za něhož stále cítil pocit tíživé odpovědnos-
ti, protože ho sám kdysi do osudově nebezpečného nacistického 
společenství uvedl.

To bylo o Vánocích 1933.
Sám o svou bezpečnost neměl obavy. Zcela a bez postranních 

záměrů přece navždy opustil svět mocenských zájmů, nepřekážel 
tedy Hitlerovi a ani komukoliv jinému a žil nyní jako ředitel ber-
línské farmaceutické firmy Schering-Kahlbaum jen prací a  běž-
nými starostmi o rodinu. Svou politickou minulost považoval za 
zcela uzavřenou kapitolu.

Ne však ti druzí, kteří jen čekali na vhodný okamžik.
Nadešel v  čase všeobecného zabíjení ma rozhraní červ-

na a července 1934, kdy se pod pláštíkem násilného potlačení 

údajné revolty vůdců oddílů SA - početné armády stranických 
dobrovolníků, která pomohla vybojovat moc, ale nyní už pře-
kážela - dalo skrýt leccos z toho, co by jindy připoutalo nežá-
doucí pozornost. V rámci událostí, které vstoupily do historie 
pod matoucím názvem „noc dlouhých nužů”, protože se vraž-
dilo většinou ve dne, bylo mocným té nešťastné země dovoleno 
téměř vše.

Třeba zastřelit posledního německého říšského kancléře před 
Hitlerem, generála Kurta von Schleichera, a to dokonce pro pořá-
dek i s jeho manželkou...

Třeba několika kulkami do okolí srdce a ještě navíc zlomením 
vazu navždy umlčet pátera z  řádu svatého Jeronýma Bernharda 
Stempfla, jenž jako bývalý vůdcův přítel leccos věděl o Hitlerových 
sexuálních problémech a především o podivném vztahu strýčka 
Adolfa k mladé nevlastní neteři Geli Raubalové, která v  jedena-
třicátém roce za nikdy ne zcela vyjasněných okolností spáchala 
sebevraždu...

Třeba usmrtit, zrůdně zohavit a pohodit do bažin mezi Mni-
chovem a Dachau třiasedmdesátiletého Gustava von Kahra, který 
v roce 1923 jako státní generální komisař pro Bavorsko nechal po-
tlačit nacistický pokus o převrat...

Další...! Kdo je teď na řadě?
Jméno za jménem odškrtávaly rázné ruce na Reinhardem 

Heydrichem předem připravených seznamech pro zvláštní ko-
manda SS. Jedna taková dvoučlenná eskadra smrti se v  sobotu  
30. června 1934 vydala i do správního sídla firmy Schering-Kahl-
baum v Berlíně. Sháněli se po řediteli a vystrašená sekretářka je 
uvedla do kanceláře.

„Jste Gregor Strasser?“ zeptal se ten z nich, který akci velel.
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Stačilo přikývnutí, a ostatně si jeho tvář pamatovali z doby, kdy 
ji často vídávali na titulních stránkách nacistických novin.

„Pojďte!“ zaveleli.
Víc nemuseli říkat.
Pochopil vše.
Odvezli zadrženého do ústředního sídla gestapa na Prinz-Al-

brechtstrasse a zamířili do sklepení. Nedošli však k cele, kde če-
kalo volné místo, místem exekuce se stala rovnou temná chodba. 
Lékař, který později konstatoval smrt, zjistil, že dvě střely zasáhly 
mrtvého do spánku, druhé dvě pak do zadní části hlavy. Poprava 
a rány z milosti...

Po týdnu, v sobotu 7. července, obdržela vdova Elsa Strasserová 
urnu a stručný přípis:

„Gregor Strasser,
narozen 31. května 1892 v Geisenfeldu,
zemřel 30. června 1934 v 17.20 hodin.
Úřad tajné státní policie, Berlín.“
S barevně tištěnou ozdobou „Bůh s námi!”, ale bez jakéhokoliv 

podpisu.
Tak zemřel spoluzakladatel NSDAP a někdejší nacistický muž 

číslo dvě. Po nějakou dobu se v úředních kruzích hovořilo o sebe-
vraždě. Pak se již nehovořilo vůbec. Při opakované domovní pro-
hlídce se Elsa Strasserová zeptala úředníka gestapa, který právě 
listoval každým ze svazků v knihovně:

„Mohu vědět, čím se provinil můj manžel Gregor Strasser proti 
vůdci a Německu?“

Muž z Prinz-Albrechtstrasse odpověděl: „To nikdo neví. Toho 
už nikdo nezná.“

ING. NEUMANN = DR. BAUMANN  

Nehezké probuzení.
„Policie! Předložte své doklady! Kdo jste?“ zeptal se jeden ze 

dvou chlapíků, kteří si časně ráno, krátce po svítání, vynutili pří-
stup do podnájemnického pokoje v bytě pražského listonoše v Ko-
perníkově ulici.

„Lituji, nerozumím česky,“ řekl překvapený muž, který ležel 
v posteli.

Návštěvníci přešli na němčinu a upřesnili dotaz: „Jste inženýr 
Neumann?“

„Ne,“ odpověděl, „to bude zřejmě omyl. Jsem Otto Baumann.“
„Vaše papíry!“
Dlouho studovali růžový pas, který jim předložil. Snad je uspo-

kojil. Letmo prohlédli místnost. Kromě pistole, kterou zabavili, ne-
našli nic, co by zaujalo. Opustili byt bez pozdravu. Před domem se 
k nim připojili další dva jejich kolegové, kteří čekali venku, rozměr-
né auto se odlepilo od chodníku a zmizelo za nejbližším rohem.

Muž vstal z postele a začal se oblékat.
A o dvě hodiny později seděl již v pracovně tehdejšího pražské-

ho policejního prezidenta dr. Bendy, který se tvářil velmi překva-
peně a ujišťoval svého hosta:

„Nepochybujte o mých slovech, pane doktore Strassere! Žádnou 
prohlídku jsem u vás ani já a ani nikdo z mých podřízených nenaři-
zoval - musel bych o tom vědět. Nic nevím o vaší zabavené zbrani... 
Nařídím samozřejmě bezodkladné vyšetření této záležitosti.“

Splnil slovo a při výslechu osvědčila skvělý postřeh správcová 
domu, kde politický uprchlík Otto Strasser bydlel. Zapamatovala 
si, že vůz oněch čtyř pánů, kteří ji tak brzy ráno probudili a donu-
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tili otevřít hlavní dveře, mělo poznávací číslo napsáno černě na 
bílém podkladu - a ne bíle na černém, jak to mají všechna ostatní 
pražská auta. Vyslaný četník objevil potom poblíž domu odhoze-
ný chomáč vaty velký asi jako mužská pěst. Stačilo by trochu éteru 
či podobné látky, přitisknout vatu k obličeji a...

Strassera zachránila jeho opatrnost.
Po přechodu z  Vídně a  Bratislavy do Prahy výrazně upravil 

svou vizáž a  s  vědomím speciálního policejního oddělení, které 
dostalo na starost ochranu význačnějších politických uprchlí-
ků z nacistického Německa, změnil své krycí jméno. Z inženýra 
Neumanna se stal doktor Otto Baumann, narozený 9.srpna 1896 
v Hermannstadtu v Rumunsku.

A s tím čtyři muži z Berlína či odkud nepočítali...
Nesporně však měla tato epizoda varovné důsledky.
Pro samotného Strassera, ale i  pro specialisty pražské poli-

cie. Dr. Benda informoval o věci ministerstvo zahraničních věcí 
a svým podřízeným nařídil maximální opatrnost. Bylo jasné, že 
ruka nacistických tajných služeb znovu sáhla přes hranice. „Ne-
chceme a  nemůžeme si dovolit zopakování případu profesora 
Lessinga,“ řekl Benda na závěr operační porady, kterou narych-
lo svolal, a připomněl tím vraždu emigranta profesora Theodora 
Lessinga, ke které došlo v létě 1933 v Mariánských Lázních.

Strasser a Lessing - jako osobnosti byli sice nesouměřitelní, ale 
přece jen...

Policejní prezident pozval Strassera k  důvěrnému jednání. 
„Nevím, zda je pro vás nyní Praha bezpečným prostorem,“ nazna-
čil mu. „Snad byste se mohl aspoň dočasně poohlédnout po jiném 
místě svého pobytu.“

„Myslíte...?“

„Jsem o tom přesvědčen,“ kývl dr. Benda. „Vy i já máme přece 
s těmi lidmi zkušenosti. Neradi se vzdávají, když se na někoho... 
zaměří.“

Strasser přikývl a s pomocí přátel se poohlédl.
Zvolil od hlavního města nepříliš vzdálený venkov: nenápadný 

hotýlek Záhoří kousek od Štěchovic a v těsném sousedství vltav-
ských Svatojánských proudů.

DOZNÁNÍ AGENTA, KTERÝ NESPLNIL ÚKOL  

Odmyslíme-li otázku vhodné či nevhodné Strasserovy volby, 
měl policejní prezident dr. Benda plnou pravdu. Neradi se vzdá-
vají... Potvrzuje to i autentické svědectví člověka, který byl přímo 
pověřen úkolem Strassera v Praze či kdekoliv jinde v Čechách na-
jít a zabít. Ale je to výslechové sdělení, kvůli němuž musíme čas na 
okamžik posunout o víc než desetiletí kupředu...

Stráž v  londýnské Central Oratory School - za války objektu 
zpravodajské složky armády Jeho Veličenstva - vzdala čest několi-
ka důstojníkům v uniformách československé zahraniční armády.

O chvíli později začal výslech.
V záhlaví protokolu bylo datum: 6. březen 1945.
Tisíciletá Hitlerova „třetí říše“ byla v té době již ztracena: zá-

padní spojenci bojovali o přechod mytické starogermánské řeky 
Rýna, Sověti chystali vídeňskou operaci. Nebylo tedy divu, že za-
jatec, který sám navíc přeběhl z německých linií na druhou stranu, 
se nezdráhal, vypovídal ochotně a s vstřícnou zdvořilostí.

„Kdy a za jakých okolností jste ten rozkaz obdržel?“
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„Odhaduji, že to bylo v druhé polovině roku 1934. Vzkázali mi, 
abych se neprodleně dostavil do ústředny zpravodajské služby SS 
(sicherheitsdienstu - SD) k Reinhardu Heydrichovi, který byl v té 
době, myslím, SS-brigadeführerem. Zde mi Heydrich zcela ote-
vřeně, jak byl zvyklý se mnou mluvit, nařídil, abych jel do Česko-
slovenska a tam zastřelil Ottu Strassera. Pohovořil i o důvodech, 
které k tomu vedou. Byla to zrada Strassera vůči Hitlerovi a stra-
ně. Heydrich mne pak poslal pro další instrukce k provedení úkolu 
za jistým Huberem, který pocházel z Bavorska a byl tehdy inspek-
torem a vedoucím jednoho z oddělení gestapa. Později se snad stal 
šéfem služebny gestapa ve Vídni...“

„Jaké byly instrukce, s nimiž vás dopodrobna seznámil inspek-
tor Huber?“

„Podrobně mi vyložil Strasserovu činnost v  Praze, objasnil 
také strukturu a záměry organizace Schwarze Front a charakte-
rizoval některé osobnosti z okolí Otty Strassera. Popsal mi rov-
něž jeho zvyky v každodenním životě a nakonec mne odkázal na 
svého agenta v Praze, který bydlel v hotelu Juliš. Jméno tohoto 
agenta jsem zapomněl, ale vím, že byl v přímém kontaktu s Ot-
tou Strasserem... Požádal jsem Hubera o  svolení, abych mohl 
vzít na tuto akci jako pomocníka svého blízké přítele a rovněž 
pracovníka sicherheitsdienstu Wernera Götsche (v  některých 
pramenech se uvádí jako Götttsch), který pocházel stejně jako 
já z Kielu.“

„Huber s tím souhlasil?“
„Ano. Nechal mi v tom směru zcela volnou ruku, protože celé 

to byla věc především Heydrichovy odpovědnosti.“
„Jak probíhala vlastní akce?“
„Odjeli jsme do Prahy. Měl jsem služební cestovní pas na falešné 

jméno Hans Müller, povoláním obchodník. Také můj společník měl 
falešný pas, ale na použité krycí jméno si již nevzpomínám. Domní-
vám se však, že bylo shodné s tím, které se později použilo při zá-
kroku vůči ing. Formisovi a pak bylo také uvedeno v československé 
policejní zprávě o události. Při této první cestě jsme však o ing. For-
misovi ještě nic nevěděli, šlo výhradně o Ottu Strassera. Ubytovali 
jsme se v hotelu Wilson a zůstali jsme tam asi tři nebo čtyři dny.“

„Byli jste ozbrojeni?“
„Měl jsem s sebou tzv. kapesní pistoli kalibru 6.35, se kterou 

jsem zamýšlel vykonat určenou vraždu. Götsch vlastnil, pokud 
vím, tutéž zbraň.“

„Jak probíhala vaše činnost v Praze?“
„Navštívili jsme zmíněného Huberova agenta v hotelu Juliš na 

Václavském náměstí. Uvízlo mi v paměti, že jsme na něho muse-
li asi dvacet minut čekat, protože měl právě u sebe dívku. Bydlel 
v jakémsi zadním hotelovém traktu, protože jeho pokoj byl velmi 
tmavý. Agent nám pak na vyzvání líčil způsob Strasserova živo-
ta a místa schůzek Černé fronty. Jmenoval také význačné činitele 
této organizace. Celkově nám však nesdělil o moc víc, než jsem už 
věděl od inspektora Hubera.“

„Kolikrát jste se s agentem setkali?“
„Přibližně pětkrát, a to vždy v jeho hotelovém pokoji. Na veřejnos-

ti se s námi setkat nechtěl. Pokaždé nám však dával jiné informace... 
prostě si při každé další rozmluvě odporoval v údajích, které nám řekl 
předtím. Choval se velmi povýšeně a tvářil se jako filmový špion. Líčil 
nám zastřelení pana Strassera jako jednoduchou záležitost...“

„Váš názor na věc byl podobný?“
„Ne, naopak.“
„Přišli jste vůbec do bližšího styku se Strasserem?“
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„Viděli jsme ho vlastně jen jednou, a to když vstoupil do kavár-
ny v postranní ulici od Václavského náměstí. Chvíli jsme ho pozo-
rovali, ale protože byl neustále obklopen různými lidmi, po jeho 
odchodu z kavárny jsme ho nesledovali. To bylo krátce předtím, 
než jsme se vrátili do Berlína.“

„Proč jste nepřistoupili k činu, který vám byl nadřízenými zadán?“
„Především proto, že jsme zcela ztratili důvěru k  pražskému 

agentovi inspektora Hubera. Došli jsme k  názoru, že člověk to-
hoto druhu by při případné akci mohl ohrozit naši bezpečnost, 
protože nebylo jasné, komu ještě poskytuje informace. Potom nás 
k našemu rozhodnutí přivedlo i to, že jsme pana Strassera přece 
jen považovali za slušného člověka a dobrého Němce, a že jsme 
v něm viděli jistou osobnost. Pamatovali jsme si ho z dob, kdy ještě 
vystupoval na veřejných schůzích NSDAP jako řečník.“

„Co následovalo po vašem návratu do Berlína?“
„Ohlásil jsem se u Heydricha a oznámil mu, že jsem upustil od 

zastřelení Strassera proto, že se tento úkol nedal splnit tak, jak 
jsme původně předpokládali. Negativně jsem pak popsal Hubero-
va agenta. Heydrich se - jak jsem ostatně předpokládal - rozčilil, 
začal mi nadávat a řekl, že ohlásí můj poklesek říšskému vůdci SS 
Himmlerovi a brzy mi ukáže, co to znamená nesplnit daný rozkaz.“

„Byl jste pak opravdu potrestán?“
„Ne“
„Proč?“
„Asi... asi mě potřebovali.“

• • •

Záznam výpovědi ochotného zajatce v londýnské Central Ora-
tory School končí uprostřed stránky a postranní poznámka tužkou 

uvádí: „Výslech bude pokračovat v polovině března 1945 - causa 
ing. Formis.“ Zbytek poslední stránky protokolu pokrývají už jen 
jména a podpisy. Vyslýchali: generál Josef Bartík, kapitán Bedřich 
Weisner a major Václav Sláma - vesměs pracovníci zpravodajské 
složky naší zahraniční armády. Zapisoval: dr. Oldřich Maláč. A vy-
povídal: Alfred Helmut Naujocks, narozený 20. září 1911 v Kielu, 
důstojník SS a specialista sicherheitsdientu pro zvláštní úkoly.

Podle přiloženého písemného posudku vyslýchajících, a  i  jejich 
dodatečných osobních vzpomínek, působil zajatec-přeběhlík „pře-
svědčivě spolehlivým dojmem, choval se přiměřeně svému postavení 
a nebylo zjištěno, že by se snažil nějak přespříliš obhájit tím, že by něco 
skrýval, dokonce se zdálo, že je ochoten nést následky svých činů“.

Uvěříme-li tedy Naujocksovi, a v tomto případě není mnoho dů-
vodů k opaku, protože všechny ostatní prameny jeho slova zhruba 
potvrzují, nelze k tomu, co vyprávěl, mnoho dodat. Jediným bílým 
místem zůstává osoba onoho „filmového špiona“ ze zadního trak-
tu hotelu Juliš, jehož jméno Naujocks údajně zapomněl, ačkoliv si 
jinak pamatoval mnohem zanedbatelnější podrobnosti. Ale budiž 
- vyprávěl to s odstupem skoro tuctu let, během nichž se nenudil 
a poznal v mnoha zemích stovky lidí.

Jsme schopni doplnit v tomto směru Naujocksovu paměť?
V okolí Otty Strassera se - jak víme a ještě více poznáme - na-

cházel bohatý výběr žen a mužů dvou tváří a potomků Jidáše Iš-
kariotského. Který z nich asi byl ochoten jít tak daleko, aby navedl 
tím správným směrem hlaveň Naujocksovy či Götschovy pistole 
ráže 6.35? Sám Naujocks v dodatkovém protokolu popsal agenta 
z hotelu Juliš dost přesně:

„Asi 163 cm vysoký, spíš podlouhlý obličej, nápadně bledý, 
dlouhé černé vlasy česané nazad, hustý, černý, na konci poněkud 
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svěšený knírek, vyčnělý nos židovského tvaru. Vždy dobře, až ná-
padně oblečený a upravený ve společenském slova smyslu.“

Pozoruhodná paměť...
S čím ale tento popis porovnat?
Třeba...
Když se o rok a něco po tomto Naujocksově nezdařilém výletu 

do Prahy konal před senátem soudního rady JUDr. Illnera proces 
proti dřívější Strasserově pravé ruce dr. Herbertu Adamovi alias 
dr. Mahrovi, napsal o obžalovaném soudničkář Práva lidu:

„Nevelký, leč veskrze čilý a elegantní chlapík bledého, značně 
semitského vzezření...“

A sám Otto Strasser ve čtyřiašedesátém roce v Mnichově při 
osobním setkání s  autorem této knížky prozradil svou trpkou 
domněnku: „Dlouho jsem netušil, že by dr. Adam, kterému jsem 
bezvýhradně věřil, mohl být agentem sicherheitsdienstu. Bylo pro 
mne krutým zjištěním, že právě s ním se sešel Heydrichův muž, 
který přijel, aby mne zavraždil.“

Dodejme: přijel a zase odjel.
Přijede však znovu...

INŽENÝR MÍŘIL DO TURECKA  

„Útěkem z Německa jsem si, pánové, zachránil jen a jen holý ži-
vot!“ vzrušeně prohlásil ing. Karl Erich Rudolf Formis, narozený 25. 
prosince 1894 ve Stuttgartu, posledně bytem tamtéž, Alexander-
strasse 31, když ho krátce po přechodu hranic zadrželi v plzeňském 
hotelu Bristol, protože se nemohl vykázat patřičnými dokumenty.

„Ano...?“ lhostejně zareagoval policejní úředník, který podob-
ných výlevů slyšel v poslední době bezpočet.

Všedně, spíš úřednicky vyhlížející uprchlík však nelhal, a navíc 
měl za sebou kus pestrého života. Od mládí se u něho projevovaly 
nevšední jazykové schopnosti a měl také nadání ve směru k tech-
nickým oblastem, nudilo ho však vysedávání ve školních učeb-
nách. Bylo mu teprve šestnáct, když se jen tak bez peněz v kap-
se vydal do světa. Shodou okolností zavítal do tehdejšího Siamu 
(dnešní Thajsko), kde - prý - pronikl až k  panovnickému dvoru 
a náhodnou shodou okolností se stal vychovatelem dvou císařo-
vých synů a ve čtrnáctém roce doprovázel oba prince do Evropy, 
kde měli studovat.

Jenomže přišla válka.
Její letní vypuknutí zastihlo onu zvláštní trojici v  Itálii, kudy 

projížděli cestou do Německa. A Formis se zachoval coby vlaste-
nec: prince poslal do Anglie a sám se přihlásil jako dobrovolník 
do německé armády. Sloužil u  granátnického pluku na západní 
frontě, dosáhl poddůstojnické hodnosti a později byl jako jazyko-
vý fenomén a spojař přidělen do součinnostního štábu při turecké 
armádě, kde to dotáhl až na nadporučíka.

Válka v něm probudila nové schopnosti.
Začal se už v jejím průběhu zajímat o radiotelegrafii a radiofo-

nii a zůstal této své vášni věrný i po skončení světového konfliktu. 
Konečně také se skvělými výsledky dostudoval a na vysoké tech-
nické škole ve Stuttgartu získal titul inženýra - ale už předtím za-
ložil s dr. Magnusem a několika dalšími společníky první němec-
kou akciovou společnost pro rozhlasové vysílání. Před polovinou 
dvacátých let ho společnost pověřila řízením výstavby vysílačky 
v Mühlackeru u Stuttgartu, kde se pak také stal technickým ře-
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ditelem. Ale nespokojil se jen s vedoucími funkcemi, dál bádal ve 
svém oboru a stal se v radiotechnice špičkovým německým od-
borníkem.

Politika, která v té době hýbala zemí, ho zajímala jen okrajově.
Nacionální socialisté si sice zpočátku získali jeho vlažné sym-

patie svými velkolepými sociálními projekty, ale brzy poznal, že 
jsou to jen slova, slova, slova. Blízký přítel ho párkrát vzal s sebou 
ke stuttgartským sociálním demokratům, ale ani oni věcně myslí-
cího vědátora nechytli za srdce. Zase jen slova, slova, slova.

„Můj svět je jinde,“ řekl a  myslel tím své pokusné pracoviště 
plné přístrojů, knih a poznámek s exaktními výpočty.

Jenže politika si často dožene i své nepříznivce.
Konec ledna, počátek února 1933...
Jako domeček z karet se po nacistickém příchodu k moci zří-

tila víc než slibná Formisova služební a vědecká kariéra. Přispě-
ly k tomu i dvě mimořádné události. Patnáctého února přijel do 
Stuttgartu sám Hitler, aby rozhlasovým přenosem z místní měst-
ské haly zahájil předvolební kampaň a poprvé veřejně promluvil 
k národu v roli říšského kancléře.

Nepovedlo se: místní antifašisté ve 21.15 hodin přeťali kabel 
- a přijímače, naladěné právě v té velké vůdcově chvíli na Süddeut-
sche Rundfunk, se odmlčely.

Malér jako řemen!
O dva týdny později následoval další. V odpoledních hodinách, 

kdy má nejvíce lidí zapnuto rádio, se ze stuttgartského rozhlasu 
ozvalo: „Nechceme zločince Hitlera...!“

Nelze asi tvrdit, jak to bez důkazů činili v minulosti někteří au-
toři, že za těmito událostmi stál přímo ing. Formis, ale je jisté, že 
ústřední ředitel vysílače dr. Bofinger, který prý nebyl valným od-

borníkem, ale zato se mohl vykázat členstvím v té spravné partaji 
- tedy nacistické, dostal šanci zbavit se schopnějšího konkurenta. 
Předhodil ing.Formisovi jeho židovský původ, poukázal také na 
jeho občasné styky se sociálními demokraty a nabídl svému tech-
nickému řediteli „dlouhodobou dovolenou“.

Formis odmítl, a tak ho prostě vyhodili.
Na jeho místo byl přijat jistý Reuschle, muž mnoha povolání, 

bývalý herec, ale především blízký přítel Wilhelma Murra, vyda-
vatele místních nacistických novin a pozdějšího říšského místo-
držícího.

Inženýr Formis se pak živil jako obchodní cestující se zdravot-
ními a sanitními potřebami a příležitostný pojišťovací agent.

Nic moc.
Ještě více ho však ranilo, když během jednoho z  protižidov-

ských nájezdů nacistických bojůvek byla v lesích u zámečku So-
litude, asi deset kilometrů od Stuttgartu, zničena jeho soukromá 
radiotechnická laboratoř a přišly tak nazmar nenahraditelné vý-
sledky mnohaletých výzkumů zejména v  tehdy ještě průkopnic-
kém vysílání na velmi krátkých vlnách.

Přišly však i další pohromy.
Byt ing. Formise navštívila v  září 1933 policejní hlídka a dů-

kladně prohledala každý kout. A byly tu najednou „důkazy“ ote-
vřeného nepřátelství vůči režimu: stará pistole bez nábojů, suve-
nýr z války, a šavle po otci, důstojníkovi císařské armády. Vůči Ru-
dolfu Formisovi byl použit jeden z čerstvých výdobytků nacistické 
legislativy - paragraf o „ochranné vazbě“. Jinak řečeno: putoval do 
gestapáckého vězení. Bicí komando ho tu denně přesvědčovalo 
o  tom, že by se měl doznat k  tomu, jaké měl se svým zbrojním 
arzenálem temné úmysly. Dokonce přišli na to, že zřejmě ze vzte-
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ku hodlal zavraždit soukmenovce Reuschleho, svého nástupce ve 
funkci technického ředitele vysílačky.

„Přiznejte se!“ řvali na něho - a bili.
Nepřiznal se a zřejmě dobře udělal. Po čase si stuttgartští gestapáci 

vzali na mušku zase někoho jiného a zmláceného inženýra propustili.
Pochopitelně: Formis byl v  té době už rozhodnut. Chci pryč! 

Požádal o pas. Odmítli mu vyhovět. Požádal znovu. Výsledek byl 
stejný. Nebylo jiného řešení. Domluvil se s Karlem Böckem, ob-
chodním příručím, rodákem z Mnichova, a přes šumavské hvozdy 
společně překročili německo-československou hranici. Podařilo 
se. Čtyřiadvacátého dubna 1934 dorazili do Železné Rudy, den 
poté do Plzně. A šestadvacátého seděl inženýr v kanceláři plzeň-
ského policejního ředitelství a odpovídal na standardní otázky ne-
příliš vlídného úředníka.

„Jaké máte v Československé republice úmysly?“
„Nehodlám se tu příliš dlouho zdržet,“ odpověděl. „Potřebuji 

se teď co nejrychleji dostat do Prahy, abych mohl navštívit turecký 
konzulát, protože mým cílem je legální odchod do Turecka, kde 
jsem sloužil za války a znám se tam s řadou vlivných lidí. Dokáži 
se turecky dohovořit a ovládám angličtinu i francoužštinu, takže 
si myslím, že bych mohl v Turecku najít zaměstnání ve sféře roz-
hlasového vysílání a případně se dále věnovat svým technickým 
výzkumům.“

Policejní úředník si o  tom asi myslel své, ale vše zapsal. Pak 
položil další povinnou otázku: „Znáte se s nějakými občany Čes-
koslovenska, na které se nyní hodláte obrátit?“

Inženýr zavrtěl hlavou: „Neznám v této zemi vůbec nikoho.“
„Míníte se zde věnovat politické nebo jakékoliv jiné činnosti 

namířené proti Německu?“

Rozhodně, a asi v té chvíli i popravdě, to popřel: „Ne.“
„Čím se hodláte živit?“
„Mám s  sebou nějaké peníze a po krátkou dobu bych s nimi 

mohl vydržet. A jinak - mířím přece do Turecka...“
„Chcete využít služeb některé z  organizací, které poskytují 

podporu politickým uprchlíkům z Německa?“
„Nebráním se tomu. Ale nic o nich nevím.“
Sepsáno a podepsáno 26. dubna 1934.
O čtyři dny později přicestoval Formis spolu se svým zatím ne-

odlučným společníkem Böckem do Prahy. Do města, o němž ještě 
netušil, že se tu zvláštním způsobem zadrhne jeho životní osud.

ČAS VYNUCENÉHO HLEDÁNÍ  

Kam složit hlavu?
Již v  Plzni doporučili Formisovi Šaldův komitét, který - jak 

víme - pomáhal emigrantům při prvních krocích v naší zemi. Na-
vštívil tedy po příjezdu do Prahy palác Fénix a odnesl si odtud pro 
sebe i pro Böcka adresu: Praha II, Havlíčkovo náměstí 3. V třípo-
kojovém bytě tam žila vdova- soukromnice Marie Schmidtová, 
která si k penzi přivydělávala pronájmem.

„Dva muži, které mi od komitétu poslali,“ vypoví o prvním se-
tkání se svými novými podnájemníky paní Schmidtová, „vyhlíželi 
jako slušní lidé. Pan Formis z nich působil zkušeněji a vzdělaněji, 
ale až později jsem se dozvěděla, že je inženýrem, protože se s titu-
lem nepředstavoval. Pronajali si jeden pokoj na čtyři nebo pět dnů, 
pak pobyt prodloužili, a dohodli jsme se, že každý z nich zaplatí 
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5 Kč denně za nocleh, snídani a světlo. Neměli skoro žádná zava-
zadala, starší z nich - pan Formis - si nesl přikrývku svázanou ře-
mínkem. Pokud vím, nejevili při pobytu v mém bytě obavy o svou 
bezpečnost, nikdo je nenavštěvoval, ale překvapilo mne, jak málo 
vycházeli do města. Jednou jsem se pana Formise zeptala, co celý 
den dělá. Odpověděl, že přemýšlí o své budoucnosti. Při rozho-
voru s mým synem Františkem, který je fotografem, se svěřil, že 
hodlá odejít do Turecka, kde to zná a chce se tam usadit, ale blíže 
svůj plán nerozváděl... Po několika týdnech oba odjeli s tím, že se 
pravděpodobně již nevrátí. Nesvěřili mi, kam jedou.“

Jeli na východ.
Tápavě tedy ve směru Formisova tureckého cíle.
Z té doby není také o jejich pohybu po republice žádných stop. 

Pravděpodobně se nějaký čas zdrželi i na Slovensku, ale předpo-
sledního květnového dne roku l934 se Formis s Böckem nacházeli 
již na Podkarpatské Rusi, která byla tehdy součástí Českosloven-
ska. Svědčí o tom výpověď stavebního rady ve výslužbě ing. Bedři-
cha Schlesingera z Čierné u Užhorodu:

„Při návštěvě zdejší městské knihovny jsem se náhodně setkal 
s  mužem, který si chtěl půjčit nebo koupit nějaké mapy, podle 
nichž by mohl cestovat do Turecka. Protože nikdo ze zaměstnan-
ců knihovny neuměl dobře německy, nabídl jsem se k  tlumoče-
ní. Tím jsme se také blíže seznámili. Ing. Formis mi vyprávěl, že 
putuje z Prahy ještě s jedním emigrantem, cestou jim došly pení-
ze, takže část cesty urazili pěšky. Pozval jsem ho domů na večeři 
a nabídl mu nocleh. Druhého dne jsme v Užhorodu vyzvedli jeho 
druha, jehož jméno jsem zapomněl, a společně jsme zajeli do Ra-
hova, kde můj syn ing. Jan Schlesinger vedl stavbu silnice. Zde 
jsme poseděli, pojedli a pak jsme se rozloučili. Ještě téhož dne se 

mínili ing. Formis a jeho společník přímo z Rahova vydat přes Ru-
munsko do Turecka. Přiznávám, že jsem byl poněkud skeptický 
v pohledu na to, zda se jim to může bez obtíží povést.“

Skepse stavebního rady v penzi byla oprávněná.
Turecká anabáze skončila ještě dřív, než pořádně začala: oba 

uprchlíci byli v Rumunsku zadrženi, potrestáni osmidenním vě-
zením za neoprávněný přechod státních hranic - a po odpykání 
trestu ještě s jedním Němcem, který měl podobný osud, vypově-
zeni zpět do Československa. Všichni tři navštívili 16. června 1934 
ing. Jana Schlesingera v Rahově a požádali ho, aby je odvezl do 
Užhorodu.

A tady se cesty Formise a Böcka navždy rozešly.
„Nepůjdu zpět do Čech,“ oznámil Böck, který zřejmě došel 

k závěru, že mu jeho společník nepřináší štěstí. Hodlal se nyní při-
držet věkově mu bližšího muže, s nímž se seznámili v rumunském 
kriminále. A třeba mu toto rozhodnutí i zachránilo život: kdoví, 
co všechno by ho mohlo potkat, kdyby zůstal s Formisem až do 
jeho konce...

Stiskli si dlaně a už se nikdy nesetkali.
O dalších osudech Karla Böcka nic nevíme, o Formisovi se od 

ing. Bedřicha Schlesingera dozvídáme, že se znovu objevil u něho 
v Čierné:

„Pobyl u nás přes noc, probrali jsme jeho osobní situaci, kterou 
označil jako čas vynuceného hledání, a domluvili jsme také urči-
tou možnost obchodní spolupráce. Zaujal mne zejména jeho po-
pis prototypu nového druhu kompasu, na který chtěl ing.Formis 
získat v Československu patent a případně se se mnou společně 
pokusit o  zahájení výroby. Měl i  další plány. Dal mi adresu své 
bytné paní Schmidtové v Praze a domluvili jsme se, že si budeme 
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psát a bude-li to možné, znovu se někdy sejdeme. Rozloučili jsme 
se 17. června 1934, kdy odjížděl z Čierné do Lubeníku u Plešivce 
a odtud mínil přes Slovensko putovat do Prahy. Chtěl tam - pokud 
vím - hledat nějaké rozumné uplatnění.“

Sen o Turecku se zřejmě rozplynul.
Skončilo tím období, který sám inženýr Rudolf Formis nazval 

časem vynuceného hledání?
Ukáží to nejbližšítý dny.

ROMÁNEK LÁSKY UPROSTŘED BOUŘE  

Dr. Ottu Strassera jsme opustili v okamžiku, kdy mu pražský 
policejní prezident JUDr. Benda - po řadě varovných signálů a kr-
vavé „noci dlouhých nožů“ v Německu - z bezpečnostních důvodů 
doporučil aspoň na čas opustit Prahu a najít si působiště někde 
v závětří.

„Zkusím to,“ přislíbil prominentní emigrant.
Jeho přátelé se, poptali u  jiných přátel a  krátce poté padlo 

slovo Záhoří. Hotýlek, který své jméno získal podle nedaleké-
ho stejnojmenného polesí a stál na vltavském břehu poblíž Slap. 
Klidné a tiché místo - jako stvořené pro intimní chvíle milenců 
či pohodu rodinné dovolené. Nájemcem hotelu byl už od jede-
natřicátého roku pražský podnikatel Jan Gráf, tehdy zhruba še-
desátiletý.

„Proč ne? Host jako host,“ řekl, když dostal nabídku na zatím 
jen letní a potom možná, když bude návštěvník s pobytem spo-
kojen, i dlouhodobější ubytování významného muže z Německa.

Host jako host...
Hoteliér Jan Gráf jistě ani trochu netušil, jak neblaze mu jeho 

přikývnutí zkomplikuje už nedlouhý zbytek života - zemře v pro-
sinci 1936, a jak záhořský pobyt onoho „významného muže z Ně-
mecka“ ovlivní i jeho rodinu.

V červenci 1934 sem Strasser poprvé přijel.
„Uchvátila mne nesmírná nádhera okolní přírody, kam hotel 

uspořádaně zapadal. Kdyby nebylo mých povinností, jež mne 
hnaly do světa, s chutí bych tu prožil celá desetiletí,“ zapsal si do 
deníku, který později i knižně vydal. Tolik nadšení! Jen málo zbý-
valo a snad by napsal: s chutí bych tu také zemřel. Což mu nebylo 
určeno. Jemu ne.

„Jsem spokojen a zaplatím předem,“ oznámil Gráfovi.
Kterého hoteliéra by to nepotěšilo, a tak Jan Gráf využil prv-

ní příležitosti a seznámil hosta se svou rodinou. Manželka Eliška, 
jedenapadesát let, rodačka z pražské Michle. Mladší dcera Jiřina, 
svobodná, čtyřiadvacetiletá. A o čtyři roky starší Hana: majitelka 
obchodu, bytem v Praze- Dejvicích, Dejvická 38, vdova, jejíž děti 
- tříletý Artuš a sedmiletá Hanička, která právě dokončila první 
třídu obecné školy ve Slapech - trvale žily s  prarodiči v  Záhoří 
a matka za nimi dle svých pracovních možností pouze dojížděla.

Jen zdánlivě tohle vše Ottu Strassera nezajímalo.
Protože člověk už je takový: nelze stále jen myslet na politickou 

kariéru, na nenávist k jiným politikům, na násilnou smrt bratra, na 
pomstu. Paní Hana Brodská-Gráfová zřejmě hned na první pohled 
Strassera zaujala. A zdá se, že ani on - muž, kterého o rok pozdě-
ji jeden ze soudničkářů popíše slovy: „vysoký blondýn hranatého 
těla, hranatého obličeje, silných boxerských uší a sebevědomého 
vystupování“ - nenechal vdovu s párečkem dětí lhostejnou.
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Uprostřed bouřlivých událostí prožili ti dva skoro až romantic-
ký románek lásky.

Není podstatné, kdy učinili to či ono a  jakou jejich známost 
měla gradaci. Jisté je, že se stali velmi důvěrnými přáteli, a když 
léto uplynulo a  podzim zbarvil okolní lesy, nestačilo už jim jen 
občas se scházet při Haniných návštěvách Záhoří. Pravděpodob-
ně v tom pro Strassera, kterému už v odloučeném Záhoří muselo 
být těsno, hrály roli ještě jiné důvody, ale přidržme se toho, co při 
pozdějším výslechu řekl Jan Gráf:

„Snažil jsem se to dceři vymluvit, ale trvala na svém a nabídla 
mu bydlení u sebe v Praze.“

Rozhraní podzimu a  zimy 1934 se potom stalo časem velké-
ho stěhování. Jsou o tom dva úřední záznamy. Od 18. listopadu 
se nové bydliště dr. Otty Strassera nacházelo v Praze- Dejvicích, 
Dejvická 38. Ale už o deset dní předtím, 8. listopadu, se do pokoje 
číslo 6 v prvním poschodí hotelu Záhoří nastěhoval host, kterého 
Strasser manželům Gráfovým nejen doporučil, ale dokonce byl 
ochoten za něho platit ubytování a celodenní stravu v dohodnuté 
výši pětadvaceti korun.

„Berte ho jako mého velmi dobrého přítele, a je to také nesmír-
ně vzdělaný muž, který má před sebou velkou budoucnost a na 
kterém mi záleží,“ řekl prý Strasser hoteliérovi.

Onen nesmírně vzdělaný muž se pak dostavil.
Byl plachý, zatím ještě velmi nedůvěřivý, mlčenlivý - a do Grá-

fovy hotelové knihy ubytovaných se zapsal jako ing. Rudolf For-
mis.

• • •

„JSTE MŮJ ČLOVĚK...!“  

Kdy?
Kde?
Prostřednictvím koho, a z čí iniciativy?
Nikdo už asi na tyto otázky, dotýkající se navázání vztahů 

Strassera a Formise, obecněji řečeno: Formise a Strasserovy Čer-
né fronty, detailně neodpoví. Živí svědkové nejsou, dokumenty si 
v tomto směru odporují a dobové výpovědi těch, kteří byli u toho, 
jsou poplatné snaze jednotlivých aktérů přihodit si něco ve svůj 
prospěch.

Koncem jara 1934 ing. Formis se Schwarze Front ještě nespolu-
pracoval, vše bylo u něho podřízeno touze nějak se v Praze, v Bra-
tislavě, kam občas zajížděl, či na Podkarpatské Rusi, či kdekoli 
jinde, protlouci nicotným obdobím. Přestal snít o Turecku, začal 
se stejnou intenzitou snít o dráze úspěšného vynálezce - leč zatím 
bez viditelných výsledků.

Přes jeho nesporné schopnosti měl šance skoro nulové.
Chyběly mu konexe, neznal se tu s nikým hodnověrným, kdo 

by se za něho mohl zaručit a  tím mu účinně pomoci. Toulal se 
tedy z místa na místo, střídavě se odhlašoval a přihlašoval u bytné 
paní Schmidtové na Havlíčkově náměstí 3 v Praze II, bral podporu 
od Šaldova komitétu a možná i jiných institucí, dělal dluhy a pak je 
zase platil, vytloukal klín klínem. Jeden z tisíců podobných, kteří 
žili ze dne na den.

Emigrantský nýmand - chce se bez urážky říci.
Ale už počátkem listopadu téhož roku ho vlivný Strasser nazý-

vá „velmi dobrým přítelem“.
Co se v tom mezičase přihodilo?
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Vše tomu nasvědčuje: prvopočátek je třeba hledat v tom, že se 
ing. Formis stal - ať už z ryze finančních, či aspoň částečně názo-
rových důvodů - jedním z mnoha placených kolportérů časopisu 
Die Deutsche Revolution, který vydávala pražská centrála Strasse-
rovy Černé fronty se sídlem v Žitné ulici 44. Protože však lidé z to-
hoto odštěpeneckého hnutí byli neustále traumatizováni, a vcelku 
oprávněně, strachem z hitlerovských agentů, podmínkou dohody 
o kolportování byl i jakýsi vstupní, téměř kádrový pohovor. Mlu-
vilo se o tom, co ten který uchazeč dělal v říši, jak se projevoval 
jeho odpor vůči Hitlerovi, jak by mohl nyní prospět Černé frontě - 
a co vůbec hodlá v emigraci činit. A všechny údaje se dle možností 
průběžně kontrolovaly.

Prastaré totalitní krédo: důvěřuj, ale současně i prověřuj.
„Vždy jsem chtěl vidět lidem až do nitra jejich duše,“ svěří se 

Otto Strasser autorovi při osobním mnichovském setkání, a to až 
na sklonku svého života.

Chtěl - ale jen málokdy se mu to podařilo.
V tomto případě zrovna ne: protože za jednoho z osobních pově-

řenců pro zmíněné prověřovací pohovory určil šéf Černé fronty své-
ho blízkého spolupracovníka dr. Herberta Adama, narozeného v říj-
nu 1903 v Berlíně, který používal v Praze krycího jména dr. Mahr, 
a bylo to od opatrného Strassera rozhodnutí - jak už v souvislosti 
s první Naujocksovou cestou do Prahy a jeho kontakty s „agentem 
z hotelu Juliš“ víme, a jak ještě poznáme - vrcholně paradoxní. Zloděj 
byl určen, aby křičel: pozor na zloděje. Ale o tom více později.

Nicméně to byl zřejmě on, kdo „objevil“ Formise.
Pravděpodobně to mělo oboustrannou podobu: také inženýra 

už při prvním setkání zaujal údajný dr. Adam svou společenskou 
náturou, jazykovými schopnostmi a náznakem toho, co má za se-

bou - studoval filozofii a psychologii, závodil na motocyklech, byl 
dopravním i bojovým pilotem, trénoval hokejisty, psal do novin. 
Žil doslova naplno.

Příjemně si ti dva popovídali.
A byl to pak - podle náznaků v řadě svědeckých výpovědí - prá-

vě dr. Adam-Mahr, kdo ohlásil Strasserovi: „Měl jsem tu nějakého 
chlapíka, který chce kolportovat Die Deutsche Revolution. Oťukl 
jsem ho a myslím, že bychom to s ním mohli zkusit. Říkal také 
něco o tom, že mnohem účinnější než brožury či časopisy by bylo 
rozhlasové vysílání. Má s tím prý nějaké zkušenosti. Nechcete si 
s ním promluvit?“

Chtěl.
O výsledku jejich jednání, které bylo první, ale zdaleka ne po-

slední, pak Otto Strasser velmi opatrně - uvědomuje si, že se po-
hybuje na tenkém ledě - vypovídal na pražském policejním ředi-
telství dne 26. ledna 1935, necelé tři dny po Formisově úmrtí:

„Byl to znalec v oblasti, kde se absolutně nevyznám, věnoval 
se bádání v oboru radiofonie a krátkých vln... Nacházel se v ne-
dobrém finančním postavení a chtěl jsem mu jako krajan kraja-
novi pomoci... On byl byl původcem názoru, aby byla zřízena 
tajná vysílačka Schwarze Front, s  jejíž pomocí by bylo možno 
najít spojení s Německem... Ubytoval jsem ho tudíž v hotelu Zá-
hoří a dal mu i finanční možnost tam žít a  zařídit si z malých 
prostředků vysílací stanici, kterou také uvedl po namáhavé práci 
v činnost.... Formis pracoval úplně samostatně, já mu dal pouze 
možnost.“

Kulantní politikova slovíčka.
Já nic, já neporušil žádné zdejší zákony, to všechno učinil ten 

mrtvý...!
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Blíž pravdy je asi verze ing. Formise, který se v  návalu štěs-
tí z úspěchu svěřil synovi své bytné Františku Schmidtovi, a ten 
o tom do protokolu vypověděl vše, co si zapamatoval:
„Nevím přesně, ale bylo to zřejmě v  létě 1934. Jednou večer se 
pan inženýr mimořádně rozhovořil. Mimo jiné mi sdělil asi toto: 
,Konečně jsem protrhl smůlu. Seznámil jsem se s významným ně-
meckým činitelem, který tu teď žije, a  ten mi řekl: Jste můj člo-
věk...! Zařídí mi ubytování v nějakém letovisku, budu moci pra-
covat ve svém oboru a dá mi peníze. Jsem rád, že vám a vaší paní 
máti budu moci zaplatit dluhy.‘ Neručím za každé slovo, ale takhle 
nějak se inženýr vyslovil.“

Jste můj člověk, Formisi...!
Bylo rozhodnuto - čas se napnul jako tětiva.
Zvláštní a  podivuhodně absurdní stav věcí: část zmíněných 

dluhů vůči paní Schmidtové nebude zaplacena až do Formisovy 
smrti a  bytná bude nucena vymáhat je v  pozůstalostním řízení. 
Jiné dluhy - ty, v nichž se inženýr Formis ocitl skoro či úplně ne-
vinně - budou však zaplaceny právě jeho smrtí.

Až jeho smrtí.
Který romanopisec by tohle dokázal vymyslet?!
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„ACHTUNG! ACHTUNG! HIER SPRICHT...“  

Konec léta a předzimní týdny čtyřiatřicátého roku. Ani pomyš-
lení na zklidněnou nostalgii podzimu: běh času inženýra Rudolfa 
Formise se podobal spíš cvalu splašeného koně. Slíbil svému me-
cenáši, že o Vánocích se bude ve všech německých domácnostech 
mluvit o jeho vysílání, a hodlal tento záměr za každou cenu splnit. 
Neustále pendloval mezi Záhořím a Prahou, nedopřával si odpo-
činku, u pracovního stolu ve svém hotelovém pokoji trávil neko-
nečné hodiny, smazal rozdíly mezi dnem a nocí, občas se i zapo-
mínal najíst, a když náhodou nezapomněl, kreslil si během oběda 
či večeře na ubrousek technické náčrtky.

Je v tom kus mužství: dostal šanci - a chytl se jí.
Těžko posoudit, zda působivějším hnacím motorem byl jeho 

téměř až fanatický vztah k radiotechnickým experimentům, či ho 
více poháněla touha začít si protihitlerovským vysíláním vyřizovat 
své účty s režimem, který ho ponížil a připravil o vlast. Roli hrálo 
asi obojí, a ostatně na tom ani příliš nezáleží. Čin je vždy podstat-
nější než jeho příčiny.

V polovině listopadu 1934 mohl Strasserovi oznámit: „Po tech-
nické stránce jsem připraven.“

Šéf Schwarze Front znervózněle přikývl. Lákala ho předsta-
va progandistického dopadu vysílání do Německa, ale lépe než 
technicky myslící Formis si musel uvědomovat, že se pouštějí do 

2. kapitola

UMLČTE  JE...!
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skutečně ošidné hry. A nejen vůči Německu, také ve vztahu k nic 
netušícím československým úřadům, ke zdejší policii...

Formis si nemohl nepovšimnout Straserova zaváhání: „Stalo se 
snad něco...?“

Politik, který se vyznačoval vždy spíš neukočírovatelným cho-
lerismem než nerozhodností, se sám za sebe zastyděl, dokonce je 
velmi pravděpodobné, že uhodil do stolu: „Ne! Kdy můžete začít 
vysílat?“

„Během několika dnů.“
„Dobrá, spustíme to...“
Černá vysílačka ukrytá při levém břehu Vltavy, v jednopatro-

vém hotelu Záhoří na katastru obce Přestavlky nedaleko Slap, se 
od té chvíle podobala tiše tikající časované pumě. Jako golem, kte-
rý čeká na svůj šém.

• • •

Je to zvláštní, ale na mnoha stech, možná i  tisících stranách 
četnických, policejních a  soudních dokumentů, které z  různých 
zorných úhlů posuzují tuto kauzu, se velmi málo hovoří o tom, jak 
a z čeho ing. Formis svou černou vysílačku, jejíž provozní kvality 
později odborníci vysoce ocení, vlastně sestavil. Pouze všeteční 
novináři z  Poledního listu vyšťourali, že ing. Formis zakupoval 
drobný elektromateriál u pražské firmy bratří Nováků ve Vodič-
kově 7, kde mu na nákup vystavili řádný dodací lístek dokonce 
v německém jazyce: Lieferschein No. 9526. Z úředních míst jako 
kdyby se do téhle záležitosti z různých důvodů nikomu příliš ne-
chtělo. Vlatně se v  platnosti ponechávaly obě verze, které se ve 
spisech tu a tam objevují.

Strasserova verze:
Prostě jsem v dobré vůli poskytl jistou částku peněz, za které 

si Formis někde v Praze opatřil potřebné součástky a vzhledem 
ke svým mimořádným schopnostem z nich sestavil to, co sestavil.

Vyloučit to nelze.
Ale je tu i verze z prvních policejních relací po vraždě a jen tak 

jako by mimochodem později použitá i při procesu s dr. Strasse-
rem, hoteliérem Gráfem a dr. Adamem-Mahrem, o čemž bude ješ-
tě řeč. Tvrdí se tu, že Formis si skoro kompletní vysílací aparaturu 
tajně dovezl z Německa. Zní to natolik dobrodružně a přitažlivě, 
že tento příběh strhl k nekritické citaci řadu autorů, kteří o daném 
tématu psali. Podle hlášení pražského policejního ředitelství z 2.
února l935 vše proběhlo zhruba takhle:

„Ing. Rudolf Formis sám od sebe oznámil dr. Adamovi (Mahro-
vi), t.č. ve vazbě krajského soudu trestního na Pankráci, že z doby 
své minulé činnosti ve Stuttgartu má tam ukryty dva vysílací pří-
stroje, dlouhovlnný a  krátkovlnný. Strasser schválil potom plán 
tyto aparáty získat a dal na to peníze...

Koncem června 1934 tedy Formis bez jakýchkoliv průkazů 
přešel u  Železné Rudy do Německa, odjel do Stuttgartu, zmoc-
nil se své krátkovlnné vysílačky a  poslal ji do Wildenau, kde ji 
podle předběžné dohody s Adamem měl převzít kurýr Schwarze 
Front, který žil trvale v Československu a znal spolehlivou cestu 
přes hranice. Naneštěstí však onen kurýr, který se jmenoval Roth 
a bydlel v Aši, právě onemocněl a musel do Wildenau poslat svou 
manželku. Paní Rothová uložila vysílačku do velkého vulkánového 
kufru, ale protože zavazadlo bylo příliš těžké, zvolila při zpáteční 
cestě pohodlnější trasu - a byla zadržena československým celní-
kem, který jí vysílačku zabavil...
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Mezitím se ing. Formis zase přes Železnou Rudu vrátil zpět do 
Prahy a protože projevil obavy, že by cenná vysílačka mohla jako 
celně neodbavený předmět propadnout, byl pověřen kurýr Roth, 
aby zavazadlo z celnice třeba i za úplatek vyzvedl s tím, že přislíbí 
přístroj vrátit do Německa...

Sedmnáctého října 1934 převzal vysílačku v Aši dr. Mahr a do-
vezl ji vlakem do Prahy - netušil prý však, že se vysílat má z čes-
koslovenského území, jmenovitě ze Záhoří, původně se prý hovo-
řilo o umístění vysílačky ve Švýcarsku, konkrétně v jednom místě 
u Bodamského jezera...

Z kanceláře Schwarze Front v Žitné ulici byla vysílačka dodána 
ing. Formisovi...“

Skvěle se ta historka poslouchá.
Ale je stejně tak i hodnověrná? K jejímu prokázání, ale i popře-

ní, chybějí jakékoliv dokumenty či svědectví. Nikde není uchován 
záznam, že by byli vyslýcháni kurýr Roth z  Aše či celník, který 
jen tak na čestné slovo vydal vulkánový kufr s  vysílačkou... Ale 
i když pomineme detaily, zůstává vtíravý pocit pochybností. Inže-
nýr Formis na vlastní kůži poznal nacistické mučírny. Riskoval by 
nyní tak nebezpečnou cestu, z níž už nemuselo být návratu? Cestu 
do míst, kde ho leckdo znal? Jen kvůli zařízení, které při svých 
schopnostech byl jistě schopen znovu sestavit?

Ne, to neodpovídá ničemu z toho, co o něm víme.
Takže pravdu měl Strasser? Že prostě jen dal peníze a Formis 

si vše potřebné porůznu opatřil a urychleně se pustil do práce...?
Anebo je tu nějaká třetí verze?
Nevíme o ní.

• • •

Pochybnosti jsou jen pochybnosti, realita zůstane realitou.
Ať už tedy vysílací aparatura vznikla či doputovala do hotelu Zá-

hoří jakoukoliv formou, ing. Formis dodržel slovo. Koncem listopadu 
l934 uskutečnil dvě pokusná vysílání. A 2. prosince, jak to zazname-
návají i říšskoněmecké prameny, se po obsahové poradě se Strasse-
rem rozjel naplno.

„Achtung! Achtung! Hier spricht die Schwarze Front, Land-
schaftssender Berlin. Achtung! Achtung...!“ (Pozor, pozor! Ho-
voří Černá fronta, krajský vysílač Berlín.) Slyšitelnost? Velká část 
Německa - a  postupně, jak Formis své vysílací podmínky expe-
rimentálně vylepšoval, i řada dalších míst Evropy. Naladitelnost? 
Snadná - stačilo jen nepatrně pootočit knoflíkem od oficiálního 
říšskoněmeckého vysílače Königswusterhausen. A přímočaré, ne-
ustále opakované programové heslo:

„Úlohou každého Němce je zničit nadvládu Adolfa Hitlera 
a jeho přisluhovačů!“

Časovaná bomba vybuchla. Anebo, chcete-li: šém byl vložen.
Inženýr Karl Erich Rudolf Formis, muž narozený ve znamení Ko-

zoroha, který krátce poté - 25. prosince 1934 - skromně oslaví v hote-
lu Záhoří své čtyřicátiny, vyhlásil válku tyranům, a i když se k tomuto 
zápasu spojil s lidmi, kteří asi zcela neodpovídali a snad ani nemohli 
odpovídat jeho představám, nesporně tím rozhodl o svém osudu.

BERLÍN JE POBOUŘEN  

Prosinec l934.
Těžko posoudit, zda se aspoň zčásti splnila Formisova mož-
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ná trochu nadnesená představa, že německé Vánoce se budou 
odbývat ve znamení hovorů o  jeho vysílačce, ale zcela určitě to 
pro nacisty byla rána, která zasáhla do černého. Shodou okolnos-
tí, a možná trochu i s přispěním Strasserovy zasvěcené politické 
analýzy, přišel totiž počátek Formisova vysílání do doby, kdy se to 
pohlavárům režimu nejméně hodilo.

Ti nyní už potřebovali mít na domácí frontě klid.
Vše, co považovali za nutné v  tom směru učinit, už učinili - 

a pouhý náznakový výčet těchto činů nám připadá krutě povědo-
mý i z méně vzdáleného úseku našich vlastních dějin: s pomocí 
vražd, koncentračních táborů a zastrašovacích soudních procesů 
potlačili opozici všeho druhu a její předáky zčásti zlikvidovali, pří-
padně zahnali do emigrace, rozmetali politické strany, říšskému 
sněmu vzali pravovomoce vynuceným zmocňovacím zákonem, 
který vládě dovoloval vše, zákazy a  sankcemi umlčeli odbojnou 
kulturu, zglajchšaltovali odbory, kádrovou čistkou si podřídili 
policii i  armádu, nasadili náhubek svobodnému tisku, prohlásili 
nacistickou stranu za rozhodující středobod všeho dění a chlubili 
se v ní převzácnou jednotou myšlenek a činů. A když potom ještě 
v průběhu „noci dlouhých nožů“ nemilosrdně zdecimovali poten-
ciální opozici ve vlastních řadách, mohli si konečně oddechnout. 
Dosáhli první cílové mety: Německo bylo podrobeno a  bezpří-
kladným náporem neustále dotírající propagandy ve své většině 
připraveno jít za svými vůdci.

Kamkoli a kdykoli.
První etapa nacionálně socialistické revoluce tím skončila.
Nyní přicházela na řadu další - ta dlouhodobější: „třetí říše“ se 

musela začít připravovat na neodvratné zahraničně politické úko-
ly. Jinými slovy: na výhledové řešení otázek německého životního 

prostoru. Přesněji: na útočnou válku. Tím směrem bylo třeba vše 
orientovat - lid, státní organismus, armádu, ekonomiku. Jakákoliv 
antipropaganda a  protinacistická činnost se v  té době podobala 
hrsti písku vhozené do rozjíždějícího se křehkého soukolí.

A  v  té chvíli se ozvala Formisova černá vysílačka: „Achtung! 
Achtung! Hier spricht die Schwarze Front...“

Není divu: naštvalo je to.
Vyděsilo.
K nepříčetnosti rozzuřilo.
Protože zpočátku - dle všeho - vzali vážně Formisovo mystifi-

kační hlášení, že jde o „krajský vysílač Berlín”, zburcovali nejdříve 
bezpečnostní složky v  širokém prostoru kolem hlavního města 
říše. Vyslali do terénu uniformované poskoky, ale i zvědy a infor-
mátory, vyjely zaměřovací stanice. Radiotechničtí znalci se brzy 
shodli na prvotním závěru: „Vysílačka se s největší pravděpodo-
bostí nenachází na území Německa.“ Později se už pátrací štáb, 
který dostal tuto choulostivou záležitost na starost, mohl vyjádřit 
přesněji:

„Lze předpokládat, že se vysílá z území Čech nebo Moravy. Což 
ostatně odpovídá také tomu, že se podle našich informací v tom-
to prostoru skrývá i Otto Strasser a většina aktivních přívrženců 
Schwarze Front.“

Zklamalo je toto zjištění. Doma by si s vysílačkou a její obslu-
hou poradili snadněji. Ale i tak padl z kruhů nejvyšších, pravděpo-
dobně od samotného Hitlera, pokyn, který se musel respektovat:

„Umlčte je...!“
Aniž by to musel někdo vyslovit, znamenalo to: jakkoli a co nej-

dříve.
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• • •

Zákulisní přípravné tahy z té doby neznáme, víme však, co se 
dělo navenek. Protože jeden z prvních kroků „třetí říše“ se usku-
tečnil ve sféře diplomatické. Dvanáctého prosince 1934 se do síd-
la německého vyslance v Praze dr. Kocha dostavil zvláštní kurýr 
z Berlína. Přivezl instrukci s označením „přísně tajné!“. Vyslanec 
byl tímto dokumentem pověřen podniknout příslušné diploma-
tické kroky ve věci černé vysílačky, která působí na území Česko-
slovenska.

O týden později dr. Koch příkaz splnil.
Odevzdal v pražském Černínském paláci, kde už tehdy sídlilo 

naše ministerstvo zahraničí, stížnostní nótu, v níž se upozorňova-
lo, že „dle zjištění německých úřadů se v ČSR, a to asi osmdesát 
kilometrů od Prahy a pravděpodobně v obci jménem Záhoří, na-
chází ilegální vysílačka, která otevřeně vyzývá k vraždám a svržení 
zákonné německé vlády“. S  odvoláním na mezinárodní závazky 
obou zemí, v nichž se podobný stav věcí považuje za nepřípustný, 
se požadovalo okamžité odstranění této vysílačky.

O Vánocích a kolem silvestra byl na diplomatickém poli klid.
Až 10. ledna 1935 dostavil se dr. Koch přímo k  našemu mi-

nistru zahraničí dr. Kamilu Kroftovi a vložil mu do rukou „aide 
memoire“ s  textem, v  němž se už velmi podrážděným a  téměř 
výhrůžným tónem požadoval urgentní postup, jehož prostřednic-
tvím by se neumožnila černé vysílačce další činnost.

Pamatujme si to datum: čtvrtek 10. ledna l935.
O pouhé tři dny později se totiž do Československa vydali lidé, 

kteří k  diplomatickému vzdělání, chování i  poslání měli velmi, 
převelmi daleko.

• • •

Ale nejen časová návaznost je tu pozoruhodná. Také skuteč-
nost, že se už v první německé demarši z 19. prosince 1934, pře-
dané jen něco málo přes dva týdny po začátku Formisova vysílání, 
objevuje pojem Záhoří. Sice mylně ne jako hotel, ale obec Záhoří, 
sice v neodpovídající vzdálenosti osmdesáti kilometrů od Prahy, 
ale přece jen...

Někdo musel promluvit.
Někdo, kdo aspoň přibližně věděl.
A asi také někdo, jehož posláním bylo vědět a promluvit.
Tedy někdo, kdo hrál dvojí hru.

KDO Z NICH BYL JIDÁŠ?  

Pojem „zrada“ se ve slovníku Otty Strassera, už jsme to poznali, 
objevuje víc než často. A není to pouze rozpolcený projev psycho-
pata, jímž je svým způsobem poznamenán skoro každý totalitně 
smýšlející politik: Strasser měl na vyhraněný vztah k tomu zvlášt-
nímu a štítivě vnímanému slovu plné právo.

Skoro po celý svůj dospělý život.
„Pražské období“ v letech 1934 - 1938 nevyjímaje.
Spíš naopak.
Podobalo by se to stránce vytržené z  telefonního seznamu či 

nějakého adresáře. Skutečně: autor, který by se podjal úkolu sepsat 
do všech detailů historii Strasserovy politické organizace Schwar-
ze Front, by kapitole o zrádcích, nasazených agentech a příleži-
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tostných donašečích musel věnovat mnoho stran. Nepíšeme však, 
naštěstí, historii Černé fronty - a  tak nám stačí pokusit se zod-
povědět sevřenější okruh otázek: Kdo prozradil říšským nacistům 
záhořské umístění Formisovy černé vysílačky?

Kdo z nich byl v této věci Jidášem?
Kdo z nich to učinil, i když musel vědět, že tím inženýra For-

mise, člověka niterným založením nepolitického, snad i  svým 
způsobem idealistického antihitlerovce, ale především odborníka, 
kterého Schwarze Front v podstatě zneužila ke svému prospěchu, 
vystavuje smrtelnému nebezpečí?

• • •

Z  hlediska historie to byl jepičí čas: pouze od léta 1934 do  
23. ledna 1935 trvala spolupráce Strasser - Formis. Užší Strasse-
rův pražský operační štáb, soustředěný kolem kanceláře Schwarze 
Front v pražské Žitné ulici 44 - což byly dvě místnosti vyčleně-
né z rozhlehlého bytu redaktora Rudolfa Grófa, tvořilo v té době 
vlastně jen několik málo osob.

Představme je:
Friedrich Beer, výkonný redaktor časopisu Die Deutsche Revolu-

tion a tajemník Černé fronty, v exilu používal krycího jména Hein-
rich Grunov, narodil se v roce 1900 v Berlíně, původním povoláním 
byl knihkupec - a k majiteli hotelu Záhoří panu Gráfovi měl posléze 
i osobní vztah: společně se Strasserem k sobě totiž připoutali zájem 
Gráfových dcer. Strasser se přistěhoval k  rozvedené Haně, vtipný 
intelektuál Beer-Grunov získal přízeň čtyřiadvacetileté slečny Jiřiny.

Dr. Herbert Adam, alias dr. Mahr, narozený v roce 1904 v Ber-
líně, všestranně podnikavý mužský, který se v Praze věnoval roz-

manitým činnostem - o čemž už několikrát padla zmínka, a to do-
konce i v souvislosti s první Naujocksovou cestou do Prahy, kdy 
měl zabít dr. Strassera. Vzpomínáte? Agent-informátor ubytovaný 
v zadním traktu hotelu Juliš na Václavském náměstí - který byl dr. 
Adamovi-Mahrovi tak nadmíru podobný. A  on to přece také byl, 
kdo zřejmě zprostředkoval setkání Strassera s  ing. Formisem. Za 
muže velmi temných styků a zavázaného službou zřejmě nejen vůči 
Strasserovi ho považovala zřejmě i politická složka pražské policie 
a založila si o něm zvláštní spis, v němž je však více neověřitelných 
dohadů než reálných údajů o jeho spolupráci s německými tajnými 
službami. Zdá se, že dr. Adam úspěšně spojoval své politické lavíro-
vání s kšefty všeho druhu, a když se mu to potom hodilo, vrátil se do 
Německa, kde se jeho stopy rozplývají v nejistotě.

A další Strasserovi lidé?
Nepříliš významní spolupracovníci, kteří přicházeli a  v  dob-

rém, případně v  méně dobrém od Strassera odcházeli: Werner 
Otto, zvaný Otto Pfeifer - v podstatě stranický úředník, dr. Alois 
Ernst, advokát z Berlína vystupující pod jménem dr. Schwarz, Hel-
mut Kremin, rodák z německé menšiny v Polsku - kolportér Die 
Deutsche Revolution a zaměstnanec sekretariátu Černé fronty, dr. 
Kurt Kruse - administrátor Strasserova časopisu a národohospo-
dářský specialista, Walter Kunze, sudetský Němec, studující práv 
na německé univerzitě v Praze, trvale bytem v Rumburku.

Za žádného z nich nelze dát ruku do ohně.
Ale jsou to, snad s výjimkou dr. Mahra-Adama, jen pochybnosti.
Zato u muže, kterého jsme si nechali na konec, máme pro vě-

domou a velkoryse odměněnou zradu dosud nikdy nepublikované 
důkazy, o nichž až do své smrti nevěděl ani velký vůdce Schwar-
ze Front Otto Strasser. Koho máme na mysli? Alfreda Frankea-
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-Grieksche. Krycí jméno Hildebrand, ročník 1906, rodák z Berlí-
na. I o něm již byla řeč: na jaře ve třiatřicátém spolupřipravoval 
přece odchod na životě ohroženého Otty Strassera z „třetí říše“ do 
Rakouska. A podle všech náznaků patřil právě Franke-Grieksch 
spolu s redaktorem Beeerem-Grunovem k lidem, jež v jádru ne-
důvěřivý Strasser aspoň dočasně poctil vírou v jejich absolutní od-
danost a v politickém i osobním slova smyslu byli zpočátku v Pra-
ze jeho nejbližšími druhy.

U Friedricha Berra se snad v zásadě nezmýlil.
Zato Alfred Franke-Grieksch byl, použijeme-li osvědčené me-

tafory, nepochybně oním příslovečným hadem, kterého si vůdce 
Schwarze Front hřál na prsou. Leccos o tom vyšlo najevo už tehdy 
- v polovině třicátých let. Zbytek dokresluje svazek dokumentů, 
který autor této knížky před lety držel v ruce: přísně tajná složka 
z  fondu kádrových materiálů všech důstojníků SS, uložená jako 
válečná kořist v dlouho téměř nepřístupném americkém a až poz-
ději Němcům předaném archivu Berlin Document Center. Z do-
tazníku i záznamů o postupu zcela jasně vyplývá, že před koncem 
roku 1934 se Franke-Grieksch, dlouholetý člen nacistické strany, 
po pobytu v Rakousku, Československu a Švýcarsku vrátil do říše, 
s níž zřejmě téměř po celou tu dobu udržoval spojení. Jak jinak si 
vysvětlit věty, které vlastní rukou napsal v  žádosti o  přednostní 
přijetí do elitních oddílů SS:

„O  své činnosti v  cizině před rokem 1934 nesmím na přímý 
rozkaz říšského vůdce SS Himlera nic blíže uvádět. Veškerá akta 
o tom jsou eventuálně k nahlédnutí přímo u říšského vůdce SS.“

A pak šlo vše již ráz na ráz.
Muž, který do dotazníku sám o  sobě uvedl, že váží 7l kilo-

gramů a  je vysoký l84 centimetrů, obličej má oválný, oči modré 

a vlasy plavé - tedy ukázkově nordický typ, byl ještě v roce 1934 
všemocným Himmlerem osobně přijat do přísně výběrových SS 
a přiděleno mu číslo 276 830. V září 1936 ho při slavnostním aktu 
na sjezdu strany v Norimberku povýšili na SS-untersturmführera, 
a to zřejmě na přímý Hitlerův rozkaz. 1937 - stal se SS-obersturm-
führerem. Rok poté postoupil Franke-Grieksch zase o  stupínek 
výš: byl už SS- hauptsturmführerem, což se v převodu na armádní 
hodnostní žebříček rovnalo kapitánovi. 1939 - 1940: velitel ná-
hradního praporu Waffen-SS v Praze. Prvního května 1944 se SS- 
obersturmbannführer (podplukovník) Alfred Franke-Grieksch 
stal šéfem úřadu I v SS-Personalhauptamtu, což řečeno jazykem 
nedávné doby znamená, že byl jedním z nejvyšších esesáckých ká-
drováků celé „třetí říše“.

Daleko, velmi daleko to dotáhl muž, který kdysi sliboval věr-
nost Strasserovi.

A který věděl vše, co se až téměř do konce roku 1934 v  jeho 
pražském okolí šustlo. Formisovu vysílačku, připravovanou pro 
umístění a provoz v hotelu Záhoří, nevyjímaje.

• • •

Zrada, zrada. zrada...
Zase to slovo: nejde se bez něho obejít. Černou frontu a jmeno-

vitě jejího vůdce zrazoval téměř nepochybně dr. Herbert Adam-
-Mahr. Později se proti němu postavil i stranický úředník Werner 
Otto. Točilo se kolem něho také několik druhotřídních agentů 
gestapa a  sicherheitsdienstu, kteří plnili dílčí úkoly. Zradila ho 
i  jeho německá stoupenkyně Luise Conradová, která po zatčení 
příslíbila gestapu spolupráci, prozradila své společníky a hned po 
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propuštění dostala pas a  vydala se do Podmokel, kde se setkala 
s  Franke-Griekschem, který se ji potom - naštěstí neúspěšně - 
pokoušel prosadit jako tajemnici přímo ke Strasserovi. A aby se 
to celé podobalo skoro již tragikomedii s  prvky sladkobolného 
románku, stačí napsat, že Conradová se nedlouho poté stala se-
kretářkou komisaře gestapa Lützenbergera, který měl na starosti 
právě záležitosti Schwarze Front, a že si ji dva dny před Štědrým 
dnem roku 1937 vzal v  Mnichově za manželku SS-obersturm-
führer Alfred Franke-Grieksch.

Zrada, zrada... zrada!
A tragikomedie...?
Životem na ni doplatí ten, který sice v životě tápal, mýlil se, hle-

dal, ale nezradil nikoho, ani sám sebe - osamělý a snad i trochu na-
ivní válečník inženýr Rudolf Formis. Vražedné komando nebude 
muset, až se vydá na cestu, složitě tápat: zamíří k cíli téměř najisto.

• • •

Ještě jednu možnost však v zájmu pravdy nemůžeme vynechat: 
a to, že sdělení o Formisovi mohlo promiknout do Německa od-
jinud, než z přímého okolí Otty Strassera, byť i v tomto případě 
s tím má Strasser co do činění.

V podstatě se jednalo, jak to tak často bývá, o peníze.
O peníze takřečeno kooperační.
Schwarze Front nebylo pochopitelně jediným uskupením Hit-

lerových odpůrců, které si před polovinou třicátých let vybralo za 
svůj domovský přístav hlavní město Československa. Silnou pozici 
tu měli němečtí komunisté, ale od jara 1933 zde pod zkratkovým 
označením SOPADE sídlilo také exilové vedení německé sociál-

ně- demokratické strany v čele s jejím předsedou a někdejším po-
slancem říšského sněmu Ottou Welsem. Ústřední politická kan-
celář SOPADE se nacházela v Karlíně na tehdejší Palackého třídě 
(dnes Křižíkova ulice), zaměstnávala zhruba dvanáct lidí a starala 
se mimo jiné o vydávání časopisu Neuer Vorwärts, letáků i knih 
určených k utajené distribuci do „třetí říše“. Odpovědné činitele 
SOPADE zaujala v  této souvislosti i  myšlenka propagandisticky 
účinného rozhlasového vysílání - a tady ten zvláštní příběh začíná.

Sociální demokraté měli svými názory daleko ke Strasserovi.
Jenomže v  tíživých podmínkách emigrace některé ideové zá-

brany ztrácejí na váze. A  tak došlo ke kontaktu, jehož podstatu 
shrnuje pražský policejní prezident v důvěrném přípisu vrchnímu 
radovi Krejčímu z prezidia zemského úřadu:

„Šetřením vyšlo najevo, že hnutí Schwarze Front, respektive 
jeho představitel dr. Otto Strasser, nacházeje se ve finančních ne-
snázích, které ohrožovaly vydávání časopisu Deutsche Revolution 
a  i  činnost tajné vysílací stanice samé, snažil se najít interesan-
ta, který by pomohl jeho hnutí financovat. Navázal tedy spojení 
k SOPADE a na den 9. leden 1935 pozval si do uzavřené místnosti 
v hotelu Ambassador v Praze člena představenstva SOPADE Ar-
tura Arnolda (bytem Praha XIX., Na Babách 1709), který ve styku 
se Schwarze Front vystupoval pod jménem Hoffmann. Za spolu-
účasti později zavražděného Formise s ním dr. Strasser vyjedná-
val o podmínkách, za kterých by byla SOPADE ochotna spoluu-
žívat a spolufinancovat tajnou vysílačku. Téhož dne odjel Arnold 
s Formisem rovnou do Záhoří, aby vysílačku shlédl. Formis žádal 
opatření různých součástí, které Armold v Praze vskutku opatřil 
a 16. ledna 1935 je do Záhoří odvezl. Formise tam nezastihl, neboť 
tento byl onoho dne v Praze. Znovu jel tedy Arnold do Záhoří dne 
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18. ledna 1935 a dal Formisovi tyto předměty a dalších 700 Kč na 
zakoupení dalších potřebných součástek... Arnold pak s výsledky 
svého konání a s vyúčtováním nákladových částek seznámil před-
ní činitele SOPADE, k čemuž bylo přijato patřičné usnesení.“

Sedm set korun....!
Ale tolik konspiraci porušujících, neopatrných a ing. Formise 

přímo ohrožujících počinů kolem toho.

CHTĚLI MU DÁT ŠANCI, DALI JI TĚM DRUHÝM  

Nespočetně bylo a je u nás tradičních Lhot. Lhot jako takových 
i s všelijakými přídomky. Ale i slůvko Záhoří bylo blízké tvůrcům 
našeho názvosloví.

Záhoří - okres Kutná Hora.
Záhoří - okres Vysoké Mýto.
Záhoří - okres Králův Dvůr.
Záhoří - okres Mělník....
A další Záhoří: na území tehdejších okresů Blatná, České Bu-

dějovice, Písek, Humpolec, Semily, Žlutice, Planá, Přeštice, Český 
Krumlov, Prachatice, Třeboň, Týn nad Vltavou.

A také Červené Záhoří - okres Tábor, Horní Záhoří - na Žlutic-
ku a Písecku, Německé Záhoří na Táborsku.

Které z míst si vybrat?
„A to jsem možná ještě na nějakou vesnici či obec zapomněl. 

Tisíce kilometrů naši šoféři najezdili. Byl to ryze technicky pojatý 
úkol, který ale přišel jako důvěrné vládní zadání a  tak se kolem 
toho dělala hrozná věda a  stále nás z  různých míst popoháněli. 

Málokterý z našich šéfů měl v oblibě Adolfa Hitlera a přirozeně se 
jim do toho nijak moc nechtělo, ale co měli dělat,“ napsal v dopise 
autorovi této knížky pan Josef Zalabák z Miličovy ulice v Praze na 
Žižkově, který byl v polovině třicátých let zaměstnancem Radio-
technického úřadu se sídlem v Bredovské ulici (dnes Politických 
vězňů). A při osobním setkání k tomu dodal:

„Proto to ve věci vypátrání vysílačky inženýra Formise vedli 
tak, aby mu co nejdéle ponechali příležitost k tomu, co dělal. Je-
nomže...“

Jenomže...!
Stává se to občas v osobním životě i v historii: sebelepší úmysl se 

obrátí do protisměru a místo aby prospěl, ve svých důsledcích uško-
dí. Specialisté, jimž bylo v prosinci 1934 uloženo, aby zaměřili a lo-
kalizovali černou vysílačku, proti jejímuž působení diplomatickou 
cestou protestovala německá vláda, neměli - jak vidno - lehkou roli. 
Ani technicky, ani morálně. Vyvřel tu nesmiřitelný svár niterného 
postoje a služební povinnosti. Kompetenčně patřila realizace této 
záležitost instituci zvané Kontrolní služba rádiová (KSR), která byla 
podřízena Radiotechnickému úřadu Praha (RTÚ), a osobně odpo-
vědný za úspěch či neúspěch akce byl ing. Jandera.

Z čeho mohli vyjít?
Z  vlastního monitorování černé vysílačky, o  níž samozřejmě 

věděli hned od prvního dne, a ze dvou údajů, které „velkoryse“ po-
skytli němečtí odborníci: cca osmdesát kilometrů od Prahy, obec 
Záhoří. A tak se pustili do práce. Pořídili si z obcí či osad stejného 
jména důkladný seznam, z něhož nám citoval pan Zalabák, a zača-
li odškrtávat bod po bodu. Kromě pevných stanovišť v Praze-Krči 
a na smíchovském Pavím vrchu byla Kontrolní služba rádiová po-
chopitelně vybavena i pohyblivými zaměřovacími stanicemi.
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„Zařízení se tehdy umísťovalo do šestiválcových škodovek 
(R6), které byly vybaveny vysouvací anténou ze střechy,“ vyprá-
věl o  tom před lety Josef Zalabák. „Takový fofr jako v  tom čase 
jsme nikdy předtím a ani potom nezažili. Řidiči a technici neměli 
čas se ani kloudně vyspat. Vyjíždělo vždy několik vozů současně 
a v době pravidelných relací Formisova vysílání se jejich obsluhy 
snažily zachytit trojúhelník, který by co nejsevřeněji vymezoval 
daný prostor.“

Již v průběhu prosince odpadalo Záhoří za Záhořím.
A v polovině ledna 1935 měl ing. Jandera v šuplíku svého psa-

cího stolu předběžný nákres trojúhelníku, jehož podoba se neod-
vratně blížila k pravdě. Základnu tvořila zhruba pětatřicetikilome-
trová přímka mezi Dobříší a Benešovem, vrcholem byla Zbraslav. 
Geometricky téměř přesný střed trojúhelníku: kopcovitý prostor 
Štěchovice, Davle, Slapy. Mechanickým půlením úhlů trojúhel-
níku by se došlo k bodu vzdálenému pouhých šest kilometrů od 
hotelu Záhoří, přičemž směr zbraslavského gonia vedl přímo přes 
Formisovu stanici.

Šuplík Janderova psacího stolu však zůstával zamčený.
Ještě týden, ještě pár dnů...
„Není to snadné, ten prostor je abnormálně výškově členitý, zem-

ní vlna se tam značně tlumí, s čímž asi ten, kdo vysílačku instaloval, 
zkušeně a dá se říci, že skoro mistrovsky počítal - znesnadňuje to 
totiž lokální zaměření...“ uhýbal dnes už nežijící ing. Jandera tlaku 
svých nadřízených, které tlačili zase jejich vyšší šéfové.

Ještě pár dnů...
„Kdyby Jandera chtěl vysílačku co nejdříve lokalizovat, dokázal 

by to, techniku zaměřování jsme už měli docela na výši a on byl 
machr na svém místě,“ svěřil se autorovi ing. Metoděj Škop, který 

nastoupil do Radiotechnického úřadu půl roku po dořešení kauzy 
Formis.

A ještě dál jde ve svém vzpomínání pan Josef Zalabák:
„Inženýr Jandera byl nesporný vlastenec, antifašista, odpůrce 

násilí, dokonce se - myslím - angažoval v jedné ze stran demokra-
tického politického středu. Vím bezpečně, že i po obsahové strán-
ce pečlivě sledoval Formisovo vysílání a přemýšlel o něm. Párkrát 
o tom se mnou při služebních cestách mluvil. Podobného ražení 
byli i  jeho nejbližší spolupracovníci. Důkazy na to samozřejmě 
nemám, ale z mnoha náznaků jsem tehdy nabyl přesvědčení, že 
Jandera a jeho lidé již pár dnů před vraždou věděli, odkud ona čer-
ná vysílačka operuje - a že s její obsluhou možná i přišli do styku. 
Jednou při dlouhé cestě autem ing. Janderovi uklouzlo: ,Zalabáku, 
tak mne někdy napadá - co kdybychom toho člověka prostě nějak 
varovali?‘ Pak se ale odmlčel a už se k tomu nevrátil. Často jsem 
o těch věcech za války i po ní přemýšlel a kladl si otázky: Jak mohl 
pan inženýr už předem vědět, že je to věc jen jednoho člověka, 
a udělal opravdu něco z toho, co naznačoval...? Ale i kdyby muže, 
o kterém jsem se až dodatečně dozvěděl, že se jmenuje Formis, 
nějak přímo a doslovně nevaroval, každopádně mu svým odkládá-
ním konečného hlášení dával šanci. Dopadlo to však jinak. A sly-
šel jsem od jeho blízkých, že až do smrti se inženýr trápil tím, jestli 
těmi odklady jednal dobře či ne. Ale už neměl čas o tom s kýmko-
liv odborně promluvit.“

Ještě pár dnů...
Cynicky výsměšný osud to tak chtěl: nebyla to Formisova šan-

ce, byla to šance pro ty druhé. Kdyby pracovníci Kontrolní služ-
by rádiové černou vysílačku odhalili a  oznámili to nadřízeným 
úřadům, inženýr Rudolf Formis by skončil na pár let, možná spíš 
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jen měsíců, v našem vězení a později by byl - zřejmě - vypovězen 
z Československa a odešel by do některé jiné demokratické země. 
Dopadlo to, jak řekl pan Zalabák, docela jinak. Ve středu trojúhel-
níku Zbraslav - Dobříš - Benešov neměla poslední slovo osádka 
škodovky se zaměřovací anténou na střeše.

Přijedou jiní: budou mít mercedes a na autě místo antény dva 
páry lyží.

UNÉST - NEBO ZABÍT!   

Vzpomínáte si?
Londýnská Central Oratory School, sídlo zpravodajské složky 

britské armády. Březen 1945. Stráž vzdává čest několika důstoj-
níkům československé armády. Výslech zvláštního agenta sicher-
heitsdienstu a  důstojníka SS Alfreda Helmuta Naujockse, který 
přeběhl z německých pozic a nyní se rozhodl vypovídat. Už ho-
vořil o tom, jak neúspěšně a následně Heydrichem kritizován se 
v druhé polovině roku 1934 vypravil do Prahy, kde měl za úkol 
zlikvidovat Ottu Strassera. Nyní přišel v předběžném scénáři vý-
slechu, který si připravili naši vojenští zpravodajci, na řadu další 
bod a s ním související řada otázek.

„Kdy jste byl pověřen novým úkolem?“
„Hned zkraje ledna 1935. Zavolal si mne můj šéf Heydrich 

a odměřeně mi řekl, že mne určil k provedení činu, jímž mi dává 
možnost rehabilitovat se za nezdar ve věci Strassera. Oznámil, 
že v ČSR působí tajná vysílačka, která nacistické straně dělá vel-
ké nepříjemnosti. Říšská vláda několikrát žádala úřady ČSR, aby 

zastavily tuto vysílačku, protože se odtud nabádá k atentátům na 
Hitlera a provozuje propaganda proti straně NSDAP, ale tyto in-
tervence zůstaly bezvýsledné. Himmler a Göring mu prý neustále 
kvůli této vysílačce nadávají. Dále mi Heydrich sdělil, že operáto-
rem této vysílačky je dle všeho jistý ing. Rudolf Formis, který býval 
vedoucím stuttgartské vysílací stanice a nyní se přidal ke Schwar-
ze Front. Potom mne, stejně jako to bylo se Strasserem, odkázal na 
inspektora gestapa Hubera, který mi měl předat další informace.“

„Jak znělo věcné zadání vašeho úkolu?“
„Vypátrat, kde je vysílačka, zničit ji, a půjde-li to, tedy zavléci 

Formise živého do Německa.“
„A nepůjde-li to?“
„Nerozumím...“
„Ale rozumíte, Naujocksi! Dostal jste rozkaz Formise zabít, po-

kud by nebyly vhodné podmínky k únosu?“
„Takto svůj požadavek, pokud si vzpomínám, Heydrich přímo 

neformuloval. Ale víceméně něco podobného, co uvádíte, z jeho 
řeči vyplývalo.“

„Vyslovil jste vy sám nějaké požadavky?“
„Jen jeden. Navrhl jsem, že by bylo dobré, kdybych kvůli 

utajení akce vzal s sebou přítelkyni, abychom mohli předstírat 
partnerskou dvojici na lyžařském výletu. Heydrich se k  tomu 
nijak zvlášť nevyjádřil, rozhodně tedy neprojevil jednoznač-
ný souhlas, spíš naopak, ale já už jsem byl stejně rozhodnut to 
takhle udělat. Závěrem mne Heydrich upozornil, že pokud ani 
tentokrát nebudu při akci úspěšný, potrestá mne pro zbabělost. 
S tím mne propustil.“

„Jaké informace vám poskytl na gestapu zmíněný inspektor 
Huber?“
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„Setkal jsem se s ním asi dvakrát. Předložil mi fotografii ing. 
Formise a na mapě ukázal několik míst, která by mohla přicházet 
v úvahu jako lokalita umístění černé vysílačky. Dvakrát se tam vy-
skytovalo jméno Záhoří, ostatní názvy jsem zapomněl.“

„Sdělil vám, odkud má tyto informace?“
„Ne. A navíc to nebyla má starost.“
„Probíral jste s inspektorem Huberem způsob, jak akci zvlád-

nete?“
„O tom jsme vůbec nehovořili. Taková byla dělba - on dodal 

orientační fakta, ostatní byla moje věc. Jen jsem mu řekl, že si s se-
bou beru společnici, s níž budeme hrát roli dvojice, ale nesdělil 
jsem mu, jak se k tomu postavil Heydrich. Huber nic nenamítal, 
což jsem bral jako souhlas.“

„Máte na mysli Edith Kersbachovou, o které se v této souvislos-
ti psalo po činu i v pražském tisku?“

„To byla tisková chyba, která se pak často opakovala. Ve skuteč-
nosti se slečna, o které hovoříme, jmenovala Edith Käsbachová.“

„Věděla, proč do Československa jedete?“
„Ani v nejmenším! Chodili jsme spolu, ale znala mne jen pod 

mým krycím jménem Hans Müller a věřila, že skutečně pracuji 
jako obchodník s  technickým zbožím. Byla svobodná, katolička 
a k nacismu měla značně odtažitý vztah. Kdysi snad učila na ško-
le, později dávala soukromé hodiny gymnastiky. Bydlela v Berlíně 
v  rohovém domě na Rüdesheimer Platz, vchod z  Wiesbadener-
strasse. Narodila se v  umělecké rodině a  měla dost excentrické 
sklony, což mne tehdy přitahovalo.“

„Jak jste se na výjezd do ČSR připravoval?“
„Gestapo mi přidělilo tmavý čtyřsedadlový mercedes s  kiel-

skou poznávací značkou. Úřední cestou jsem byl také vybaven 

dostatečnými finančními prostředky. Opatřil jsem si láhev éteru 
k případnému omámení ing. Formise a dále jsem si připravil sed-
mirannou automatickou pistoli ráže 7.65 mm. Potom jsem pozval 
sl. Käsbachovou na lyžařský výlet do českých hor v okolí Prahy, 
což ona vzhledem ke svému vztahu vůči mně a také proto, že prý 
v Čechách ještě nikdy nebyla, ochotně přijala. Rozhodli jsme se, 
že vyjedeme hned následujícího dne. Nepamatuji si po tak dlouhé 
době, jaké to bylo datum.“

Přečteno a podepsáno.
A jen na okraj k tomu, co se Alfredu Helmutu Naujocksovi za 

deset let opravdu mohlo vytratit z paměti: dnem, kdy se tehdy vy-
dali za krásou hor v srdci Čech, byla neděle 13. ledna 1935.

„PŘEDEM MNOHO DÍKŮ...“  

Profesor roztrhl obálku a vyňal list papíru s předtištěným úřed-
ním záhlavím.

Odesláno z Berlína.
Datum: 11. leden 1935.
„Milý příteli Pfeifere,“ psalo se v  dopise. „Přiloženě posílám 

Vám svůj staniční lístek za naše radiotelegrafické spojení z  19. 
prosince předešlého roku. Ještě jednou mnoho díků za výborné 
spojení. Bude mě nesmírně těšit být s Vámi častěji ve styku. Dnes 
mám však na Vás velkou prosbu. Od nějakého času slyšíme zde 
v Berlíně černý vysílač...“

V Prinz Albrechtstrasse se nic neponechávalo náhodě. Příkaz 
k vypátrání a umlčení Strasserovy vysílačky měl být splněn sku-



7170

PŘÍPAD FORMIS UMLČTE JE...!

tečně za každou cenu. Sólový part byl předepsán pro Alfreda Hel-
muta Naujockse.

Ale co když při své české misi neuspěje?
Co když místo, odkud se vysílá, ani s pomocí všech dosud zís-

kaných informací prostě nenajde?
Co když se změnilo?
Co když jde o pohyblivou vysílací stanici?
Proto dva dny před odjezdem vražedného komanda z Berlína 

odešel z téhož města soukromý dopis na adresu radioamatéra pro-
fesora Pfeifera, žijícího v Českých Budějovicích. Sdělení, v němž 
se používalo i radiotelegrafních značek a obratů - a které v pře-
kladu do jazyka běžných smrtelníků hovořilo zcela jednoznačně:

„A právě s tím souvisí má prosba. Zmíněný černý vysílač při-
náší politické zprávy, jež se zde jen těžko dají pochopit. Budu 
Vám mnoha díky zavázán, když mně sdělíte, jak Vy tento vysílač 
u Vás slyšíte, jeho sílu a veškerá technická data. Podle mého názo-
ru a mých zkušeností nemůže se tento vysílač nacházet v Berlíně 
a asi ani nikde jinde v Německu, neboť všechny rozšiřovací para-
metry napovídají, že se vysílá z některé oblasti na území Česko-
slovenska. Dokonce jsem se doslechl, že by to nemělo být příliš 
vzdáleno od místa, kde Vy bydlíte. Jmenovaný vysílač působí na 
49.9 m, a to blíže anglické rozhlasové velkovysílačky. Vysílá v ná-
sledujících časech... Prokážete mi velkou laskavost, když mi k této 
záležitosti brzy cokoli sdělíte. Na poštovní i další výlohy přiklá-
dám Vám mezinárodní odpovědní lístek, který můžete na poště 
vyměnit za známky.

Předem mnoho díků za Vaši pomoc.
Doufám v brzký radiotelegrafický styk.
Váš...“

Dopis byl sepsán na oficiálním papíru radioamatérské organi-
zace Deutscher Amateur Sender Dienst (DASD). A jeho přímému 
odesilateli - panu Burmeisterovi z berlínské Talbergstrasse 8 - pa-
třila vysílačka s označením D 4 BBf.

Českobudějovický profesor Pfeifer si o žádosti německého ko-
legy z éteru znale pomyslel své a nevyhověl mu. Naopak: předal 
podezřelý dopis místním policistům, a  ti po krátkém zaváhání 
poslali kopii tohoto zvláštního dokumentu svým nadřízeným do 
Prahy. Čas, který mezitím uplynul, učinil však z dotazu pana Bur-
meistera věc takříkajíc promlčenou. V těsném sousedství oné čer-
né vysílačky padly výstřely - a pak si už kdekdo mohl nejen v čes-
kých, ale i mnoha evropských novinách přečíst, odkud se vysílalo 
a kdo vysílal a už vysílat nebude.

Únor 1935: úředníkova pečlivá ruka připsala na kopii dopisu 
z Berlína do Českých Budějovic jediné, leč všeříkající slovo: „Za-
ložit!“

ITINERÁŘ VRAŽEDNÝCH PŘÍPRAV / I  

Reinhard Heydrich kladl svému muži na srdce:
„Chci od vás opatrnost, diskrétnost, nenápadnost!“
Zvláštní agent sicherheitsdienstu Alfred Helmut Naujocks 

v čele dvojice, jež se později rozmnožila v trojici, jako by však hned 
po překročení německo-české hranice zapomněl na šéfovy rady. 
Při bližším pohledu musí systém práce jeho tajného minikoman-
da - až na relativně úspěšný výsledek - zklamat každého, kdo si 
pod podobným úkolem představuje tichý pohyb v šeru anonymi-
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ty a s nulovým počtem zanechaných stop. Hodiny a dny putová-
ní Naujockse a  jeho lidí lze i  s  odstupem času zmapovat velmi 
přesně. Bezmála krok za krokem. Desítky svědků s nimi při jejich 
konspirační cestě, mnohdy zcela zbytečně, přišly natolik zapama-
továníhodným způsobem do styku. že podle nich lze detailně se-
stavit jakýsi cestovní přehled - itinerář. A nebylo tomu tak jen ve 
chvílích náhodně omylné slabosti, kdy by Alfred Helmut Naujocks 
ve společnosti dívky z  noblesních a  tedy jeho světu vzdálených 
kruhů podlehl lákadlům velkého světa a možnosti volně utrácet ze 
služebních peněz, ale doslova od počátku až do samotného konce.

Neděle 13. ledna 1935

Policejní ředitelství v Praze - spis čj. 1891/pr. z 25. ledna 1935: 
„Podle zprávy pohraničního celního úřadu ve Sněžníku u Podmo-
kel projelo do ČSR uvedenou pohraniční kontrolou dne 13. ledna 
tohoto roku auto typu Daimler- Benz s ověřenou evidenční znač-
kou IP-48 259-D, číslo motoru 96 448. Jako majitel vozu byl uve-
den Hans Müller z Kielu. Osvědčení pro vozidlo bylo vydáno dne 
12. června 1934 v  Kielu. Dodatečným šetřením přímo na místě 
(prováděl je vrchní strážmistr Procházka, velitel pohotovostní-
ho oddělení v Děčíně) se zjistilo, že tmavý čtyřsedadlový vůz byl 
kromě kufrů a batohu naložen i dvěma páry lyží... Dle pozdějšího 
hlášení z Lovosic seděla vedle šoféra mladá a elegantní světlovlasá 
dáma oblečená do módního světlehnědého kožichu. (Původní do-
mněnky o tom, že v autě mohli být tři pasažéři - dva muži a žena 
- se nepodařilo důvěryhodně prokázat.) Vůz prošel řádnou celní 
kontrolou. Zmíněný Hans Müller si u pracovníka celního úřadu 

zakoupil tzv. daňový list na 15 dní a povolení bylo vystaveno pod 
číslem 221 200.“

Jaroslav Hokeš, tajemník pražského hotelu Wilson: „Dne l3. 
ledna 1935 v pozdně odpoledních hodinách ubytovali se u nás dva 
hosté z Německa a předložili platné říšskoněmecké pasy na jmé-
na Hans Müller a Edith Kersbachová. (Jmenovala se podle Nau-
jocksova svědectví, ale i dalších zjištění Edith Käsbachová - a této 
transkripce se budeme nadále držet. Jméno Naujocksovy společ-
nice bylo po vraždě nesprávně přečteno v hotelových záznamech 
a potom nejrůzněji komoleno nejen v novinových zprávách, ale 
dokonce i v úředních relacích - pozn. aut.) Pan Hans Müller, ob-
chodník a držitel pasu číslo 172, vystaveného 3. srpna 1934 v Kielu 
s platností do roku 1939, prohlásil dámu za svoji ženu. Ubytovali 
jsme je však na jejich přání odděleně, a to v pokojích číslo 9 a 10.“

Číšníci Josef Zeman a Alois Frýda: „Zmíněný pár, pán s dámou, 
zdržoval se v neděli 13. ledna od osmi hodin večer do půl dvanácté 
v naší hotelové restauraci. Činili dojem velmi slušných a dobře si-
tuovaných lidí a živě se spolu bavili. Útrata za jídlo a pití obnášela 
asi 80 Kč. Pán měl na sobě sportovní oblek, dáma byla v černých 
šatech.“

Richard Schmerzenreich, syn nájemce kavárny a restaurace ho-
telu Wilson: „Pan Müller mne požádal, abych dal jeho vůz dopra-
vit do garáže k běžnému ošetření. Poslal jsem tedy auto po sluhovi 
do garáží firmy ing. Jaroslav Cháňa v Praze XII., Španělská 3, kde 
má majitel hotelu pronajat jeden autobox a užívá jej pro umístění 
aut svých zákazníků. Auto bylo dopraveno do garáží po 2. hodině 
noční a zatím ponecháno v dílně.“

Karel Sekyra, garážmistr ze Španělské ulice: „Jednalo se o šesti-
válcový Mercedes-Benz s běžnou karosérií (tzv. limuzína), čtyřse-
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dadlový a čtyřdveřový. Auto neslo označení D, mělo volant po levé 
straně, na pravé straně byla benzínová kamínka na topení. Bylo 
zřejmě po dlouhé cestě, zvenčí značně zastříkané blátem. Po pravé 
straně auta byly umístěny dvoje lyže, na zadním sedadle byl polo-
žen batoh. V kapsách dveří auta měli cestující balíček vaty, krabič-
ku s léky a nějaké mapy - nevím však, o jaké mapy se jednalo.“

Pondělí 14. ledna 1935

Tajemník hotelu Wilson pan Hokeš: „Mezi 9. a  10. hodinou 
ranní převzal jsem na požádání v garáži ve Španělské ulici hostův 
vůz, odvezl k hotelu a předal majiteli. Po obědě oba němečtí hosté 
zaplatili svůj účet, odhlásili se a krátce poté odjeli neznámo kam.“

Manželé Kumprechtovi, nájemci hotelu U parolodě ve Štěcho-
vicích: „Toho dne kolem 17. hodiny dorazili k nám ve vlastním au-
tomobilu lidé, které jsme nikdy předtím neviděli. Jednalo se o za-
jímavého, energicky vystupujícího muže a nápadně hezkou ženu.“

Úterý 15. ledna 1935

Kumprechtovi: „Přespali a druhého dne ráno se při podávání 
snídaně zajímali o místa, kde by se dalo v blízkém okolí lyžovat. 
Poradili jsme jim několik možností. Oni potom nechali auto před 
naším hotelem a  ve sportovních úborech se vydali ke Svatoján-
ským proudům...“

Směrem, který nenabízel jen lyžařské možnosti: nacházel se 
tam také hotel s krásně českým jménem.

Záhoří.
Hoteliér Jan Gráf: „V úterních odpoledních hodinách dostavili 

se do našeho hotelu pán se slečnou a podle řeči poznal jsem, že 
jsou to říšští Němci. Muž byl větší a vzhledem pravý sportsman, 
slečna byla štíhlá a zapamatoval jsem si, že měla nápadně lesklé 
vlasy. Přišli přímo do jídelny a a ptali se, mohou-li zůstat přes noc. 
Když jsem řekl, že pokoj bez problémů dostanou, oznámili, že bu-
dou u nás i večeřet. Bylo zcela náhodné, že jsem jim přidělil pokoj 
číslo pět, který sousedil s  pokojem ing. Formise. Číšníku Karlu 
Fliegrovi jsem dal pro nové hosty běžný ohlašovací lístek, který 
mi Flieger druhý den vrátil a byl vyplněný pouze na jméno Hans 
Müller, o  jeho společnici tam nebylo nic uvedeno, což se ovšem 
v hotelích stává, pokud nejde o jasnou manželskou dvojici. Lístek 
jsem uložil do stolu jako všechny ostatní. Jinak jsem se v jídelně 
s cizinci nezdržel, službu tam měl Flieger.“

Marie Češková, devatenáctiletá hotelová služebná: „Byli velmi 
elegantní a proto jsem si všimla jejich oblečení. Pán měl na sobě 
šedé sportovní kalhoty, bílý svetr, na hlavě bílou čapku, kdežto 
u dámy převládala červená - svetr, čepice, rukavice i ponožky.“

Třiatřicetiletý číšník Karel Flieger: „Odpoledne, přesněji: nějak 
kolem 16. hodiny, se ti dva hosté při pití kávy seznámili s ing. For-
misem, který přišel do jídelny na obvyklou svačinu. Nemohu říci, 
kdo byl přímým iniciátorem tohoto seznámení, protože ve chvíli, 
kdy se to odehrálo, jsem se nacházel mimo jídelnu. Soudím však, 
že inženýr Formis, který žil v hotelu dost osamoceně, byl rád, že 
si s někým může promluvit ve svém jazyce. V průběhu podvečera 
a večera se ing. Formis a německý pár ve třech bavili, ale obsah 
jejich řeči jsem samozřejmě sledovat nemohl. Nevylučuji ani to, 
že na čas všichni tři opustili hotel za účelem procházky. Po večeři 



7776

PŘÍPAD FORMIS UMLČTE JE...!

jsem jim donesl ke kamnům lehátka, na kterých odpočívali a po-
slouchali hudbu z rádia. Spát odešli kolem 22. hodiny.“

Středa 16. ledna 1935

Hoteliér Gráf: „Vstávali kolem deváté a v rozhovoru dali najevo 
uspokojení se svým pobytem a se službami personálu. Jako důkaz 
toho projevili přání si hotel a zaměstnance vyfotografovat. Na pří-
mou otázku, zda mne to nepřekvapilo, musím jako hotelový prak-
tik říci, že ne, protože hosté a turisté mají někdy podobné zvyky.“

Číšník Karel Flieger: „Pokud tomu dobře rozumím, měl pan 
Müller nedostatečný počet filmů. Domluvil se s  ing. Formisem, 
který jako obvykle ve středu odjížděl do Prahy, že mu film někde 
zakoupí a  přiveze, ale potom ti dva na ing. Formise nepočkali 
a  v  průběhu dopoledne se vydali do Štěchovic. Před odchodem 
mi pan Müller dal 30 Kč, abych film ing. Formisovi zaplatil. Jsem 
přesvědčen, že ranního fotografování u hotelu se ing. Formis ne-
zúčastnil, i když někteří svědci zřejmě omylem říkají cosi jiného. 
Nemohu však vyloučit, že se s ním fotografovali někde v soukromí 
třeba už v průběhu úterního odpoledne. Středečního fotografová-
ní jsem se tudíž zúčastnil jako všichni ostatní.“

Věra Pokorná, patnáctiletá učednice v hotelu Záhoří: „Připadlo 
nám to od hosta jako dobrý nápad a bavili jsme se tím. Pan Müller 
zabíral hotel zvenčí a pak nás všechny požádal, abychom vyšli ven 
a fotografoval nás z druhého patra. Přitom jsem se držela pod paží 
s dámou, která pana Müllera doprovázela. Tato dáma, jejíž přesné 
jméno neznám, na mne byla velmi příjemná a  nechovala se ani 
trochu nadřazeně.“

Eliška Gráfová, manželka hoteliéra: „S oběma jsem před jejich 
odchodem hovořila. Pan Müller přislíbil, že znovu brzy přijede, 
jeho společnice se k této možnosti postavila vyhýbavěji, ale nedá 
se říci, že by ji jakoukoliv poznámkou vyloučila.“

Hoteliér Gráf: „Odešli do Štěchovic někdy před polednem.“

• • •

Doprovázen půvabnou blonatou společnicí splnil Naujocks- 
Müller úvodní část svého úkolu: našel muže, kterého mu bylo ur-
čeno najít, a dokonce se s ním i  jaksi nad plán seznámil. Vše se 
však na pohled odbývalo v euforii milenecko-výletní bezstarost-
nosti a dvojice trousila za sebou hrášek po hrášku.

Svědectví za svědectvím...
Manželé Kumprechtovi ze štěchovického hotelu U  parolodě: 

„Z lyžařské túry, na kterou se vydali den předtím, se němečtí hos-
té vrátili až v průběhu středečního dopoledne. Připadalo nám, že 
jsou spokojeni s výletem, který měli za sebou. Pan Müller se pak 
začal věnovat svému autu a  poptával se po automechanikovi či 
někom, kdo motorům dobře rozumí.“

Karel Berger, místní autodrožkář: „Na přání hosta hotelu U paro-
lodě, který se mi představil jako Müller, uvedl jsem do pořádku chod 
jeho auta. Vyměnil jsem dvě svíčky, nad čímž projevil svou spokoje-
nost a mimo jiné uvedl, že musí druhého dne jet do Prahy a pak snad 
ještě někam o hodně dál, proto chce mít vůz zcela v pořádku.“

Byla to čirá pravda: Alfred Helmut Naujocks alias Hans Müller 
se chystal skutečně nejen do Prahy, ale - i když ne svým vlastním 
autem - „někam o hodně dál“. Až do Berlína. Musel přece podat 
hlášení a poradit se o dalším postupu.
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„POZNAL JSEM HO...!“  

Kéž by to tak vyšlo pokaždé: možnost konfrontace.
Nabízí se porovnání souhrnu vnějších svědectví s  tím, jak si 

události s desetiletým odstupem zapamatoval - či chtěl zapamato-
vat - jejich hlavní aktér. V záznamu Naujocksova zpravodajského 
výslechu, který se konal v březnu 1945 v Londýně, přibyly další 
stránky a tedy i další otázky a odpovědi.

„Jak došlo k prvnímu vašemu osobnímu kontaktu s inženýrem 
Formisem?“

„Rozhodl jsem se, že z alternativních údajů, které mi poskytl 
inspektor Huber z gestapa (hotel Záhoří na Vltavě či jakési Zá-
hoří u Písku), ověřím nejdříve místo, které je blíže Praze. Huber 
mne také upozornil, že dotyčná budova bude zřejmě vybavena 
nějakou anténou. Když jsme s Käsbachovou na lyžích k hotelu 
Záhoří dojeli, skutečně jsem si povšiml dlouhé jednodrátové an-
tény, která vedla od kopce k hotelu a pak šikmo do domu. Tu-
šení, že jsme na správném místě, se brzy potvrdilo. Do jídelny 
vstoupil muž, jehož tvář jsem znal z fotografie, kterou mi ukázal 
inspektor Huber. Okamžitě jsem ho poznal. Formis cosi snědl 
a pak si sám od sebe přisedl k našemu stolu, u kterého jsme se 
hlasitě bavili. Představil se jiným jménem, které jsem zapomněl, 
a řekl, že je československým státním příslušníkem, ale pochází 
z německých rodičů. Projevoval se jako dobrý společník a vyprá-
věl, že je vynálezcem a že mimo jiné vynašel samočinnou slánku 
a podobné věci. O nějakých rádiových záležitostech se vůbec ne-
zmínil. Vyšli jsme si s Formisem také na procházku a ukázal nám 
blízké Svatojánské proudy. Záměrně jsem s ním hovořil o tom, že 
mi v těchto místech mimořádně líbí a chci se sem vrátit.“

„Vaše společnice byla v té době již informována o tom, jaké je 
vaše poslání?“

„Ne. Oddaloval jsem toto sdělení, protože jsem nedokázal od-
hadnout její reakci. Zhruba jsem ji zasvětil až těsně před svým 
odletem do Berlína.“

„Ověřoval jste si při tomto prvním vašem pobytu v hotelu Zá-
hoří konkrétní podmínky pro chystanou akci?“

„Svým způsobem ano. Zjistil jsem, že se hotelový personál nyní 
mimo letní sezonu skládá jen z hoteliéra, jeho ženy, číšníka, kuchařky 
a služky. Formis tu byl zřejmě jediným trvalým hostem. Večer jsem 
nenápadně sledoval jeho pohyb a tak jsem si ověřil, že v době pravidel-
ného vysílání relací odešel nikoli do svého pokoje, ale do druhého pat-
ra (mansardy), kde cosi zapnul a ozval se bzukot. Druhého dne ráno se 
mi v době hotelového úklidu podařilo nahlédnout do Formisova po-
koje, uviděl jsem tam gramofon a nějaké další zařízení, a na okamžik 
jsem se také zmocnil klíče od tohoto pokoje a pořídil jsem si voskový 
otisk. K tomu dodávám, že vosk jsem si za tím účelem přinesl s sebou.“

„K jakým jste došel po tomto průzkumu závěrům?“
„Především jsem usoudil, že ke zdárnému průběhu operace po-

třebuji pomocníka. A rozhodl jsem se, že o  tom, co jsem zjistil, 
odjedu informovat své nadřízené.“

„Muselo vám být už v té chvíli jasné, že vražda bude v daných pod-
mínkách jednodušším aktem, než komplikovaný únos. Je to tak?“

„Ne - to popírám. Mé úvahy v té době nevedly tímto směrem.“
„Co následovalo bezprostředně po vaší první návštěvě v hotelu 

Záhoří?“
„Vrátili jsme se do hotelu v městečku, kde jsme zanechali auto (Ště-

chovice). V noci jsem pak svěřil Käsbachové, že pracuji u tajné služby 
čili sicherheitsdienstu a že jsem v člověku, s nímž jsme se seznámili, 
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náhodně objevil nebezpečného nepřítele říše, a že o tom musím jet 
podat zprávu do Berlína, což je mou pracovní povinností. Velmi ji 
tato situace rozčílila a chtěla se rovněž vrátit domů. Podařilo se mi ji 
však přemluvit, že na mne počká, až se vrátím z Berlína.“

„Proč jste tolik trval na její přítomnosti.“
„Z čistě osobních důvodů. Bylo mi s ní na té cestě dobře...“
„Nehrálo roli i to, že vaše společnice měla pro ing. Formise jako 

žena jistou přitažlivost, což se vám mohlo při realizaci akce hodit?“
„Připouštím, že je to možné.“
„Prozradil jste jí při tom nočním rozhovoru ve Štěchovicích 

i své pravé jméno?“
„Nevzpomínám si zcela přesně, ale myslím, že ne.“

DŮVĚRA A NEDŮVĚRA  

„Vy jste se zbláznil, Rudolfe!“ vykřikl Otto Strasser tak prudce, 
že se ing. Formis jeho reakce skoro až polekal.

Strasser ovšem věděl své: mnoho let působení v samém centru 
nacistického hnutí, v těsné blízkosti takových lidí jako byli Hitler, 
Goebbels, Himmler, ho dovedlo k poznání, že věřit nelze absolut-
ně nikomu, nejméně však tomu, kdo vyhlíží důvěryhodně. Pro-
jevil tedy velmi malé nadšení, když se mu Formis 16. ledna 1935, 
při pravidelné středeční návštěvě sídla Schwarze Front v pražské 
Žitné ulici číslo 44, pochlubil zprávou o svých nových přátelích 
z Německa, s nimiž se právě včera v Záhoří náhodou potkal.

„Nic takového si v dané situaci nemůžete dovolit,“ ostře vytkl For-
misovi.

Inženýr se však uzavřel do klece své důvěry a odmítal - podle 
poněkud romantizující verze, kterou nám o  tomto rozhovoru 
předkládá Otto Strasser - jakoukoliv možnost úskoku.

„Co si to myslíte, šéfe?“ odporoval prý. „Za tím skutečně nic ne-
vězí. Ti dva jsou mladí nevinní človíčkové. Ani stopa po politice, 
natož pak gestapu! Nepřehánějte tolik! Přijeli si sem prostě zalyžo-
vat a náhodou narazili na Záhoří. Edith skvěle lyžuje a má kromě 
toho ohromné znalosti o umění. Nádherné děvče! Je mi záhadou, 
jak přišla k tomu nesporně primitivnějšímu Müllerovi...“

„Rudolfe!“ přerušil ho vůdce Černé fronty, „Ven s pravdou! Bylo 
něco s tou ženskou... a že vy jste se zamiloval?!“

Formis mávl rukou. „Když to chcete vědět přesně - k ničemu ne-
došlo. Jen jsme si pěkně popovídali. Sama od sebe mi říkala, že mezi 
ní a jejím snoubencem často vznikají krize, protože je tak nevzdělaný 
a chladný. A ona má oheň v těle! Ten její Hans moc myslí na své ob-
chody a velmi málo na ni. Byl to prý její nápad vyjet si někam na lyže...“

„Do Záhoří!“ ironicky ho zarazil Strasser. „Zrovna do Záhoří, pár 
desítek kilometrů od Prahy. Tam si přijíždí berlínská učitelka tělo-
cviku zalyžovat! Do letního výletního místa. Letního! V zimě z Pra-
hy do Záhoří nezajede ani noha, ale ti dva přijíždějí až z Německa. 
Nechají napravo Bavorské Alpy, nalevo Krkonoše, nějak se dosta-
nou přes Krušné hory a zastaví se přesně v Záhoří, aby si konečně 
zalyžovali. Inženýre, tomuhle neuvěří nikdo na světě. Kromě vás!“

Radiotechnický vynálezce se však nenechal vyvést z míry.
„Co jsem viděl, to jsem viděl. A ostatně tak jako tak o nic nejde. Sleč-

na Edith je prostě se svým Hansem na kordy. Jinak by se přece nene-
chala se mnou fotografovat. Říkala, že chce snímky ve vhodné chvíli 
ukázat Hansovi, aby se vzpamatoval. Snad ho to přivede k rozumu.“

„Cože?! Vy jste se nechal s  tou osobou fotografovat? Asi pro 
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archiv gestapa... Formisi, kde jste nechal rozum? Ještě řekněte, že 
jste je pozval na pokoj. A že viděli...“

„Vysílačku?“ zasmál se Formis, „žádné starosti. Vysílač je přece 
v mansardě, od níž mám klíče jen já. U sebe mám pouze mikrofon, 
ale ten není vidět, protože ho dávám pod polštář... Ale nechme už 
toho! Proč vás tohle všechno vzrušuje? Oba jsou již pryč. Odjeli.“

Strasser zapochyboval: „Pokud se nevrátí. Jedno mi slibte, inže-
nýre. Kdyby se ti dva... anebo jiní divní lidé... v Záhoří znovu uká-
zali, okamžitě zavoláte policii. Ihned! A bez revolveru neuděláte 
už ani krok. Platí?“

„Jistě,“ odpověděl - prý - inženýr Rudolf Formis, ale soudě podle 
nadcházejících událostí si zřejmě myslel své.

Intuice ho zklamala. Občas se čehosi konkrétního i nekonkrét-
ního bál, teď však ne. A  tak se snad i  docela bezstarostně vra-
cel ve středu 16. ledna 1935 z Prahy do svého záhořského azylu. 
Opačným směrem, než následujícího dne ráno zamířil jeho nový 
známý, kterého tak přesvědčivě vnímal jako „mladého nevinného 
človíčka“.

ITINERÁŘ VRAŽEDNÝCH PŘÍPRAV / II  

Čtvrtek 17. ledna 1935

Štěchovický řezník Aschermann: „Bylo asi půl osmé ráno, když se 
muž jménem Müller vydal svým automobilem do Prahy. V náhod-
ném rozhovoru jsme prohodili pár bezvýznamných vět a já to po-
chopil tak, že jede na nádraží pro svého přítele. Zaujalo mne potom, 

že jeho krásná dáma zůstala v hotelu a ani tohoto a ani následujícího 
dne neopustila Štěchovice. Paní Kumprechtová mi na dotaz sdělila, 
že si dáma stěžovala na nohy otlačené od lyžařských bot. Když jsem 
se žertem zeptal, co celou tu dobu dělala, dozvěděl jsem se, že si prý 
četla a také napsala částečně ve svém pokoji, částečně v jídelně dva 
pozdravné dopisy a nechala je odeslat do Německa.“

Helena Havelková, informátorka v  cestovní kanceláři Čedok, 
Hybernská ulice v Praze II: „Po deváté hodině dopolední nás na-
vštívil mladý muž vysoké, štíhlé postavy a sportovního vzezření. 
Hovořil německy a ptal se na letecký jízdní řád. Měl zájem o cestu 
do Drážďan, případně přímo do Berlína. Zjistila jsem mu u Čes-
koslovenské letecké společnosti, že letadlo do Berlína může při-
jmout jednoho cestujícího, a požádala jsem jízdenkové oddělení 
o rezervování lístku na jméno Hans Müller, jak se mi onen člověk 
představil.“

Zaměstnanec Československé letecké společnosti Herbert 
Wagner: „Před půl desátou dopoledne přihlásil se u nás cestující 
jménem Müller. Ptal se, kam by mohl dát své auto. Poradil jsem 
mu garáže hotelu Alcron a ukázal mu tam cestu.“

Jan Pavlíček, hotelový garážmistr: „Podle zaznamů přijel k nám 
popisovaný muž v 9.35 hodin. Dohodli jsme se, že své auto evi-
denční značky IP-48 259 v našich garážích asi na dva dny umístí. 
Zaplatil zálohu a odešel s tím, že narychlo odlétá do ciziny.“

Výpravčí Československé letecké společnosti Karel Weber: 
„Vážil jsem jeho zavazadla. Šlo o žlutou aktovku a kukátko či da-
lekohled... Připouštím, že to, co jsem považoval za kukátko, mohl 
být i fotografický přístroj.“

Karel Sochor, šofér téže letecké společnosti: „Vezl jsem ho z naší 
kanceláře ve Vodičkově číslo 6 přímo na letiště. Měl na sobě sportov-
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ní oblek šedé barvy, šedý plášť a klobouk téže barvy. Po cestě jsem se 
s ním dal do řeči. Hovořili jsme pochopitelně německy. Postěžoval 
jsem si, že jsou silnice zejména mimo centrum města po nedávném 
sněžení v nedobrém stavu a přesně si pamatuji, že mi na to odpově-
děl: ,Vím o tom, přijel jsem před chvílí ze Štěchovic...‘ Letadlo star-
tovalo potom z kbelského letiště do Berlína v 11 hodin a 20 minut...“

Stopy, stopy, stopy.
Opravdu: Alfredu Helmutu Naujocksovi nepatřila za to, co v Čes-

koslovensku prováděl, zpravodajská jednička. Zbývalo málo a svěřil 
by snad řidiči Sochorovi, jemuž dokázal vykládat, že právě dorazil ze 
Štěchovic - i podstatu svého úkolu od Heydricha a Hubera.

Od mužů, kteří už na něho v Berlíně netrpělivě čekali.

KLÍČ A LÁHEV KYSELINY  

Londýn, březen 1945.
„Naujocksi, popište berlínské jednání se svými nadřízenými.“
„Přiletěl jsem z Prahy v odpoledních hodinách a rovnou z letiš-

tě jsem taxíkem jel do úřadovny gestapa na Prinz Albrechtstrasse 
8, kde měl svou kancelář i inspektor Huber. Detailně jsem mu re-
feroval o tom, jak jsem Formise a jeho vysílačku objevil. Huber mi 
kladl ještě různé doplňující otázky, z nichž mimo jiné vyplývalo, 
jak mnoho jim na brzkém vyřešení této záležitosti záleží.“

„S Heydrichem jste se nesetkal?“
„Předpokládal jsem, že k  tomu dojde, ale Huber mi vysvětlil, 

že Heydrich je sice zcela zaneprázdněn, ale bude ještě téhož dne 
nepřímo informován.“

„K jakému operačnímu závěru jste při poradě s Huberem dospěli?“
„Sdělil jsem mu, že Formis je sice jediným hostem onoho ho-

telu, ale že je tam přece jen nějaký personál a že je také třeba při-
hlédnout ke komunikační odlehlosti tohoto místa. Z  těchto dů-
vodů jsem požádal o pomocníka a vybral jsem si k tomu Wernera 
Götsche, s nímž jsem se už předtím zúčastnil pražské cesty ve věci 
Otty Strassera. Huber s tím souhlasil, ale protože Götsch se ne-
nacházel právě v Berlíně, musel být na Huberův rozkaz okamžitě 
povolán nazpět.“

„Čekal jste na jeho návrat?“
„Ne. Už kvůli nevyrovnanému duševnímu stavu Käsbachové, 

která na mne čekala v Čechách, jsem chtěl svůj pobyt v Berlíně 
zkrátit na minimum. Pro Götsche jsem nechal u Hubera vzkaz, 
aby za mnou okamžitě přiletěl do Prahy, kde na něho budu čekat 
v hotelu Wilson.“

„Probírali jste s Huberem detaily vašeho chystaného zákroku 
proti Formisovi?“

„V podstatě ne. Pochopil jsem, že jim záleží na tom, aby byla 
vysílačka jednou provždy umlčena. Průběh událostí, jak už jsem 
říkal, ležel v mých rukou, ale za výsledek jsem byl odpovědný.“

„To byl u sicherheitsdienstu a gestapa běžný postup?“
„U SD do značné míry ano. O poměrech u gestapa toho zase 

tolik nevím.“
„Vrátil jste se ihned po jednání s Huberem zpět do Prahy?“
„Až další den. Potřeboval jsem vyřešit několik technických pro-

blémů.“
„Jaké to byly problémy?“
„V  příslušném oddělení tajné státní policie (gestapa) jsem si 

podle voskového otisku nechal vyhotovit klíč k Formisově pokoji 
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v hotelu Záhoří. A po poradě s jedním specialistou jsem si obstaral 
také láhev zvláštní tekutiny... Opravuji: jednalo se o kyselinu...“

„K čemu?“
„Ke zničení vysílačky. O to přece především šlo.“
„K cestě zpět do Prahy jste znovu použil letadla?“
„Ano. Tlačil mne čas.“

ITINERÁŘ VRAŽEDNÝCH PŘÍPRAV / III  

Alfred Helmut Naujocks alias Hans Müller se vrátil do hlav-
ního města Československa - a tím okamžikem vše začalo znovu: 
opět stopa za stopou.

Pátek 18. ledna 1935

Karel Sochor, nám už známý řidič autobusu letecké společnos-
ti: „Okamžitě jsem pana Müllera poznal, když po 14. hodině zno-
vu přicestoval do Prahy. Přiletěl na kbelské letiště. Požádal mne 
o odvoz k hotelu Alcron, kde měl - jak mi sdělil - uloženo své auto.“

Garážmistr Jan Pavlíček: „Předal jsem mu vůz v naprostém pořád-
ku a on mně zaplatil za garážování asi 15 Kč. Poptal se, kde by mohl 
v okolí Prahy dobře povečeřet, a sdělil, že ihned odjíždí mimo město.“

Pan Kumprecht, Štěchovice: „V podvečer se host jménem Mül-
ler vrátil z cest do našeho hotelu.“
Sobota 19. ledna 1935

Paní Kumprechtová: „Ráno se oba vydali autem ku Praze. Mně 
přitom pan Müller oznámil, že odjíždějí do Vídně, mému muži 
pak při jiné příležitosti sdělil, že hodlají navštívit Karlovy Vary. 
Lyže si nechali u nás a prohlásili, že bude-li sníh, v pondělí 2l. led-
na se sem zase vrátí.“

Ludvík Malmuka, vrátný v  pražském hotelu Wilson: „Přijeli 
dopoledne a najali si v mezaninu apartmá číslo 17, za něž platili 
120 Kč denně. Auto si nechali poslat do garáží Record v Karlíně, 
Palackého 48. Věci jim do apartmá odnesl zřízenec Viktor Holub. 
Večer odcházeli z hotelu ve společenském oblečení.“

Marie Rathová, šatnářka v nočním podniku Romano na Vác-
lavském náměstí: „Přišli k  nám před desátou hodinou. Hovořili 
německy, byli dobře oblečeni a ničím na sebe neupozorňovali.“

Vrchní číšník v Romanu Ladislav Šenk: „Usadil jsem tuto dvojici 
hostů do takzvaného nového salonku, protože přední část podniku 
byla dost četně obsazena. Byli to lidé, kteří se uměli ve společnosti 
pohybovat. Připadali mi jako milenci, občas se drželi za ruku, ale ani 
jednou netančili. Při jejich odchodu jsem si všiml, že dáma lehce na-
padá na jednu nohu, zřejmě byla zraněna, a tím jsem si vysvětlil, proč 
netančili. Podle řeči považoval jsem je za nikoli pražské Němce, nýbrž 
za říšské. Muž při inkasování omylem chtěl zaplatit dvacetimarkovou 
bankovkou, ale pak si to uvědomil a zaplatil našimi penězi.“

Číšník Antonín Urban: „Lidé, o  kterých je řeč, vůbec neza-
přádali hovor s  jinými hosty, ačkoliv v  témže salonku seděla asi 
sedmičlenná německá společnost, zřejmě emigranti. Ti dva, muž 
a žena, odešli kolem druhé hodiny po půlnoci.“

Petr Jiřík, noční vrátný v hotelu Wilson: „Zazvonili a  za ote-
vření dveří se odměnili drobnou mincí. Byli v dobré náladě, ale ne 
podnapilí. Odebrali se pak do svého apartmá.“
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Neděle 20. ledna 1935

Pokojská Marie Leitnerová: „Měla jsem zrovna službu a vzpo-
mínám si na ty hosty, protože to byla podle mého názoru výjimeč-
ně hezká dvojice, skoro jako filmová. Strašně jim to spolu slušelo. 
Také zavazadla měli luxusní. Dva cestovní kufry, z nichž jeden byl 
větší a černý, druhý menší a světlý - ten patřil dámě. Při úklidu po-
koje zahlédla jsem také malý cestovní gramofon, na němž si občas 
přehrávali desky, které měli s sebou.“

Vrátný Malmuka: „Bylo přibližně devět hodin ráno, když se 
mne telefonicky ptal pan Müller, zda nepřijel do hotelu nějaký 
pan Schubert, sháněl se pak ještě po jednom člověku, jehož jméno 
jsem sluchem špatně zachytil, vypadalo to snad jako Vorms, ale 
nejsem si tím jist.“

Gramofon...!
A jméno znějící nějak jako Vorms...!
Závěry se nabízejí samy o sobě. Gramofon v hotelovém pokoji 

nemusel svědčit jen o uměnímilovné povaze těch dvou, případně 
o úmyslu dodat si k intimním chvílím příjemnou zvukovou kulisu, 
mohlo to být i jinak. Pokud se v hotelu Záhoří opravdu domluvili 
na setkání v Praze a Naujocks čekal Formisův příchod, měla třeba 
hudba z gramofonu překrýt hlučné projevy toho, co mělo násle-
dovat.

A Vorms?
Jak blízko je tomu při poslechu v telefonu, a ještě k tomu v ni-

koli rodném jazyce, jméno Formis?
Bylo-li to takhle, a  vyloučit nelze ani méně pravděpodobné 

alternativy, tím spíš, že se na to Naujockse nikdo nezeptal, je to 
skoro až nepochopitelné. Tajný agent nasazený do akce nejvyššího 

státního zájmu se v průběhu operace na půdě cizí a ne právě spřá-
telené země jmenovitě ptá hotelového vrátného na muže, kterého 
se chystá unést či zabít...

Jako kdyby Naujocks ty stopy zanechával úmyslně.
Ale proč?
Ještě jednou vrátný Ludvík Malmuka: „O něco později mne pan 

Mülller požádal, abych odeslal dvě pohlednice Prahy a oznámko-
val je v hodnotě po 1,20 Kč. Nevím však, komu byly pohlednice 
adresovány... Po obědě si pan Müller nechal přistavit vůz a spo-
lečně s dámou odjeli. Prý si chtějí prohlédnout Prahu. Vrátili se 
kolem 17. hodiny a když jsem jim zařizoval odvoz vozu do garáže, 
opět se host ptal po pánech Schubertovi a Vormsovi. Znovu jsem 
musel odpovědět záporně... Až krátce před 19. hodinou přišel do 
recepce hotelu pán, který dle záznamu v  knize hostů předložil 
platný říšskoněmecký pas číslo 7/B 1134 vydaný 10. března 1934 
v Berlíně. Pas byl na jméno Gerhard Schubert, obchodník, naro-
zený v roce 1912 v Lübecku, stálým bydlištěm v Berlíně. Ptal se po 
panu Müllerovi. Přidělili jsme mu pokoj 43 v II. poschodí a pana 
Müllera jsem o jeho příjezdu okamžitě telefonicky vyrozuměl.“

Richard Schmerzenreich, syn nájemce restaurace v hotelu Wilson: 
„Sešli se potom u jednoho stolu poblíž okna. Nejdříve přišel ze svého 
pokoje pan Schubert, krátce po něm se dostavil Müller s dámou.“

Číšníci Zeman a Frýda: „Náhodou jsme zase měli toho večera 
opět službu. Nový host stál svým zevnějškem daleko za elegancí 
a chováním pána i jeho průvodkyně, které jsme už znali. Připadalo 
nám, že si snad objednali šoféra či jinou námezdnou sílu. Během 
večera se ten muž také téměř nezúčastňoval jejich hovoru. Když 
povečeřeli, zaplatil souhrnnou útratu ve výši asi l00 Kč pan Müller 
a kolem půl desáté se všichni tři odebrali do svých pokojů.“
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Pondělí 21. ledna 1935

Tomáš Babčický, garážmistr z karlínské firmy Record: „Asi v půl 
desáté dopoledne jsem byl telefonicky vyrozuměn, abych okamži-
tě přijel do hotelu Wilson pro německé hosty a odvezl je do našich 
garáží. Protože jsem nepochopil, kolik těch hostů bude, jel jsem 
pro ně malou aerovkou, čímž vznikly komplikace. Přisednout ke 
mně mohl jen muž, který podle popisu byl asi oním panem Mülle-
rem. Další dva hosté, muž a žena, museli pro nedostatek místa jet 
za námi autodrožkou.“

Majitel garáží Record Jan Lukeš: „Na přání majitele vozu mer-
cedes jsem měnil dvě svíčky, další svíčky si zakoupil do zásoby. 
Prý pro jistotu. Jméno zákazníka je uvedeno na stvrzence: Hans 
Müller. Okamžitě po opravě všichni tři nasedli do auta a odjeli. 
Údajně zpět do hotelu Wilson. Nepochopil jsem, proč si mercedes 
nenechali rovnou přistavit před hotel a volili tento komplikovaný 
postup, ale brzy jsem to pustil z hlavy.“

Vrátný Ludvík Malmuka z  hotelu Wilson: „Kolem poledního 
požádali, abych nechal snést dolů jejich zavazadla a připravil účet 
za apartmá číslo 17 i  pokoj číslo 43. Sluha Holub přinesl kufry 
a uložil je do automobilu. Celkový účet uhradil v recepci pan Mül-
ler. Částka obnášela 266 korun.“

Manželé Kumprechtovi ze Štěchovic: „Dorazili k našemu ho-
telu U parolodě nějak odpoledne, přiobjednali ještě jeden pokoj, 
ale dlouho se nezdrželi. Po krátkém odpočinku nasedli všichni tři 
do auta a s vysvětlením, že slečna se ráda projíždí serpentinami, 
odjeli směrem ke Slapům. Vrátili se v průběhu večera.“

Úterý 22. ledna 1935

Paní Kumprechtová: „Ranní kávu si nechali přinést do svých po-
kojů a dolů sešli až kolem jedenácté hodiny. Mohu se mýlit, ale připa-
dalo mi, že nevědí, co si mají nyní počít. Vysvětlovala jsem si to tak, 
že nejsou spokojeni se sněhovými podmínkami pro lyžování. Půso-
bili prostě nervózním dojmem. Nasedli do auta, odjeli ke Slapům, ale 
brzy se zase vrátili a odebrali se na pokoje. Odpoledne došlo k nepří-
jemnosti, protože do hotelu se dostavil velitel štěchovické četnické 
stanice a přes naše námitky všechny tři německé hosty legitimoval.“

Vrchní strážmistr Václav Smrkovský: „Nebylo to náhodné. Ob-
drželi jsme důvěrné upozornění, že v hotelu Paroloď se zdržují tři 
cizinci, kteří mají nápadně mnoho peněz. Protože nedaleko odtud 
došlo k velkému vloupání, šel jsem se na ně podívat. Dokumenty 
měli v pořádku. Byli to dva obchodníci (z Berlína a Kielu) a uči-
telka tělocviku z Berlína. Jména a další údaje jsem si zaznamenal. 
Jeden z mužů, jmenovitě to byl pan Müller, projevil nad kontrolou 
dokladů značnou nelibost s tím, že se mu něco podobného ve svě-
tě ještě nikdy nepřihodilo.“

Kumprechtovi: „Stěžoval si nám na nevhodné chování četníka 
a naznačil, že možná brzy Československo opustí. Přesný čas od-
jezdu však zatím neřekl. Místo toho se vydali na další výlet a mlu-
vili v té souvislosti o Praze.“

Oldřich Mráček, majitel holičského a  kadeřnického závodu, 
Praha-Smíchov, Nádražní 24: „Kolem půl sedmé se u nás zastavila 
popisovaná trojice a muži se dali oholit. Předpokládám, že já holil 
muže, kterého jmenujete jako Schubert.“

Holičský pomocník František Ptáček: „Mně svěřil mistr toho 
druhého. V  místnosti byla přítomna i  pohledná, asi třicetiletá 
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žena, která k  nim patřila, ale živě se bavila zejména s  mým zá-
kazníkem. Pamatuji si zcela přesně, že ji oslovoval Edith, ona mu 
říkala Hansi. Po zaplacení ještě nějakou dobu postávali u auta na 
ulici, jako by snad na někoho čekali, nakonec odjeli směrem ke 
Zlíchovu.“

Hotel U parolodě, paní Kumprechtová: „Bylo asi osm, když při-
jeli nazpět. Odmítli večeři, pobyli nějaký čas na pokojích, ale ně-
kdy před desátou hodinou se překvapivě znovu vydali ven. Vrátili 
se až kolem jedné po půlnoci a připadlo mi, že jejich společnice 
není v pořádku. Byla bledá a čímsi rozčilená. Požádala mne, abych 
do pokoje číslo 2, kde s panem Müllerem bydlela, přinesla grog. 
Když jsem tak učinila a vstoupila do místnosti, byla už dáma v py-
žamu a kolem krku měla ovinutý šál. Dost vzrušeně mne požáda-
la, abych ráno ve čtvrt na osm vzbudila pana Schuberta a připra-
vila mu horkou vodu na umytí. Popřála jsem jí hezký zbytek noci.“

Noc se od té chvíle rychle blížila k ránu.
A to ráno - to už bude středa 23. ledna 1935. Den, kdy přípravy 

završí čin. Přesněji řečeno: zločin.



9594

PŘÍPAD FORMIS ZLOČIN

VŠEDNÍ DNY MUŽE ODSOUZENÉHO NA SMRT  

Jaké byly?
Ty dny.
Otázka, která bezprostředně souvisí s dotazem výrazně niter-

nějším: Jaký byl? Což navozuje prostor i pro třetí otazník: Co mu 
dávalo sílu, aby - s vědomím všech rizik - činil to, co činil?

Až dosud jsme inženýra Rudolfa Formise, muže, jemuž se blí-
žila čtyřicítka nazývaná občas životním poločasem, sledovali spíš 
ve vnějších souvislostech. Víc času jsme věnovali jeho krokům než 
jemu samotnému.

Známe Formisovu fotografii.
Vzhledem má ten muž daleko do prototypu hrdiny. Kulatější 

tělo, baculatá tvář. Brýle. Cosi mezi intelektuálem a  bankovním 
úředníkem. Pro někoho přitažlivá, pro jiného příliš odtažitá solid-
nost. Ale také pronikavé oči. A ústa, která stále jakoby našpulená 
působí smyslně, snad dokonce požitkářsky...

Vtírá se netaktní myšlenka: Přála si ta ústa políbit půvabnou 
Edith Käsbachovou?

Anebo dokonce...
Zadržme - zdá se, že od případných mužových představ, po-

kud se vůbec vyskytly, se nepokročilo k činům, byť by to příbě-
hu nesporně dodalo jiskru. Ale Formise jako dobyvatele, který 

3. kapitola

ZLOČIN
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střemhlavě využívá příležitosti, si neumíme představit. A vždy na 
to musejí být dva, přičemž slečna Edith, učitelka baletu a tělocvi-
ku - pokud se ve věci její údajně nezasvěcené role má vše tak, jak 
si myslíme - neměla k něčemu podobnému důvod: byla přece na 
mileneckém výletu s přitažlivým, sportovně vyhlížejícím mladým 
mužem, s nímž se blízce znala už z Berlína, nic jim nechybělo, jez-
dili luxusním vozem od hotelu k hotelu, Alfredova peněženka byla 
skoro bezedná... Ale na druhé straně: i Alfred Helmut Naujocks ve 
své výpovědi přiznává, že inženýr Formis byl skvělým společní-
kem, který je oba zaujal.

„Strávili jsme s ním příjemnou hodinku,“ říká doslova - a zní to 
zvláštně, uvědomíme-li si, na co asi Naujocks-Müller při rozhovo-
ru s Formisem myslel.

Zdá se, že ten člověk měl v sobě cosi přitažlivého.
Pravděpodobně i cosi, co při bližším seznámení stálo v rozporu 

s jeho neoslnivým zevnějškem.

• • •

Nedlouho po Formisově smrti usedl nad dvojlist jeho rukopisu 
grafologický soudní znalec. Ke zkoumání a posudku zejména ve 
vztahu k nelegální činnosti ing. Formise (černá vysílačka) mu byla 
předložena inženýrova ručně psaná žádost, v níž se ředitele jisté 
pražské obchodní společnosti dotazoval, zda by pro něho neměl 
odpovídající zaměstnání a poukazoval zejména na své rozsáhlé ja-
zykové znalosti. Grafolog potom předložil tento nikoli jen věcně 
nezaujatý posudek:

„Rozborem rukopisu poznáváme člověka původního a  samo-
statného myšlení, jež se vyznačuje vyvinutým smyslem pro sku-

tečnost. S  jeho myšlením, směřujícím ke konkrétní skutečnosti, 
spojuje se zvlášť výrazná pružnost a odolnost... Tento člověk, jenž 
navenek vystupuje tak skromně a  zdánlivě nemá žádné osobní 
ctižádosti, je naplněn velmi silným sebevědomím. Myslí si velmi 
mnoho o svých odborných znalostech. Jak trpké musel mít zku-
šenosti, jak těžká zklamání musel prožít, že se tak stranil světa 
a lidské společnosti... V jeho silném sebevědomí a jeho odborné 
hrdosti ve spojení s  jeho živelnou snahou zdržet se v osamělém 
ústraní proti světu, můžeme nalézt klíč k jeho neobyčejnému cho-
vání... Tento podivný muž nalézal své uspokojení v tom, že nepo-
znán a osamělý útočil na pevnost ,třetí říše‘ vlnami, jež vyslal do 
prostoru...“

• • •

Je to až zvláštní: ta absence čehokoliv, co by ho stavělo do jiné-
ho než příznivého světla.

Pražská bytná inženýra Formise paní Schmidtová z Havlíčko-
va náměstí 3 o něm řekla: „Celou noc jsem plakala, když jsem se 
dozvěděla o  tom, co se mu stalo. Zasluhoval si víc štěstí.“ A  její 
syn František, umělecký fotograf, k  tomu dodal: „Debaty s ním, 
jimž jsme věnovali několik nocí, mne nesporně obohatily o nový 
pohled na svět.“

Slečna Schumacherová, která se dva dny po vraždě dostavila na 
československý konzulát ve Stuttgartu, aby si ověřila tiskové zprá-
vy o smrti ing. Formise, důvěrně sdělila: „Byl to můj snoubenec 
a bydlím u jeho matky (Stuttgart, Alexanderstrasse 31). Měli jsme 
se brát, ale zaskočil nás politický vývoj v zemi a problémy, které 
mu tím vznikly. Velmi lituji, že jsem s ním neodešla do ČSR, třeba 
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by se jeho osud vyvíjel jinak. Byl to velmi čestný a odpovědný muž, 
který vždy stál za svým slovem.“

Také personál hotelu Záhoří si ing. Formise vážil.
„Považovala jsem ho za jednoho z  nejslušnějších hostů, jaké 

jsme kdy měli,“ řekla o něm spolumajitelka hotelu Eliška Gráfová. 
„Vyznačoval se velkou skromností a  neopomněl také za každou 
službu, kterou mu poskytli naši lidé, uctivě poděkovat. Vážila jsem 
si ho a  tento pocit trvá i nyní. Byl čestný a  statečný. Což říkám 
i navzdory tomu, že nám jeho pobyt v hotelu dodatečně přináší 
mnoho nepříjemností a můj manžel je dokonce kvůli jeho vysílání 
trestně postihován.“

• • •

Statečný...?
Statečnost není, jak známo a mnohokrát potvrzeno, důkazem 

nepřítomnosti strachu, spíš jeho úspěšného překonávání. Inženýr 
Formis věděl, jak bezcitné má protivníky, a muselo ho aspoň ně-
kdy napadnout, že...

Bál se?
Bál se v hotelu Záhoří, kde mu nikdo, skoro nikdo nemohl po-

skytnout ochranu?
„Párkrát jsme spolu o tom hovořili,“ vypověděl 5. února 1935 

hoteliér Jan Gráf. „Nebyl vystrašený, ale přece jen několikrát pro-
nesl slova obavy, že by při osamocených procházkách v okolních 
lesích mohl být přepaden nějakým Hitlerovým přívržencem. Také 
se zmínil, že by mohlo být po něm střeleno do okna z druhé strany 
Vltavy. Upozornil jsem ho, aby dával pozor a uvidí-li v okolí ho-
telu podezřelého člověka, dal mi vědět zvonkem. V každém hos-

tinském pokoji je tlačítko, po jehož stisknutí rozezvučí se zvonek 
na schodišti pod mým bytem. Na zdi u kuchyně vyskočí ve zvlášt-
ní schránce číslo pokoje, odkud se zvonilo. Upozornil jsem ing. 
Formise, že jsem pro případ nějakého přepadení zajištěn. Mám ve 
svém pokoji americkou desetirannou kulovnici, dále také brokov-
nici a flobertku. Za dobu, co jsem v Záhoří, mne už totiž pětkrát 
vyloupili. Současně jsem věci zařídil tak, že mohu rozsvítit elek-
trické světlo před hotelem, takže v případě, že by se něco stalo, 
mám možnost otevřít jedno ze dvou oken našeho bytu ve druhém 
patře nad terasou (podkroví), a odtud střílet do osvětleného pro-
storu. Světlo to je tak intenzivní, že září až skoro do poloviny řeky. 
Inženýr Formis ale tak jako tak vyslovil pochybnosti o tom, zda by 
vůbec někdo dokázal zabránit tomu, kdyby se lidé od Hitlera po-
kusili proti němu kvůli vysílání něco podniknout, přičemž musím 
uznat, že mu pozdější události daly za pravdu.“

Jasně - Formis toho z vlastní zkušenosti věděl o nacistech víc, 
než mohl vědět záhořský hoteliér.

„Měl jsem ho rád,“ stručně se vyjádřil číšník Flieger.
„A věděl jste, čím se v hotelu zabývá?“ zeptá se ho krátce po 

vraždě vrchní strážmistr Hendrych z četnické stanice v obci Čím.
Byl to muž mála slov. Odpověděl: „Ano.“
„A nevadilo vám to?“
„Ne, ani já nemám rád Hitlera.“
Zdá se to až neuvěřitelné, ale všichni v hotelu Záhoří to věděli, 

a zřejmě mu i drželi palce. Dokonce i patnáctiletá Věra Pokorná 
z Prahy, která se tu od listopadu 1934 učila vařit, přiznala: „Nebylo 
to pro nikoho z  nás tajemství. Já sama jsem mnohokrát slyšela, 
když pan Formis říkal do rádia: ,Achtung! Achtung! Hier spricht 
die Schwarze Front.‘ Jeho hlas doléhal až do našeho zaměstnanec-
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kého pokoje číslo 2 v  prvním patře. Nerozumím německy zce-
la dobře, ale z  jeho řeči jsem seznala, že často mluví o Hitlerovi 
a Göringovi. Politice moc nerozumím, skoro vůbec, ale myslím, že 
ing. Formis jednal v čestném úmyslu.“

Není to nádherné?!
Lidé z hotelu Záhoří byli jiní než ti ze Schwarze Front a z okolí 

dr. Strassera: všichni to věděli - a žádný z nich nepromluvil. For-
misovu protinacistickou černou vysílačku hledali Němci, gestapo 
i specialisté sicherheitsdienstu, pátrali po ní také naši rádioví spe-
cialisté, o  věc se z  popudu ministerstva zahraničí okrajově zají-
malo i vnitro a zpravodajská služba. A ti ze Záhoří, zastrčeného 
hotelu u Svatojánských proudů na Vltavě, věděli vše a drželi ústa. 
Soudržně mlčenlivá parta Gráf - Gráfová - číšník Flieger - služeb-
ná Češková - kuchařská učednice Pokorná.

Asi se tam Formis opravdu cítil dobře.
A třeba s tím souvisí i to, že právě v té záhořské době - dle svě-

dectví fotografa Františka Schmidta, se kterým se sešel při jedné 
ze středečních cest do hlavního města - napsal na novoroční po-
hled věty, z nichž čišel optimismus:

„Nestrachuj se o mne, maminko. Pobývám nyní v poklidných 
a  bezpečných místech, kde se mi velmi líbí, a  jsem zde - upro-
střed krásné krajiny - velmi šťastný. A navíc se tu zabývám tím, 
co považuji za svou povinnost, a co vyplývá z toho, že jsem v sobě 
překonal strach.“

Pohled, podepsaný jen písmenem R. a  bez zpáteční adresy 
odeslaný z Prahy do Stuttgartu, byl určen bytosti, k níž měl ing. 
Formis snad nejvřelejší vztah: jeho matce. Ženě, jíž se oba synové 
vytratili z Hitlerovy říše kamsi do světa, jeden z nich do Švýcarska, 
druhý do Čech.

• • •

Šest a sedmnáct.
Numerolog by z této kombinace možná něco odvodil, ale není 

důvod vzdalovat se světu nahmatatelné reality. Jde pochopitelně 
o čísla hotelových pokojů, dlouhodobě pronajatých inženýru For-
misovi. Šestka se až na pár drobností stále podobala všem jiným. 
Zato z  mansardního pokoje číslo 17 se stalo cosi, čemu se říká 
třináctá komnata - na přání hosta a se souhlasem hoteliéra se tam 
neuklízelo, klíč měl ing. Formis stále u  sebe, nikdy tam nikoho 
nevpustil.

„V tomto duchu zněla dohoda s dr. Strasserem, který pobyt ing. 
Formise nejprve objednal a pak i průběžně platil,“ vypověděl hote-
liér Jan Gráf. „Pan doktor Strasser mne upozornil, že ing. Formis 
jako badatel v radiotechnice chce mít ke své práci absolutní klid. 
V pokoji číslo 6 normálně bydlel a uklízela tam služebná Češko-
vá, v pokoji 17 měl většinu svých zařízení, jejichž popis vzhledem 
k naprosté neznalosti tohoto oboru nejsem schopen podat.“

Stačila na to dvě slova: byla to černá vysílačka.
Jinak řečeno - krátkovlnný třístupňový přístroj.
„Achtung! Achtung! Hier spricht die Schwarze Front. Land-

schaftssender Berlin...“
„Krajský vysilač Berlín“ se nacházel ve dvou pokojích hotelu 

Záhoří, katastr obce Přestavlky číslo 63, správní okres Dobříš. 
Z technického zázemí v mansardě, napojeného na anténu, si in-
ženýr Formis svedl kabel do pokoje číslo 6, kde měl další potřebné 
přístroje, a  zřejmě mu tato místnost s nádherným výhledem na 
Vltavu a protější lesy sloužila za obydlí i vysílací studio. Mikrofon, 
odborně označovaný jako Reissův, umně zabudoval do elektrické 
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svítilny, zatímco gramofon k vysílání hudby a předem připrave-
ných projevů umístil - zřejmě pro nedostatek místa - na odpadko-
vý koš pod oknem.

„Achtung! Achtung...!“
„Obdivuhodná záležitost! Vše promyšlené a  realizované na 

principu absolutní jednoduchosti, která na první pohled hraničí 
až s primitivností. Ale právě tohle si může dovolit jen skutečný 
znalec,“ řekl po objevení vysílačky ing. Jandera z Kontrolní služby 
rádiové svému podřízenému Josefu Zalabákovi.

A techničtí komisaři ing. Jirounek a ing. Schöferling z Ředitel-
ství pošt a telegrafů v Praze (oddělení XVIII) přímo na místě a za 
přítomnosti četnického strážmistra Vaise napsali 25. ledna 1935 
do znaleckého protokolu: „Nalezená vysílačka, umístěná v  pod-
krovním pokoji číslo 17, sestává z oscilátoru a modulátoru. Použit 
byl modulační systém Heisingův, a půlvlnná anténa s indukčním 
napájením ve středu. Veškeré cívky ve vysílači byly výměnné, tři 
sady náhradní se našly poblíž vysílače. Přístroj nemohl být vy-
zkoušen v provozu, jelikož místnost v důsledku událostí předcho-
zích (požár) byla bez proudu. Celkové provedení a dispozice vy-
sílače i umístění antény svědčí o velmi dobré technické zdatnosti 
zřizovatele i provozovatele.“

Díky tomu se hlas se Záhoří šířil do světa.
Vlnová délka zhruba 49 metrů - tedy v těsném sousedství ma-

mutích konkurencí: anglické krátkovlnné vysílačky na 49,6 met-
ru, německého krátkovlnného vysílače na 49,85 metru a vysílačů 
moskevského a vatikánského na vlnách blížících se k 50 metrům.

• • •

Jaké tedy byly všední dny muže, který si hrál s ohněm?
Hektická éra příprav, kdy - jak víme - ztrácel přehled o rozdí-

lu mezi dnem a nocí, nesporně vplula do řečiště řádu. Jeho osou 
byly vysílací časy jednotlivých relací, z  nichž některé měly dost 
neměnnou podobu, jiné ing. Formis pružně přizpůsoboval dění 
v  Německu. Jedenáctá hodina dopolední. A  třináctá, patnáctá 
a šestnáctá hodina odpoledne. Hlavní podvečerní a večerní relace: 
v osmnáct hodin a patnáct minut po dvacáté hodině. Příležitostně 
ještě zvláštní program o půlnoci.

Čas rozbitý do útržků.
Ve zbývajících chvílích spánek, jídlo, několikrát denně káva 

a  moučník - na sladkosti si prý potrpěl, studium německých no-
vin, které mu Jan Gráf obstarával ve Štěchovicích či na Zbraslavi při 
ranním nákupu potravin pro hotel, přemýšlivé procházky v  okolí 
- zejména kolem toku Vltavy, pár slov s  lidmi z personálu hotelu, 
příprava textů pro vysílání, badatelské radiotechnické práce, jejíž 
nedokončené výsledky se po jeho smrti našly v pokojích číslo 6 i 17.

Den co den, neděle nevyjímaje.
Týden co týden.
S jediným pravidelným vybočením: ve středu ráno jezdíval ing. 

Rudolf Formis do Prahy, aby si vyřídil pár soukromých maličkos-
tí, nakoupil technické potřeby, odeslal dopis či pohled své matce 
a snoubence do Stuttgartu, a aby také navštívil ústředí Schwarze 
Front v Žitné ulici, převzal nové výtisky časopisu Die Deutsche 
Revolution, případně jiné tiskoviny, zásobil se dalšími novinami 
ze světa. A samozřejmě se při té příležitosti setkával i s dr. Stras-
serem, probrali rámcovou taktiku a dílčí obsah vysílání - a čas od 
času si Formis odvezl i gramofonovou desku s předem namluve-
ným Strasserovým proslovem.
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Jednali spolu věcně a stručně.
„Jako technicky založený člověk nebyl inženýr přítelem plané-

ho slovního politikaření a dlouhých diskusí o ničem, což mi při mé 
povaze a vzhledem k tomu, že opačně jednajících lidí jsem znal víc 
než dost, zcela vyhovovalo,“ vypověděl o tom Otto Strasser.

I Formisovi to zřejmě vyhovovalo.
Spěchal přece do Záhoří. Za svým denodenním údělem. Mož-

ná trochu také za uklidňujícím výhledem na řeku a  do lesů. Za 
pohledem z  pokoje, v  němž se cítil relativně bezpečně, ale pod 
polštářem na lůžku - jak potvrdila i výpověď pokojské Marie Češ-
kové - skrýval opakovací pistoli. Ale zcela určitě spěchal za svým 
dítětem: za vysílačkou, která se přece už odpoledne a večer musela 
znovu ozvat.

„Achtung! Achtung! Hier spricht...“

• • •

Řekli jsme před chvílí: Formis vyhlásil válku tyranům.
Dodejme: a vedl ji se zarputilostí, která bez ohledu na mnohé 

pochybnosti a vše ostatní zasluhuje obdiv každého, kdo fandí Da-
vidům v jejich věčném a často i nevítězném střetu s Goliáši.

Ale byla skutečně jeho - jen jeho?
Ta válka.
Do jaké míry mohl ing. Rudolf Formis, přesvědčený, leč kon-

spiračně zcela nezkušený odpůrce nacistů a totality všech odrůd 
a forem, posílat do éteru slovní vyjádření svých vlastních postojů, 
a do jaké míry byl jen pasivním nástrojem Strasserových nenapl-
něných ambic a jeho osobní, dá se říci frakční nenávisti vůči Hit-
lerovi a jeho družině? Jinak řečeno: působila v Záhoří po obsahové 

stránce skutečně vysílačka Schwarze Front - anebo vysílačka For-
misova?

Či jakýsi hybrid...?
Souhrn odvysílanýcb textů, jak je - jistě kromě jiných - monito-

rovala odposlechová služba říšského ministerstva vnitra, ukazuje 
spíš na onu třetí variantu. Tedy hybrid. Trochu Strasser, trochu 
Formis. Ale lze především zaregistrovat i pozoruhodný vývoj: od 
chvil, kdy ing. Formis doladil svou vysílačku na optimální provoz 
a nemusel se tedy už příliš věnovat technickým záležitostem pro-
vozu, což bylo někdy v předvánočním období roku 1934, výrazněji 
se ve vysílání začal prosazovat autorsky.

Autorsky a pohotově.
„Nemůžeme mlčet k tomu, co včera v sedm hodin večer vysílal 

berlínský rozhlas o právech a povinnostech německého občana. 
Proti obludné lži, že každý z Němců je nyní svobodnějším tvorem, 
než kterýkoliv jiný Evropan, stavíme tuto krutou pravdu...“

„Hitlerova a Goebbelsova hlásná trouba, list Völkischer Beobach-
ter, v úterý minulého týdne napsal, že díky nacistům se zlepšilo posta-
vení Německa ve světovém obchodu. V rozporu s tím jsou údaje za-
hraničních expertů, z jejichž prací budeme nyní citovat holá fakta...“

„Klamete své posluchače, pane Göringu! Před několika hodi-
nami jste v  Postupimi veřejně řekl, že práce Říšského sněmu je 
příkladem odpovědného přístupu k  potřebám národa. Něčemu 
takovému nemůžete věřit snad ani vy, protože jakýkoliv odpověd-
ný hlas, který by se postavil vůči vaší sebevražedné politice, jste ze 
sněmu již dávno vyhnali!“

Už ne tedy jen vysílání desek se Strasserovými proslovy.
Už ne jen konspirativní služba pro Schwarze Front a  její tis-

koviny, charakterizovaná opakovaným upozorněním: „Veškeré 
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žádosti o zaslání přehledu našich vysílacích časů, a rovněž o zasí-
lání novin či výstřižků v němčině, angličtině nebo francouzštině, 
adresujte laskavě na poštovní přepážku 327 v Kodani, Dánsko...“

Už ne jen pouhé papouškování cizích názorů, s nimiž třeba ob-
čas mohl, ale ne vždy musel zcela souhlasit.

Inženýr Formis začal překonávat sám sebe: politika mu v těch 
rychle ubíhajících týdnech prosince 1934 a ledna 1935 přestávala 
být jen čímsi neexaktně vzdáleným, pitvorně nenahmatatelným 
a především odporným.

Vstupoval do ni.
Uvěřil, že nedobrý stav věcí je možno přinejmenším ovlivnit 

slovem. A činil tak. Do jisté míry se oprostil od naprosté závis-
losti na Černé frontě, organizaci, v níž vlivem nejen její ideové 
podstaty, ale i Strasserovy nátury vládly jednoznačné vůdcovské 
principy.

Nikde není bohužel zaznamenáno, co na to říkala ta druhá 
strana, i sám Otto Strasser o tom ve svých pamětech z pochopi-
telných důvodů mlčí a na přímou otázku autora této knížky od-
pověděl nevýrazným konstatovaním: „Neměli jsme rozporů.“ Zdá 
se tedy, že propagandistická úloha, kterou pro ně Formis plnil, jim 
dostačovala, a v tom ostatním ho - zatím - nechali jednat.

A on tedy jednal.
Všední dny muže odsouzeného na smrt byly nabity prací.
Pečlivě sledoval říšské vysílání a  na velkohubý propagandis-

tický balast, příznačný pro každý totalitní režim, bezprostředně 
reagoval. Většinou tak, jak to umí technik: věcně, pomocí čísel, 
citátů, konkrétních údajů. Při svých středečních návštěvách Prahy 
sháněl noviny a časopisy nejen z Německa, ale i jiných zemí, vy-
užíval svých jazykových schopností a připravoval pro posluchače 

aktuální faktografické přehledy. Rozbíjel informační bariéru, která 
Němce čím dál víc obklopovala. Polemizoval. Zesměšňoval neho-
rázná tvrzení potentátů říše. Útočil na ně. Improvizoval. A k dovr-
šení všeho: dopracoval radiotechnickou metodu k tomu, aby mohl 
občas - byť krátkodobě - vstupovat do říšskoněmeckého vysílání. 
A to v okamžicích pro nacisty nejnevhodnějších. Několikrát se při 
parádních proslovech hitlerovských mocipánů ozval břitký hlas 
vysílačky z hotelu Záhoří:

„Lžeš!“
„Lžete, lžete, lžete...!“
„Mlčete už konečně, vy odporní lháři...!“
Není divu: nenáviděli ho. Není divu, že vydali onen osudný roz-

kaz: „Umlčet! Za každou cenu a co nejdříve umlčet!“

ITINERÁŘ VRAŽDY / I  

Cestovavou trojici Naujocks (Müller) - Götsch (Schubert) - 
Käsbachová jsme opustili v  úterý 22. ledna pozdě večer, kdy se 
po dnu plném neklidu, jehož vnější projevy na nich byly dokonce 
i zvnějšku patrné, uložili ke spánku ve štěchovickém hotelu U pa-
rolodě.

Středa 23. ledna 1935

Paní Kumprechtová, spolunájemkyně hotelu: „Splnili jsme 
v noci vyslovené přání našich německých hostů a muže, který se 
zapsal jako Schubert, jsme vzbudili ve čtvrt na osm. Chovali se 
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všichni tři už od předešlého dne nějak zvláštně a  proto jsme si 
jich více všímali. Kolem osmé bez kabátu a čepice vyšel Schubert 
z hotelu a u blízkého stanoviště autobusů sledoval cestující odjíž-
dějící v půl deváté do Prahy. Vrátil se, posnídal a mezitím přišli 
do restaurace i jeho společníci. Viděla jsem, že dáma má na krku 
několik centimetrů dlouhou náplast. Seděli pak v restauraci až do 
odjezdu dalšího autobusu na Prahu, což bylo v  jedenáct. Tímto 
spojem německá dáma odjela, ale podle odpoledního sdělení ně-
kterých lidí ze Štěchovic, kteří mi to vyprávěli, vystoupila už v Da-
vli a vracela se nazpět. Nevšimli si, že by se během tohoto výletu 
s někým setkala. Muži z jejího doprovodu se zatím procházeli po 
Štěchovicích a snad i něco nakupovali.“

Obchodník Ladislav Vávra, Štěchovice číslo 6: „Chtěli dva sil-
né provazy.... opravuji: byly to opratě. Dále koupili několik metrů 
konopné šňůry, jaká se používá k věšení prádla. Jejich návštěvu 
si dobře pamatuji, protože mé znalosti němčiny nejsou dobré 
a musel jsem se s nimi o předmětech jejich zájmu trochu doha-
dovat.“

Manželé Kumprechtovi: „Kolem jedné se všichni tři sešli u nás 
na obědě a hned poté oznámili svůj brzký odjezd. O něco později 
si snesli dolů zavazadla, před Neužilovým hostincem nabrali ben-
zin a olej, zaplatili jednolůžkový pokoj číslo 8 i dvoulůžkový pokoj 
číslo 2 a rozloučili se s námi. Slíbili,že do týdne pošlou fotografie, 
které pořídili u našeho hotelu (ale neučinili tak). Odcestovali mezi 
třetí a čtvrtou hodinou po obědě.“

Pan Kumprecht: „Několik hodin po jejich odjezdu jsme zjistili, 
že se ztratila tzv. hostinská kniha, do níž se zapisovali návštěvníci 
hotelu. Kniha byla volně uložena v prvním patře, a to v zásuvce 
stolku na chodbě. Již nikdy jsme potom tuto knihu nenašli.“

Věra Pokorná, učednice z hotelu Záhoří: „Byla jsem u kadeřníka 
ve Slapech a při návratu mne předjelo na silnici auto. Za volantem 
jsem zahlédla muže, který u nás v hotelu před několika dny bydlel 
a znali jsme ho jako pana Müllera. Auto zpomalilo, jako kdyby mě 
chtěli svést, pak se však znovu rozjelo. Ve voze jsem viděla kromě 
slečny pana Müllera ještě jednu osobu, což mne překvapilo, proto-
že až dosud jsem tyto hosty vnímala jako dvojici. Z toho, kam auto 
mířilo, jsem pochopila, že jedou k hotelu Záhoří.“

Hoteliér Jan Gráf: „Müller a jeho průvodkyně se dostavili ko-
lem 16. hodiny, lyže tentokrát neměli. Přidělil jsem jim na rozdíl 
od minulého pobytu pokoj číslo čtyři a nic proti tomu nenamítali. 
O dalším muži, který s nimi prý v jejich autě přijel, jsem neměl ani 
tušení. Svačili v jídelně, kde se setkali s ing. Formisem.“

Číšník Karel Flieger: „Byl jsem u toho. Pozdravili se navzájem 
podáním rukou a ihned zapředli debatu, jejíž obsah nejsem scho-
pen popsat, protože z němčiny znám jen několik běžných obratů 
ze svého povolání.“

Marie Češková, hotelová služebná: „Po svačině se dáma s pá-
nem vydali na procházku, všimla jsem si, že pan Müller měl s se-
bou batoh. Vrátili se kolem sedmé hodiny večer. Právě jsem uklí-
zela pokoj ing. Formise, když ke mně po chodbě přišel pan Müller, 
postavil se mezi dveře, pokoj si prohlédl a pak se zeptal, kde je ing. 
Formis. Vzápětí sám sobě odpověděl, že je asi v jídelně, a odešel. 
Brzy poté jsem zašla i na jejich pokoj číslo čtyři, abych vylila vodu 
z umyvadla. Batoh, s nímž byl pan Müller na procházce, visel na 
věšáku, ale nevím, co bylo v něm. Viselo tam i pouzdro s fotogra-
fickým přístrojem.“

Eliška Gráfová, manželka hoteliéra: „Většinou jsem v tom čase 
pobývala v kuchyni, kde jsem mimo jiné jednala s pány Kyselou 
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a Nejtkem, obchodníkem a řezníkem ze Slap. Ale hosta, který se 
u nás uvedl jako Hans Müller, jsem zhruba v době večeří potka-
la před jídelnou. Vyměnili jsme spolu několik vět. Popřála jsem 
mu, aby on i jeho dáma prožili u nás příjemný večer. Odpověděl, 
že o tom nepochybuje. Mockrát jsem si na tuhle větu vzpomněla, 
když se potom v noci stalo to, co se stalo.“

• • •

Večeřeli nedlouho před osmou.
Hlasy svědků se liší v tom, zda jedli ve trojici u společného sto-

lu, či dvojice zvlášť u jednoho a ing. Formis u druhého. Kávu však 
zcela určili pili pohromadě a polohlasně hovořili.

Nikdo neví a nikdo se už nedozví, o čem.
Nikdo neví a  nikdo se už nedozví, co se hnalo hlavou ing. 

Formise, který se - prý - toho dne choval k turistům z Německa 
zdrženlivěji než minule. Že by přece jen zapůsobilo varování dr. 
Strassera...?

Nikdo neví a nikdo se už nedozví, o čem zatím kdesi venku - 
bez večeře, bez kávy a dýchaje studený vzduch - dumal ten čtvrtý, 
který byl připraven zasáhnout zvenčí: Werner Götsch alias Ger-
hard Schubert.

Čas ubíhal každému jinak.
Jen jedno jediné měřítko mělo konstantní podobu: k tomu, aby 

se stalo to, co se stalo, jak řekla paní Gráfová, zbývalo již jen ně-
kolik málo hodin.

• • •

Zpravodajský důstojník nadepsal v londýnské Central Oratory 
School další část protokolu: PROVEDENÍ ČINU. A požádal, aby 
mu přivedli zajatce.

Otázka: „Naujocksi, budeme pokračovat ve výslechu. K zavraž-
dění ing. Formise došlo 23. ledna 1935. Jak jste byli na tuto akci 
vybaveni a jaký byl její průběh?“

Odpověď: „Držel jsem u sebe pistoli Walter kalibru 7.65 mm se 
sedmi náboji, láhev éteru a plechovou nádobu s kyselinou na rozta-
vení rádiových drátů. Götsch nebyl vybaven zbraní. Měl jsem také 
falešný klíč k Formisovu pokoji, který jsem si podle autentického 
otisku nechal zhotovit v Berlíně... Už se skoro stmívalo, když jsme 
přijeli autem k hotelu Záhoří. Cesta končila asi 50 metrů před ho-
telem a stál tam opuštěný kočovný vůz (maringotka) dělníků, kteří 
zřejmě před zimou pracovali na silnici. Tam jsem odstavil mercedes 
a společně s Käsbachovou jsme vystoupili, vzali jsme baťoh a šli do 
hotelu, zatímco Götsch podle plánu zůstal venku.“

Otázka: „Kdy jste se svým pomocníkem vypracovali plán? 
A v čem spočíval?“

Odpověď: „Plán jsme si s  Götschem připravili den předtím, 
kdy jsme zajeli na vyvýšené místo nad hotelem a seznámil jsem ho 
se situací. Také jsem mu nakreslil plánek vnitřku hotelu a ozna-
čil Formisův pokoj. Nevěděl jsem však, kde nás hoteliér ubytuje 
a  kde bydlí personál. Dohodli jsme se, že Götsch se ve vhodné 
chvíli a na orientační znamení světlem vyšplhá po laně do poko-
je, který nám bude přidělen, a společně potom přepadneme ing. 
Formise, omámíme ho éterem a zničíme vysílačku. Pak jsme mí-
nili ing. Formise spoutaného nechat na pokoji, protože únos, jak 
o něm mluvil Heydrich, nám připadal příliš nebezpečný a těžko 
proveditelný.“



113112

PŘÍPAD FORMIS ZLOČIN

Otázka: „Usmrcení muže, kterého jste chtěli přepadnout, jste 
nepokládali ani za náhradní alternativu?“

Odpověď: „K tomu už jsem se opakovaně vyjádřil a znovu ří-
kám, že ne.“

Otázka: „Co se dělo po vašem příchodu do hotelu Záhoří?“
Odpověď: „Ubytovali jsme se a o něco později jsem si dotazem 

ověřil, že ing. Formis není přítomen. Přiznávám, že mne to potě-
šilo, protože v tom případě by bylo možno splnit hlavní část úkolu 
- tedy zničení vysílačky, aniž bychom se museli utkat s ing. Formi-
sem. Zklamal mne tedy jeho příchod v průběhu večeře. Rovněž se 
mi zdálo, že naši přítomnost nepřivítal s velkým nadšením a uva-
žoval jsem o tom, zda vůči nám necítí nějaké podezření. Brzy po 
jídle, mohlo být asi osm hodin, odebral se Formis nahoru s tím, že 
se ještě vrátí. Došel jsem k názoru, že šel asi vysílat.“

Byl to správný odhad: šel vysílat.

„DO BOJE VZHŮRU!“  

Vedoucí vydání držel v ruce list papíru a zaváhal.
„Souhlasíte s otištěním vašeho záznamu?“
„Ano, ale prosím, abych s ohledem na bezpečnost mé rodiny 

nebyl uváděn jménem.“
Novinář přikývl. „To vám mohu zaručit.“ A  vytočil telefonní 

linku do sazárny...
Díky pohotovému pražskému radiomatérovi, jehož jméno zů-

stalo historii utajeno, známe tedy hrubé schéma posledního dne 
Formisova vysílání.

Byla středa 23. ledna 1935.
11.02 hodin - řeč reprodukovaná z gramofonové desky - téma: 

současné politické poměry v Německu. (Zřejmě materiál připra-
vený kanceláří Schwarze Front, většinou osobně Ottou Strasse-
rem.)

11.24 hodin - pochod z opery Carmen - árie s textem „Torea-
dore smělý, pozor si dej!“ (V německé verzi začíná tento pochod 
slovy „Do boje vzhůru!”)

11.25 hodin - pochod přerušen, vysílač se obvyklým způsobem 
představuje (“Achtung! Achtung! Hier spricht...”)

11.26 hodin - pochod z Carmen pokračuje.
11.50 hodin - vysílání je rušeno, pražský radiomatér nerozumí.
Přestávka ve vysílání.
13.10 hodin - vysílačka ladí.
13.50 hodin - pochod z Carmen, potom přednáška o koncent-

račních táborech. Citát: „Celá světová válka nezanechala po sobě 
tolik zmrzačených za ta čtyři léta, jako jich zmrzačily koncentrač-
ní tábory za několik měsíců nynějšího režimu. Dvě třetiny věz-
ňů opouštějí tábory jako mrzáci, invalidé. Vrchní katané a vrch-
ní inkvizitoři... Mladí dělníci, myslete, myslete! Nepomohou ani 
smečky vrahů...“

Přednáška je přerušena signálem ... - ... - ...
20.00 hodin - radioamatér si poznamenává do deníku: „Silné 

poruchy, příjem značně nekvalitní - relace končí.“
Nejen však relace.

• • •
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ITINERÁŘ VRAŽDY / II  

A byl tu večer.
Tehdy, na sklonku ledna a v mrazivém dechu blízké Vltavy, se 

podobal spíš už noci. Ve vytopené hotelové restauraci bylo však 
příjemně.

Aspoň se to tak zdálo.
Číšník Karel Flieger: „Po večeři si pan Müller odešel nahoru 

vyměnit boty za červené trepky. Když se vrátil, poručil sobě i své 
společnici koňak se sodovou vodou. Ing. Formis, který se na čas 
z místnosti vzdálil, ale pak se zase vrátil, nabídku na koňak odmítl 
s tím, že destiláty nepije, což mohu potvrdit, protože si je ani jin-
dy neobjednával. Potom všichni tři usedli ke kamnům na lehátka 
a bavili se. Mohu-li to posoudit, pozoroval jsem u pana Mülera na 
rozdíl od minule jistou zamlklost. Proto mne tolik nepřekvapilo, 
když asi v půl deváté řekl ,Gutte Nacht‘ a odešel údajně do svého 
pokoje. Jeho společnice a ing. Formis v jídelně zůstali a pokračo-
vali v hovoru. O hodinu později, v půl desáté, jsem se jich ptal, 
mají-li ještě nějaké přání. Odpověděli záporně. Uzavřel jsem tedy 
na klíč domovní dveře, které byly do té doby zajištěny jen patentní 
zástrčkou. Klíč jsem potom pověsil na vykázané místo a přítom-
nému šéfovi jsem řekl, že si jdu lehnout, protože hosté už nic ne-
chtějí.“

Jan Gráf: „Nelíbilo se mi, že Flieger nechal hosty v jídelně bez 
obsluhy, a nebylo to poprvé, co to takto udělal. Rozhodl jsem se, 
že mu to příležitostně vytknu. Teď jsem mu však nic neříkal a jen 
manželce, s níž jsem byl v kuchyni, jsem sdělil svou nespokoje-
nost. Ing. Formis s  onou ženou, jejíž jméno vlastně neznám, se 
zdrželi v jídelně asi do 22. hodiny. Okénkem ve dveřích kuchyně 

jsem je pak viděl odcházet směrem k jejich pokojům. Krátce poté 
jsem zaslechl vrznutí dveří. Vyšel jsem z kuchyně a viděl jsem tu 
dámu přecházet po chodbě. Domníval jsem se, že hledá toalety, 
a tak jsem jí ukázal příslušné dveře a rozsvítil uvnitř světlo. Ne-
vím, kam ve skutečnosti mířila. Nato jsme se s manželkou odebrali 
do 2. poschodí, kde máme soukromý byt.“

Kuchařská učednice Věra Pokorná: „Po večeři jsem uložila ke 
spaní vnuka a vnučku Gráfových a šly jsme s Marií Češkovou do 
našeho pokoje číslo 2, který je v  1. patře na stejné chodbě jako 
pokoj ing. Formise číslo 6 a pokoj číslo 4 našich německých hostů. 
Brzy jsme zdola zaslechly, že i Flieger jde k sobě. Češková prohlá-
sila, že si k němu půjde dát vyholit mikádo, a já jsem šla s ní. Flie-
ger, který přespává v přízemí v pokoji číslo 21, byl již v pyžamu. 
Když měla potom Češková krk zpoloviny vyholen, zaslechla jsem 
z patra nad námi ženský výkřik, slabé zazvonění zvonku a asi čtyři 
střelné rány. Ty rány však nešly pravidelně za sebou. Myslím, že 
nejdříve padla jedna rána, po krátké přestávce pak dvě rychle za 
sebou, následovala ještě jedna rána. Vylekalo mne to, ale také jsem 
se, jak mám ve zvyku, podívala na hodinky. Pokud mi šly přesně, 
bylo právě čtvrt na jedenáct.“

Pokojská Marie Češková: „Flieger mi přestal dělat účes, navlékl 
si kalhoty i sako a běžel nahoru do 1. poschodí. Chtěla jsem tam 
jít s ním, ale zadržel mne: ,Neblázni, tam nemůžeš!‘ Zůstaly jsme 
tedy na jeho pokoji, zhasla jsem světlo a ustrašeně jsme seděly na 
číšníkově posteli.“

Hoteliér Gráf: „Už jsem byl odstrojen, když jsem zaslechl ně-
jaké údery. Domníval jsem se, že děvčata šla na záchod a bouch-
la dveřmi. Rozčílilo mne to, protože vždy dbám, aby hosté měli 
v hotelu klid. Chtěl jsem je jít napomenout, ale manželka mi řek-
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la, abych se ze zdravotních důvodů před spaním nezlobil. Ulehl 
jsem tedy a  žena šla do svého pokoje k  vnoučatům. Brzy jsem 
usnul.“

Usnul a spal...
Zdá se, že Jan Gráf a jeho vnoučata byli jedinými lidmi v celém 

hotelu, jimž se to podařilo.

• • •

Při výslechu padly v březnu 1945 z úst našich zpravodajců další 
otázky.

„Jaký byl, Naujocksi, sled dalších událostí?“
„Kolem půl deváté, možná o něco málo později, kdy jsem byl 

na našem pokoji sám, protože Käsbachová se zdržela v  jídelně 
s ing. Formisem, jsem otevřel okno a spustil dolů lano, které jsem 
upevnil. Potom jsem dal smluvený světelný signál, kterým jsem 
Götsche orientoval, a  on vylezl nahoru. Vyčkali jsme do doby, 
kdy jsme podle zvuku poznali, že se ing. Formis dostavil do svého 
pokoje, a potvrdila to také Käsbachová, která se vrátila z jídelny. 
Dohodli jsme se s Götchem, že pro akci využijeme doby, kdy ing. 
Formis - jak jsme logicky předpokládali - navštíví svou další míst-
nost v podkroví. V té době bych s pomocí falešného klíče vstoupil 
do jeho pokoje a připravil si kapesník s éterem k omámení. Götsch 
si měl půjčit mou pistoli a čekat v našem pokoji, až půjde ing. For-
mis kolem, zezadu ho pak napřaženou zbraní donutit, aby vstoupil 
do svého pokoje. Tam jsme ho chtěli společnými silami omámit, 
spoutat a zničit vysílačku...“

„Edith Käsbachová byla po celou dobu přítomna tomuto do-
hovoru?“

„Snad ano, ale myslím si, že skoro nic nevnímala. Od chvíle, 
kdy poznala, že se chystáme k okamžitému zákroku, byla strašně 
nervózní a úplně zničená.“

„Co zabránilo provedení plánu v té podobě, jak jste uvedl?“
„Zmýlili jsme se. Slyšeli jsme někoho jít po schodech do druhé-

ho poschodí a chybně jsme se domnívali, že je to ing. Formis. Až 
dodatečně jsem si uvědomil, že to byl asi majitel hotelu. Po chvíli 
jsem se přiblížil ke dveřím Formisova pokoje a mysleli jsme si, že 
uvnitř nikdo není. Pokoušel jsem se odemknout pokoj falešným 
klíčem. Pocítil jsem však, že mi v  tom brání klíč zevnitř. Neměl 
jsem už na vybranou a prudce jsem dveře otevřel. Tím jsem stanul 
přímo proti ing. Formisovi, který seděl na židli v  jakési domácí 
haleně. Protože byl už zřejmě varován mou snahou odemknout, 
zareagoval velmi rychle. Z kapsy kabátku vytáhl pistoli a vystřelil 
na mne. Rána mne zranila na prstech levé ruky.“

„Jak jste reagoval?“
„Protože jsem neměl zbraň, vrhl jsem se na ing. Formise a sna-

žil jsem se vykroutit mu pistoli z ruky. Stačil však vystřelit ještě 
jednou, ale protože jsem mu ruku stahoval směrem dolů, zasáhla 
kulka pouze povrch palce mé pravé nohy, a to velmi lehce, protože 
jsem si nedlouho předtím znovu obul své silné lyžařské boty. Sna-
žil jsem se ho ze všech sil srazit na zem. Když již padal, vystřelil 
potřetí, přičemž střela šla kolem mé hlavy do stropu či stěny. Te-
prve potom jsem mu vyrval pistoli a vystřelil jsem na něho.“

Otázka: „Kam jste ho zasáhl?“
Odpově: „Nevím. To nelze v zápase, který jsem s ním vedl, přes-

ně určit. Kromě toho v té chvíli přiběhl Götsch a dvakrát vystřelil 
na ing. Formise z mé zbraně. Myslím, že přinejmenším jednou ho 
zasáhl do hlavy.“
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V  té chvíli naši zpravodajci, jak doslova uvádějí v  poznámce 
k  protokolu, Naujocksovi „nastražili past“. Přestože v  Londýně 
neměli k dispozici podrobné materiály o vyšetřování Formisovy 
vraždy, rozhodli se předstírat opak.

„Při pitvě těla oběti se zjistilo, že ing. Formis byl střelen zezadu, 
i když ne smrtelně, přičemž smrtelnými zásahy byly rány zepředu. 
Jak to vysvětlíte?“

„Vyloučeno! Zásah zezadu nepřichází v  úvahu, protože jsem 
s Formisem zápolil tváří v tvář a potom on ležel zády na zemi a já 
vlastně na něm. Götsch na něho mohl vystřelit pouze ze strany.“

„Předpokládáte, že to byly Götschovy zásahy, které usmrtily 
ing. Formise?“

„Nemohu odpovědně říci, zda to byly zásahy jeho nebo moje.“

• • •

Ať tak či onak: inženýr Rudolf Formis již nežil.
Byla středa 23. ledna 1935, něco po čtvrt na jedenáct večer.
A s desetiletým zpožděním vyslovená verze jednoho z pachate-

lů o průběhu činu zní tak, jak jsme právě dočetli.
Hovořil Naujocks v Londýně pravdu?
Z hlediska toho, co zatím víme: ano i ne.
Až  započne v hodinách a dnech následujících po vraždě vy-

šetřováníání tohoto případu, promluví svědci, uspořádá se rekon-
strukce a zapojí se do dění také zvídaví žurnalisté, objeví se i  jiné 
a snad pravděpodobnější verze toho, jak se vše mohlo stát.

Ale k tomu teprve dojde...

• • •

„Byli jste si, Naujocksi, jisti tím, že inženýr Formis je mrtev?“
„Nepochybně.“
„Co jste dělali potom?“
„Doběhl jsem do našeho pokoje pro plechovku s  kyselinou 

a polil jsem technické zařízení ve Formisově pokoji a jeho gramo-
fon. V chvatu jsem si kyselinou potřísnil i ruce a to také v místě 
střelné rány, což bylo obzvlášť bolestivé. Pak jsme dovnitř vychr-
stli ještě éter a hodili na politá místa zapálenou sirku. Nastala ex-
ploze a vše vzplanulo.“

„Polili jste a zapálili také tělo ing. Formise?“
„Nemohu to v rychlém spádu všeho toho dění vyloučit.“
„Místnost v podkroví, kde byla hlavní část zařízení vysílačky, 

jste nenavštívili?“
„Ne, i když jsme to původně měli v úmyslu. Z několika důvodů 

jsme se totiž dostali do časové tísně. Především jsme měli starost 
s Edith Käsbachovou, která v době přestřelky s Formisem strachem 
a rozčilením upadla do bezvědomí, ležela na posteli v našem pokoji 
a museli jsme ji křísit. A také jsme řešili konflikt s číšníkem, který se 
znenadání objevil na chodbě, a bylo třeba ho pistolí zahnat pryč.“

„Odcizili jste něco z Formisova pokoje? A prohlíželi jste vůbec 
jeho věci?“

„Nebyl čas. Sebral jsem ze země Formisovu pistoli s tím, že si ji 
nechám na památku. Byla to mauserovka, kalibr 7.65 mm. Pokoj 
jsme zamkli, klíč vzali s sebou a odhodili někde během cesty.“

„Pokud v pokoji ing. Formise při vašem odchodu ještě hořelo, 
hrozilo přece nebezpečí, že může vzplanout celý hotel. Uvědomo-
val jste si to?“

„Asi ne. V krizových chvílích je třeba se soustředit na podstatu 
věci. Šlo výhradně o ing. Formise. Jednání tohoto muže ohrožova-
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lo zájmy Říše. To jediné bylo pro mne při plnění zadaného úkolu 
podstatné. Otázky případného požáru v hotelu pro nás v žádném 
směru nebyly prvořadé.“

„Opravdu? Mohlo to být i jinak. Třeba jste naopak počítali s tím, 
že by požár zahubil přítomné svědky a smazal všechny stopy.“

„S ničím takovým jsem nepočítal a ani záležitost nějakých stop 
nebyla důležitá. V dané situaci jsem byl odpovědný za zničení vy-
sílačky a bezpečný návrat nás tří, aby nemohlo dojít ke kompro-
mitaci. To je vše. Uvědomte si, prosím, že moje osobní situace ne-
byla snadná. Nacházeli jsme se po rychlé akci uprostřed cizí země, 
slečna Käsbachová pro nás byla nyní v jistém slova smyslu přítěží 
- a měl jsem střelou zraněn palec pravé nohy a na levé ruce prů-
střel od malíčku k poslednímu článku třetího prstu. Kromě toho 
jsem si ruce poleptal kyselinou.“

Poznámka vyslýchajících zpravodajců v  závorce: „Ještě dnes 
jsou stopy těchto zranění patrné.“

„Jak jste opustili hotel?“
„Oknem po laně, protože k  otevření zamčených domovních 

dveří bychom museli využít služeb personálu, s nímž jsme však 
již nechtěli přijít do styku. Vyhodil jsem oknem batoh a slezli jsme 
dolů. Předtím jsme však třesením a políčky museli přivést k plné-
mu vědomí Edith Käsbachovou. Stále však nebyla v pořádku a při 
slézání z okna ji Götsch musel téměř nést. Lano jsme nechali tam, 
kde bylo. Běželi jsme k autu. Silné krvácení jsem si ošetřil kapesní-
kem, a ten jsem tam snad někde zahodil.“

I v tomto bodě Naujocks říkal pravdu: zakrvácený kapesník se 
24. ledna 1935 našel poblíž hotelu a  v  policejním vyšetřovacím 
spisu je o tom založena výpověď.

„A dál?“

„Přál jsem si, abych prochladlý vůz, s nímž jsem během pobytu 
Čechách měl tu a tam i potíže, bez komplikací a rychle nastarto-
val. Povedlo se to a bez otálení jsme vyrazili na cestu.“

NOČNÍ JÍZDA  

Útěk.
Ba co víc: byl to doslova zběsilý úprk.
Mercedes s  německou poznávací značkou IP-48 259 se hnal 

noční českou krajinou. Průjezdní časy této jízdy, jak je lze odvodit 
z jednotlivých svědectví, se s přihlédnutím k zimním podmínkám 
a stavu silnic zdají z motoristického hlediska skoro neuvěřitelné. 
Je nesporné, že Naujocks-Müller, jediný z původní trojice, který 
ovládal řízení vozu, i navzdory svým zraněním podal mistrovský 
šoférský výkon.

Ale zase, jako již mnohokrát předtím, za sebou v  té noci ze 
středy 23. na čtvrtek 24. ledna 1935 zanechával nespočetně stop.

Jan Zajíček, jedenapadesátiletý dělník a kantýnský z Přestavlk 
číslo 67: „Nad hotelem Záhoří, při nové silnici, která se tam sta-
ví, mám boudu, kde v létě prodávám lahvové pivo. Vlastním také 
hlídacího psa. Kolem 11. hodiny večer, kdy jsem se tu náhodou 
zdržoval, protože jsem potřeboval opravit regály, začal pes štěkat 
a  tak jsem vyšel ven před kantýnu. Na vzdálenost asi 30 kroků 
jsem uviděl stát auto obrácené motorem proti vrchu a tedy připra-
vené k odjezdu. Slyšel jsem přibouchnutí dvířek vozu a rozsvítila 
se zadní světla. Teprve na druhý řidičův pokus se motor rozběhl 
a auto se potom ihned rozjelo nahoru směrem ke Slapům.“
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Štěchovický autodrožkář Karel Berger: „Slyšel jsem ten vůz 
hnaný ve vysokých obrátkách už zdálky. Pak jsem poznal, že je to 
mercedes hosta od Parolodě pana Müllera, který jsem mu před 
několika dny pomáhal seřizovat. Auto proletělo Štěchovicemi ší-
lenou rychlostí... to víte, dvaatřicet koňských sil. Řidič mířil na 
Prahu. Nestačil jsem ani postřehnut, kolik osob sedělo ve voze. 
Nemohu také udat zcela přesný čas jejich průjezdu, ale vracel 
jsem se zrovna z jízdy a orientačně bylo mezi jedenáctou hodinou 
a půlnocí.“

Arnošt Ambros, zaměstnanec lovosické hlídací společnosti: 
„Po jedné hodině v noci se lidé z toho vozu pokoušeli přivolat 
obsluhu zdejší čerpací stanice Josefa Landu, ale Landa nebyl 
doma a  jeho žena na zvonění ze strachu nereagovala. Řidič 
vozu se pak německy ptal na cestu do Ústí nad Labem. Hovo-
řil jsem s ním, takže vím, že v autě se nacházeli jen dva muži 
a nikdo jiný.“

Lovosický strážník Heřman Böhm: „Mne zastavili u  kostela. 
Na předních sedadlech seděli dva muži, z nichž jeden držel v ruce 
mapu. Radil jsem jim za daných sněhových podmínek a v noci ces-
tu do Německa spíš přes Teplice, ale trvali na tom, že chtějí jet 
přes Ústí nad Labem. Ukázal jsem jim směr a pro jistotu jsem si 
zaznamenal jejich německou poznávací značku, která odpovídá 
vozu, po němž se nyní pátrá.“

Richard Bušek z Pickovy čerpací stanice na náměstí v Ústí nad 
Labem: „Brali dvacet litrů benzinu a olej. U nočního párkaře Wit-
ticha pojedli uzenky. Šlo o  dva německy hovořící mladší muže 
a měl jsem pocit, že jsou vyčerpáni dlouhou cestou. Kolem druhé 
hodiny po půlnoci odjeli Hrnčířskou ulicí ke Krásnému Březnu, 
tedy ve směru na Podmokly.“

Major Kmínek z litoměřického oddělení Zemského četnického 
velitelství: „Následně se stopa auta objevuje až u celnice severně 
obce a trigonometeru 721 Sněžník. Předpokládám, že volili trasu 
od Podmokel přes obec Maxičky (Maxdorf ), protože silnice přes 
Jílové má mnoho serpentin a dle svědectví cestáře byla pokryta 
závějemi a ledem. K časovému údaji jejich pravděpodobného pří-
jezdu k celnici na Sněžníku lze dojít propočtem. Úsek Lovosice - 
Ústí nad Labem (21 km) ujeli za asi 35 minut. Cesta z Ústí, odkud 
nevyjeli před 2. hodinou, přes Krásné Březno do Podmokel podél 
Labe obnáší 27 km, z Podmokel k celnici 14 km, úhrnem tedy 41 
km. Z  toho vyplývá, že pro velké stoupání a  náledí již od obce 
Maxičky mohli dojet k celnici zhruba v rozmezí od 3.15 do 3.30.“

Naddozorce pohraniční finanční stráže Josef Čáp: „Kolem půl 
čtvrté ranní nastoupil jsem strážní službu v celním úřadě na Sněž-
níku. Závora přes silnici byla v té době dle běžného postupu staže-
na a uzamčena, čímž bránila volnému průjezdu po silnici. V době 
od 0.30 hodin do 3.30 hodin nemívá totiž nikdo službu a kancelář 
je prázdná. Po nástupu služby jsem zjistil, že poblíž celnice stojí 
opuštěné říšskoněmecké osobní auto. Sáhl jsem na chladič vozu 
a připadal mi studený. Příjezd vozu jsem nezpozoroval a dle svých 
zdejších zkušeností se domnívám, že auto dojelo po cestě od Pod-
mokel k celnímu úřadu s uzavřeným motorem a tedy zcela tiše. 
Vůz jsem si prohlédl, ale nepokusil jsem se proniknout do vnitřku 
auta, kde jsem na sedadle viděl ležet cestovní kufr. Předpokládal 
jsem, že ráno se ta věc, jíž jsem nepřikládal valného významu, pro-
tože občas takto nechávali u celnice auta návštěvníci hospody na 
Sněžníku, spolehlivě vysvětlí.“

• • •
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Vysvětlila se.
Ještě před rozedněním, v půl šesté ráno, dostavil se z Němec-

ka muž, o kterém naddozorce Čáp věděl, že bydlí ve tři kilomet-
ry vzdáleném saském Rosenthalu, a znal ho, jak vypověděl, „dle 
podoby, ale nikoliv podle jména“. Němec se představil jako Franz 
Ziebig, řidič z povolání. Oznámil, že panu Müllerovi, majiteli za-
parkovaného mercedesu, se v Rosenthalu udělalo nevolno a mu-
sel vyhledat lékaře. Jakmile se zotaví, bude však vůz potřebovat 
k cestě do Berlína. Takže pan Müller požádal prý o laskavost... Na 
dotvrzení toho, co říkal, předložil Franz Ziebig zmocnění k pře-
vzetí auta.

Jednovětou plnou moc.
Ručně sepsanou a datovanou v Rosenthalu 24. ledna 1935.
„Vollmacht. Der Überbringer anliegender Ausweispapiere ist 

berechtigt den Wagen Nr. IP-48 259.
Podepsáno jménem Hans Müller.
A  grafolog, kterému o  osmapadesát let později přinese autor 

této knížky několik papírů k vzájemnému porovnání, potvrdil: „Jde 
nesporně o  rukopis jednoho a  téhož člověka. Toho, který sepsal 
v Rosenthalu plnou moc. Toho, který v hotelu Záhoří vyplnil při-
hlašovací lístek. Toho, který v Londýně v pětačtyřicátém podepsal 
výslech před našimi zpravodajci.“ Dodejme k tomu: toho, který se 
v  životě představoval mnoha jmény, v  tomto případě třeba Hans 
Müller, jmenoval se však ve skutečnosti Alfred Helmut Naujocks...

Ale vraťme se na Sněžník.
Naddozorce Čáp držel v ruce Müllerovu plnou moc. Přečetl si 

ji a kývl - což činit neměl, neboť mu to jen o něco později přinese 
dost služebních těžkostí i posměchu. Ale byl na Sněžníku bez ja-
kéhokoliv spojení, bez telefonu, neměl se s kým poradit, nic zlého 

tedy netušil a ani tušit nemohl - a to, co se kolem vozu dělo, nebylo 
zcela neobvyklé. Je tu přece ta plná moc, a navíc si pan Ziebig - 
bratr známého rosenthalského hostinského, v jehož podniku jmé-
nem Forsthaus se, jak Čáp věděl, stravují i příslušníci saské pohra-
niční a celní stráže, přinesl klíče od vozu.

„V pořádku.“
Šel odemknout závoru a  dokonce pomohl Ziebigovi vytlačit 

auto ze závějí. Motor naskočil, mercedes podjel závoru, překročil 
hranici a ostrým záhybem mezi lesy zamířil k Rosenthalu.

Byl čtvrtek 24. ledna 1935.
Šest ráno.
I  v  tomhle je dráždivá zvláštnost politicko-kriminální kauzy 

Formis: pachatelé opustili nejen místo, ale i zemi svého činu dřív, 
než se kdokoliv dozvěděl, co se vůbec stalo - a než se ruka první 
úřední osoby dotkla zdecimovaného těla jejich oběti.

HEYDRICH: „TO NEVADÍ...“  

A co ti, jichž se předchozí svědectví týkala?
Jak vylíčí hodiny po vraždě muži, kteří ji spáchali? Aspoň tedy 

jeden z nich. Zpravodajský výslech, Londýn, březen 1945. Na židli 
před československými důstojníky sedí Alfred Helmut Naujocks.

„Útěkový plán jste si předem dohodli?“
„Ne, až cestou jsme se o tom radili. Uvědomovali jsme si svou 

situaci a  především jsme nemohli nervově vyčerpanou Edith 
Käsbachovou vystavit riziku, že by mohla být zatčena čs. policií 
a pod nátlakem případně vypovídat o naší akci. Proto jsme se roz-
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hodli dopravit ji v Praze na nádraží, aby mohla použít rychlíku do 
Berlína.“

„Dali jste jí nějaké pokyny?“
„Nerozumím této otázce - co máte na mysli?“
„Neměla třeba v Berlíně podat informaci o provedení operace 

a vaší situaci?“
„Nic takového. Ona byla od počátku do konce zcela mimo hru! 

Pouze jsem jí řekl, že ji hned po svém návratu do Berlína navští-
vím. Nepřijdu-li, bude to znamenat, že se mi útěk nezdařil. Ale ani 
v tom případě neměla rozhodně nic podnikat.“

„Jak jste potom opustili území republiky?“
„Trpěl jsem velkými bolestmi, ale věděl jsem, že musím služeb-

ní auto i  svého společníka, který sám neměl řidičské oprávnění, 
za každou cenu dopravit do Německa. Volil jsem stejnou trasu, 
po jaké jsem do Čech od hranic přijel. Mým cílem byla tedy cel-
nice Sněžník. Po potížích s obstaráním benzinu jsme tam dojeli 
asi kolem čtvrté hodiny ráno. Celnice nebyla osvětlena a  silnice 
uzavřena závorami. Vůz jsem tedy odstavil a  pěšky jsme odešli 
do blízkého německého městečka, jehož jméno jsem zapomněl... 
Mohu vidět mapu?“

„Byl to Rosenthal v Sasku?“
„Ano, nyní si to uvědomuji. Zde jsme navštívili místní celníky.“
„Svěřili jste se jim se svým posláním?“
„Něco takového nepřicházelo v úvahu.“
„Podle určitých pramenů jste tu údajně již byli očekáváni?“
„Nesmysl! Nikdo nevěděl, kdy a jak zákrok proti ing. Formisovi 

dokončíme, a kdy a kudy se tedy budeme vracet. Vše jsme s Göt-
schem řešili přímo na místě a bez spojení do Německa. Taková 
byla pravidla naší práce. Na naší celnici jsme tedy jako obyčejní tu-

risté předložili své pasy. Oznámil jsem, že jsem se zranil při opravě 
auta a potřebuji lékaře. Současně jsem sepsal plnou moc a požádal 
celníky, aby poslali na československou stranu muže, který ovlá-
dá podobný druh auta a  jemuž jeho jednorázovou službu dobře 
zaplatím. Potom přijel sanitní vůz a  dovezl nás oba nemocnice, 
kde mi ošetřili a zavázali rány. Původ zranění jsem nevyvětloval 
a  lékaře to ani nezajímalo. Sanitka nás pak někdy mezi sedmou 
a osmou hodinou ranní dopravila zpět k celnici u Rosenthalu, kde 
již stál náš mercedes. Pro muže, který auto dovezl, jsem nechal 
nějaké peníze. I když jsem byl značně unaven a také asi zesláblý 
ztrátou krve, vydali jsme se na cestu.“

„Přímo do Berlína?“
„Ano.“
„Šel jste ihned podat hlášení svým nadřízeným?“
„Nejdříve jsem se pro jistotu zastavil u Edith Käsbachové. Byla 

stále ještě nervově zhroucená, ale potěšilo ji, že se nám odjezd 
z Čech zdařil. Tušil jsem však, že naše známost tím, co se stalo, 
utrpí trhliny, což se pak opravdu potvrdilo a rozešli jsme se. Potom 
jsem jel do Prinz Albrechtstrasse 8.“

„Přijal vás Heydrich?“
„Ano, musel jsem mu podat osobní hlášení. Sdělil jsem, že roz-

kaz zničit vysílačku jsme splnili, ale že se vyskytly jisté komplikace 
a ing. Formis byl při akci zastřelen. Heydricha jako šéfa sicherhe-
itsdienstu úspěch zákroku viditelně potěšil a k zabití Formise se 
vyjádřil slovy, že ,to nevadí´. Využil jsem příznivé situace a ozná-
mil jsem i krycí účast Käsbachové na cestě do ČSR, protože by se 
o tom stejně brzy dozvěděl. V dobrém rozmaru nad tím Heydrich 
rovněž mávnul rukou.“

„Byli jste za akci nějak odměněni?“
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„Finančně přímo ne, ale Götsche i mne brzy poté povýšili na 
SS-untersturmführery nebo možná již SS-obersturmführery, což 
v důsledku přinášelo jisté materiální výhody. Peněžní zálohu na 
cestu jsem jako velitel akce musel vyúčtovat a  zbývající částku 
odevzdat do pokladny.“

„Teprve tím pro vás operace Formis skončila?“
„Dá se to tak říct.“
„To je vše, co můžete k případu vypovědět?“
„Víc toho prostě nevím.“
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VRAŽDA - „NA NĚJAKÉ ŽENĚ“  

Noc se jen nerada vzdávala narůstající přesile dne.
Jak báječně se v takovém čase spí!
Ale kdo mohl právě onoho 24. ledna 1935 onu ranní slast do 

dna vychutnat? Zabijáci Naujocks a Götsch nikoli: po šílené a jistě 
i riskantní jízdě přes půl Čech a Naujocksově ošetření v nemocni-
ci, pravděpodobně to bylo v Pirně, se kolem osmé vydali na cestu 
do hlavního města říše. Stejným směrem mířila v nočním rychlíku 
i učitelka tělocviku a vrahova milenka Edith Käsbachová, a těžko 
předpokládat - pokud vše nebylo jinak, že jí ta cesta připadala jako 
skvělý návrat z  milostného výletu s  člověkem, kterého si vážila 
a přitahoval ji...

A v hotelu Záhoří?
Kuchařská učednice Věra Pokorná: „Noc byla jako nekonečná. 

Někdy po půlnoci jsme s Marií Češkovou uvažovaly, že přejdeme 
do našeho pokoje v patře, aby nás pan šéf ráno při obvyklém buze-
ní nenašel ve Fliegrově pokoji, ale pak jsme to ze strachu zamítly. 
Připouštím, že nejvíc jsem se bála já, ale také Flieger nám odchod 
nedoporučoval. Ležely jsme tedy s Marií oblečené na posteli a jen 
chvílemi jsme si zdřímly. Kolem třetí mimoděk shodila Marie 
z  nočního stolku skleněný popelník a  Flieger ji okřikl, aby byla 
zticha. Z toho jsem usoudila, že nespí. Seděl po celou dobu na židli 

4. kapitola
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u okna, případně u toho okna postával a vyhlížel ven. Je pravda, 
že to mohlo činit dojem, jako kdyby na něco či na někoho čekal.“

Eliška Gráfová: „Toho dne, ve čtvrtek, jsem si mohla přispat, 
protože vnučka Hanička kvůli rýmě nešla do školy. Probudily mne 
vzrušené hlasy ze spodních pater, což mne překvapilo, protože 
jindy v tu dobu bývá hotel velmi tichý.“

Hoteliér Jan Gráf: „Těsně před sedmou jsem dle svého denního 
zvyku vstal, oblékl se a šel po schodech dolů. Už cestou jsem ucítil 
zápach kouře, ale měl jsem za to, že - jak se to občas i v zimě stávalo 
- si někde venku trampové rozdělali oheň. Když jsem otevřel dveře 
k hostinským pokojům, zjistil jsem, že chodba je plná dýmu. Zaklepal 
jsem na dveře pokoje číslo 2, kde spávají Češková a Pokorná, a když 
se neozvaly, vstoupil jsem dovnitř. Pokoj byl prázdný, což mne pře-
kvapilo. Hlasitě jsem vykřikl ,Pane Flieger!´, načež číšník přiběhl na-
horu. Byl rozrušený a vyhrkl na mě: ,Copak vy jste, pane šéf, neslyšel 
tady z chodby střelbu?‘ Po tomto sdělení jsem si došel do bytu pro 
pušku a také mě napadlo, že asi došlo k milostné tragédii kvůli dámě 
pana Mülera, s níž se večer bavil ing. Formis. Potom mi Flieger dost 
zmateně líčil svůj noční zážitek. kdy snad kromě jiného viděl muže 
táhnoucího na pokoj 6 nějaké tělo. Společně jsme vyšli před hotel.“

Josef Fousek, dělník z  Přestavlk: „Se sousedy Listíkem a  Za-
jíčkem šli jsme ráno sekat led. Ještě před potokem, vlévajícím se 
do Vltavy, našli jsme červenou lyžařskou rukavici, kterou Zajíček 
zastrčil do kapsy a  později ji předal četníkům. Když jsme došli 
k hotelu, viděli jsme, že hoteliér Gráf a číšník Flieger stojí venku. 
Zahlédli jsme také, že z jednoho otevřeného okna visí dolů provaz 
silný asi jako palec. I zápach po dýmu jsme cítili, ale řekli jsme si, 
že tam snad pálí nějaké staré slamníky. Na zemi byl poprašek sně-
hu a žádných stop po autě jsme si nevšimli.“

Číšník Karel Flieger: „Vrátili jsme se do hotelu. Z  Formisova 
pokoje číslo 6 stále jako kdyby unikal dým. Vzali jsme za kliku, 
bylo zamčeno. Dále jsme tedy o  vstup neusilovali, jen jsme na-
hlédli do pokoje 4, kde se předchozího dne ubytovali pan Müller 
a jeho dáma, a pan šéf mi řekl, abych zatáhl dovnitř z okna visící 
provaz, což jsem učinil. Hned poté rozhodl, že není možno ztrácet 
čas a poslal mne na četnickou stanici do Čími, což je vesnice vzdá-
lená od hotelu asi půl druhé hodiny chůze.“

Vrchní strážmistr Adolf Hendrych, velitel stanice v Čími, úřed-
ní záznam: „Ve čtvrtek 24. ledna 1935 v 9 hodin 30 minut ozná-
mil číšník Karel Flieger, zaměstnaný v  hotelu Záhoří, obec Pře-
stavlky čp. 63, správní okres Dobříš, na zdejší stanici, že v hotelu 
byla spáchána vražda na nějaké ženě. Společně s oznamovatelem 
a strážmistrem Vaisem jsme odjeli na místo činu, kam jsme dora-
zili asi v 10 hodin 15 minut.“

• • •

Už minulo čtvrteční ráno.
Zase je v  tom podivuhodná osudovost: ve čtvrt na jedenáct 

v noci inženýr Formis zemřel, a čtvrt na jedenáct dopoledne ná-
sledujícího dne lze i navzdory tomu, že četníci přijeli řešit „vraždu 
na nějaké ženě”, považovat za startovní bod vyšetřování, které se 
potáhne po řadu dnů, a v důsledcích pak ještě mnohem déle.

Čtvrt na jedenáct.
Jak daleko od Berlína byl asi v té chvíle mercedes s poznáva-

cí značkou IP-48 259 - rychlý vůz řízený mladým mužem, jemuž 
přes obvaz na ruce prosakovala krev?

Jeho vlastní krev.
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Krví toho druhého, který uplynulou noc nepřežil, se jiní lidé 
teprve začnou zabývat.

PÁTRÁNÍ: KROKY A KRŮČKY  

Kdo byl prvotním jejich protivníkem?
Dým.
Vrchní strážmistr Hendrych: „Kouřem, který unikal z pokoje 

číslo 6 v prvním patře, byl nasycen snad už celý hotel. Po kolenou 
jsem se zadýmenou chodbou dostal až ke dveřím zamčeného po-
koje, použil jsem násilí a dveře vyrazil ze zámku. I přes kouř, který 
se odtud vyvalil, jsem zahlédl nohy ležící postavy. Dovnitř se však 
nedalo vstoupit. Usoudil jsem, že místnost je třeba odvětrat ok-
nem, a tudy do ní asi také proniknout.“

Jan Zajíček z Přestavlk: „Na výzvu četníků přistavil jsem ke stě-
ně žebřík a vylezl nahoru. Rozbil jsem jednu ze skleněných tabu-
lek a kličkou zevnitř okno otevřel. Také jsem roztrhl záclonu, aby 
kouř mohl jít ven. Z vnitřku jsem viděl jen to, že hoří postele. Pak 
vylezl po žebříku vrchní strážmistr Hendrych a podávali jsme mu 
vodu, aby doutnající postele uhasil.“

Konečně se to aspoň částečně podařilo.
Velitel stanice v Čími vstoupil do chodby u hostinských poko-

jů a  první, čeho si všiml, byly - dle jeho autentického záznamu 
- „hustě rozseté kapky krve, značící cestu od pokoje 4 k pokoji 6“. 
Popošel dál a nahlédl do místnosti označené šestkou. Očekával, 
že tu najde - jak bylo původně ohlášeno - tělo zavražděné ženy. 
S překvapením zjistil, že je tomu zcela jinak.

Adolf Hendrych: „Na podlaze mezi jednou z  ohořelých poste-
lí a skříní ležela na zádech a hlavou k oknu mrvola mně neznámého 
muže. Pod jeho hlavou byla kaluž krve. Mrtvola byla oblečena do hně-
dé haleny a tmavomodrých kalhot, na nohou měla světlehnědé ponož-
ky a černé starší polobotky. Levá ruka mrtvého byla opřena o nohu po-
stele, pravá natažena na podlaze. Povrchní prohlídkou, aniž bych se těla 
dotknul, jsem zjistil, že muž má střelnou ránu v čele a vytéká mu krev 
z nosu a uší. Jeho ruce, obličej a další části těla byly ožehnuty.“

Ale kdo to vlastně je?
Zvedl se, aby přivolal svědka k identifikaci.
Číšník Karel Flieger: „Odmítal jsem do pokoje číslo šeat vstou-

pit, bál jsem se, ale četník mi to jednoduše nařídil.“
Hendrych: „Flieger na tělo krátce pohlédl a vykřikl: ,Ježíši, to je 

přece náš inženýr!‘ A musel jsem ho přidržet, jinak by snad omdlel. 
Když jsem se takto dozvěděl, že mrtvý je emigrantem z Německa, 
uvědomil jsem si, že jde o závažný případ politického charakteru, 
nechal jsem tedy celý prostor chodby a pokojů uzavřít, aby nedo-
šlo k ničení stop, a strážmistra Vaise jsem pověřil, aby si obstaral 
auto a odjel přivolat nadřízené a posily.“

• • •

On sám to správně tušil.
Jen po krátkou dobu zůstal hlavní úřední osobu na místě činu 

zřejmě velmi schopný a operativně jednající velitel četnické stanici 
v Čími.

Nedlouho po poledni se už situace změnila.
Dostavil se velitel stanice ve Štěchovicích Václav Smrkovský 

a  jakmile se seznámil se základními fakty, okamžitě vyslovil názor, 
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že vraždu spáchali oni tři podezřelí Němci, dva muži a žena, které 
22. ledna, tedy před dvěma dny, kontroloval ve štěchovickém hotelu 
U parolodě. Protože údajné jméno Müller bylo uvedeno i na přihla-
šovacím lístku v hotelu Záhoří, vyhlížela tato hypotéza velmi pravdě-
podobně. Proto se Smrkovský vydal do Prahy, kde kromě zemského 
četnického velitelství a  pátrací stanice osobně uvědomil i  policejní 
ředitelství s tím, že je třeba učinit kroky, aby podezřelá posádka mer-
cedesu s číslem IP-48 256 nemohla opustit území republiky.

Myslel to dobře, ale na jakékoliv kroky bylo pozdě.
Naujocks s Götschem v té době byli již v Berlíně, anebo těsně 

před ním. Už necítili strach z toho, co se v hotelu Záhoří přihodilo.
Tam bylo hodinu po hodině čím dál víc rušno.
V půl čtvrté přijel velitel četnického oddělení v Příbrami štábní 

kapitán František Karhan. Následovala ho soudní komise okres-
ního soudu v Dobříši v čele s JUDr. Františkem Gernetem, členy 
komise byli kromě zapisovatele Františka Dohnala i lékaři MUDr. 
Richard Frankl a MUDr. Blažej Prusík. Brzy poté vstoupil do ho-
telu Záhoří také příbramský okresní hejtman Jan Vodička v do-
provodu okresního četnického velitele Karla Schreinera. A  po 
sedmnácté hodině dorazilo služební auto četnického velitelství 
a pátrací stanice z Kladna s majorem Josefem Vítem a vrchním 
strážmistrem Antonínem Seidlerem.

• • •

Zatím se hovořilo „jen“ o vraždě.
Přesněji: „jen“ o vraždě jakéhosi emigranta.
A  byl to až ten posledně jmenovaný, tehdy sedmatřicetile-

tý vrchní strážmistr Seidler, velitel kladenské pátračky a  rodák 

z Jarošova nad Nežárkou, kdo jedinou větou dal událostem nový 
směr. Po mnoha desetiletích o tom autorovi osobitým způsobem 
vyprávěl v Kunicích u Stránčic, kde jako důchodce dělal účetního 
v zemědělském družstvu:

„Není to na metál, přišlo by se na to stejně, ale je pravda, že 
jsem jako první ze všech pronesl slovo vysílačka - a všichni se 
potom chytli za hlavu a začal cvrkot. Mládenci z četnické sta-
nice, kam hotel spadal, si možná vedli náramně, ale pak už to 
v průběhu toho prvního dne byl dost zmatek. Jako vždycky, když 
se sjede moc šéfů a každý chce velet, aby ho nepředběhli ti druzí. 
Stane se pak, že unikají detaily, na nichž často dost záleží. Byla 
už skoro tma, když jsme se tam objevili. Major Vít se začal, jak 
bylo jeho zvykem, věnovat společenským záležitostem, obletoval 
potentáty, a já se tam motal a snažil se najít něco, na co ostatní 
ještě nepřili. A vyšlo mi to. Jeden z řadových četníků, který hlídal 
před budovou a znali jsme se asi z některého předchozího přípa-
du, mne upozornil:

,Podívejte, támhle je nějaký drát. Na co to asi je?‘
Posvítil jsem si tím směrem a opravdu: ze svahu vedl drát do 

okna mansardní místnosti přímo nad pokojem, kde ležel mrt-
vý. Nikomu jsem nic neřekl, zašel jsem dovnitř a odemkl jsem 
si dveře toho pokoje - myslím, že nade dveřmi bylo číslo 17 
- paklíčem, který jsem jako fachman z naší branže vždy nosil 
u  sebe. Otevřel jsem... a  byl jsem doma. Jako nadšenci-radi-
oamatérovi mi to bylo jasné hned na prvním pohled. Poptal 
jsem se u hoteliéra, komu že patřila ta horní cimra, pak jsem 
sešel dolů a  v  jídelně hotelu, která se změnila na vyšetřovací 
štáb, jsem oslovil sbor četnických a policejních velitelů i lidí ze 
soudní komise:
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,Pánové, dumáte-li o motivu vraždy, možná vám ušetřím práci. 
Ten pán v prvním patře, který je dočista mrtvý, tu zřejmě obslu-
hoval černou vysílačku.‘

Přál bych vám vidět, jak se někteří z nich... zejména ten idiot 
Vít, který pak za okupace zle kolaboroval s nacisty... tvářili.“

• • •

Slovy svérázného pana Seidlera: „začal cvrkot“.
Telefony v okolí byly v plné permanenci a už v průběhu večera 

se na místě objevili lidé, kteří k obyčejným mordům obvykle ne-
jezdili. Třeba takový vrchní komisař JUDr. Soukup z policejního 
ředitelství v Praze, který si vzal s sebou hned dva policejní agen-
ty-specialisty a rovnou ve dveřích cítil, dle vrchního strážmistra 
Seidlera, povinnost varovně oslovit přítomné:

„Pozor, přátelé, pohybujeme se na tenkém ledě, tohle není 
vražda čeledína - jde o velmi citlivou záležitost s mezinárodním 
dopadem. Uvědomte si: týká se to Německa... a vzpomeňte si, co 
se dělo ve třiatřicátém kolem podobné vraždy profesora Lessinga 
v  Mariánských Lázních. Takže, prosím, žádné ukvapené závěry. 
A nestojíme ani o jakoukoli neřízenou publicitu...“

Marné volání!
Víme to moc dobře: tuhle lavinu nelze žádnými argumenty 

zastavit. Z  násilné smrti v  zapadlém hotelu třicet kilometrů od 
Prahy se zjištěním o vysílačce a sdělením štěchovického vrchního 
strážmistra Smrkovského, že podezřelými z činu jsou dva mladší 
říšští Němci doprovázení velmi půvabnou dámou, stávala bezkon-
kurenční senzace. Černá vysílačka, vražedné komando z ciziny - 
a krásná ženská, to je přece skoro románová bomba! Vyburcováni 

z klidu a avízováni svými kontakty u policie a četnictva, vydali se 
tedy do hotelu Záhoří také první novináři a nečekajíce na oficiální 
vyjádření, jehož vydání se stále odkládalo, začali nejen nahlížet 
vyšetřovatelům pod prsty, ale pouštěli se i do samostatného pát-
rání.

„Proč ten člověk vysílal? A kam?“ ptal se jeden ze žurnalistů 
vrchního strážmistra Seidlera.

„Nevím,“ odpověděl četník popravdě. Jeho samotného by to za-
jímalo, i když to podstatné se dalo tušit.

„A kdo mi k tomu něco řekne?“
„Nevím. Jistě chápete, že to není četnická záležitost.“
Až pozdě večer se i v tomhle směru vyjasnilo. Přijeli totiž tech-

ničtí komisaři ing. Schöferling a  ing. Jirounek, které sem jako  
radiotechnické znalce vyslalo ministerstvo pošt a telegrafů - a z je-
jichž vůči Formisovi obdivnému odbornému protokolu jsme již 
citovali. Stačilo jim nyní nahlédnutí do pokojů 6 a 17 a už mohli 
vydat předběžné dobrozdání:

„Jde s téměř stoprocentní pravděpodobností o vysílačku nasmě-
rovanou proti Německu, po níž se už delší čas úřední cestou pátrá.“

Samozřejmě: byla to novinářská bomba.
A  také zkouška žurnalistické pohotovosti. Hrstka reportérů 

přímo na místě vymýšlela titulky pro zítřejší vydání svých listů.
České Slovo: Německý emigrant zavražděn v hotelu Záhoří.
Polední Lidové listy: Politická vražda říšského emigranta v ho-

telu u Prahy.
Právo lidu: Berlín vraždí! Z Německa vyslaní pachatelé zákeřně 

zavraždili říšskoněmeckého emigranta ing. Rudolfa Formise.
V komentářích se mnohokrát připomínala půl druhého roku 

vzdálená vražda profesora Lessinga.
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A pohotovost?
Obdivuhodná. Některé noviny nabídly čtenářům již v  pá-

tek 25. ledna 1935 všechna známá fakta o  trojici předpoklá-
daných viníků, jejich údajná jména, data narození, poznávací 
číslo vozu, reportéři stačili vyšťourat už i mnohé detaily o  je-
jich zdejším pobytu, a stejně důkladně zmapovávali vše, co se 
týkalo života ing. Formise. Samozřejmě se však vyskytly i vady 
na kráse: nepodložené fámy - a také se leccos zkomolilo. Nejen 
nejrůznějším způsobem jméno Edith Käsbachové, ale i samot-
né oběti. V  Lidových listech napsali, že „Edith Karlsbachová 
byla hlavou celé tlupy... a  ing. Rolf Wormys znal plány říšské 
armády a proto musel zemřít“.

Přidržme se však ještě čtvrtečního večera a noci.
A  hotelu Záhoří, kde se rozbíhala do obrátek pátrácí rutina. 

Kroky a krůčky. Jedni se starali o to první, jiní o druhé. Venkovní 
ohledání se ponechalo na denní světlo, uvnitř hotelu se však pra-
covalo skoro celou noc, a pak - po vystřídání - zase dál.

A výsledky se skládaly do mozaiky.

• • •

Skoro jako by se vše dalo sevřít do dlaně.
Co zbude po člověku, který násilím přišel o život...?
Snad každá bezpečnostní složka na světě má blanket k podob-

nému účelu. Ten, který používalo naše předválečné četnictvo, je 
oboustranně nadtištěn jako Seznam věcí doličných, má formát A4 
a pět nalinkovaných rubrik: číslo položky - den převzetí - předmět 
- vlastník - kdy a jak bylo s předmětem naloženo - poznámka. Se-
znam osobních věcí, které zůstaly po ing. Rudolfu Formisovi, má 

pouhých jedenapadesát položek a drobné písmo muže z četnické 
pátrací stanice je dokázalo vtěsnat na půl druhé strany blanketu:

pár vysokých bot,
vložky do bot,
klobouk,
vařič čaje,
kapesní svítilna,
bílá košile,
vázanka,
šle,
holicí strojek....
Netřeba citovat celý seznam. Jen u dvou bodů se na okamžik 

zastavme. Souvisí s nimi výpověď dvaačtyřicetiletého absolventa 
grafické školy a  výtvarného fotografa Františka Schmidta, syna 
Formisovy bytné, který si s  německým podnájemníkem občas 
otevřeně popovídal. „Poměrně často pan Formis hovořil o smrti,“ 
sdělil svědek do protokolu, „zmiňoval se zejména o vraždě Les-
singa a  nevylučoval, že by ho mohl postihnout podobný osud. 
Vzpomínám si, jak jednou v této souvislosti a při hodnocení své 
nedobré finanční situace řekl, že jen dvou věcí by se nikdy nedo-
kázal kvůli penězům zbavit. Měl tím na mysli prsten, který snad 
dostal od své matky, a také své nezvykle vyhlížející hodinky, jichž 
si velmi cenil a říkal o nich, že jsou letecké. Prohlásil, že kdyby ho 
někdo jednou zabil, aspoň by se na těch hodinkách poznalo, v ko-
lik hodin se to stalo.“

Nakonec vše dopadlo jinak.
V  četnickém seznamu věcí doličných je jen zběžná zmínka 

o „nepříliš cenném prstenu“, který se nalezl v kapse haleny zavraž-
děného, a není ani jasné, jak se s tímto předmětem později naloži-
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lo. Zato pod bodem číslo osm se stručně uvádí: „k nepoužití spá-
lené hodinky“. Zaznamenat smrtí a násilím zmrtvělý čas, který se 
na nich pravděpodobně provždy zachytil, však nikoho nenapadlo.

• • •

Z hlediska vyšetřování byl ovšem mnohem důležitější seznam 
předmětů, které jako corpus delicti bezprostředně souvisely 
s vraždou:

„1/ jeden ostrý náboj, nalezený v pokoji č. 4 na podlaze mezi 
krevními skvrnami,

2/ jeden ohněm poškozený zásobník se vzpříčenou patronou, 
nalezený na pokoji č. 6 ve zbytcích shořelé postele,

3/ jedna nábojnice, nalezená na hotelovém smetišti, kam byly 
vyhozeny spálené matrace a  nečistota z  pokoje č. 6 - nábojnici 
chybí kule, nemá na zápalce znatelný náraz úderníku a pravděpo-
dobně vybuchla v pokoji č. 6 zahřátím ze založeného ohně,

4/ jeden ostrý náboj, nalezený pod skříní v pokoji č. 6,
5/ dvě vystřelené nábojnice, nalezené v pokoji č. 6 pod hlavou 

ing. Formise,
6/ jedna vystřelená nábojnice, nalezená na čepici zavražděného 

ing. Formise po pravé straně mrtvoly na pokoji č. 6,
7/ jedna vystřelená nábojnice, nalezená v pokoji č. 6 pod nohou 

mrtvého ing. Formise,
8/ dva projektily, z nichž jeden nalezen byl v oděvu ing. Formi-

se (pod pravou lopatkou) při jeho svlékání před pitvou, a druhý 
nalezen po odstranění ohořelých zbytků zařízení pokoje číslo 6.“

Deset předmětů - deset němých aktérů zločinu.

• • •

Pitva.
Neradostná, ale stejně tak nevyhnutelná součást toho, co bylo 

třeba učinit. Nejen místo činu, nejen nalezené předměty, i lidské 
tělo musí vydat své svědectví. Dnes už tomu tak není, tehdy bylo 
obvyklé, že se pitva konala - pokud to bylo možné - přímo v ob-
jektu, kde došlo k vraždě či nalezení oběti. A tak lékaři z Dobří-
še MUDr. Frankl a MUDr. Prusík v improvizovaných podmínách 
otevřené hotelové verandy, tedy téměř pod širým nebem, začali 
diktovat zapisovateli soudní komise své poznatky.

„Pište!
Za prvé: Nekryté části těla, tedy hlavně ruce a tvář, silně ohněm 

osmahnuty a  místy popáleny, takže povrchní kůže se loupá. Na 
pravé straně tváře a  na čele příškvarky ze spálené hmoty, která 
připomíná vazelínu.

Za druhé: Z úst a obou uší vytékala mrtvému nyní už zcela za-
schlá krev.

Za třetí: Na hřbetě pravé ruky jsou nevýrazné oděrky kůže. 
Zjištěno však, že tyto povstaly při přenášení mrtvoly na místo pit-
vy.

Za čtvrté: Na čele asi 4 cm nad kořenem nosu nalezena střelná 
rána (průměr 7 - 8 cm) s  okolím opáleným od výstřelu. Druhá 
střelná rána zjištěna byla těsně pod prsní kostí v místě mečovité-
ho výstupku a asi 2 cm vlevo od čáry střední. Tato rána odpovídá 
širokému průstřelu se spálenými okraji v haleně a košili mrtvého. 
Když došlo ke svlečení haleny, vypadla kulka.

Za páté: Ve vlasech na temeni hlavy jsou chuchvalce sražené 
krve. Po odstranění kůže zjištěna hvězdicovitá fraktura klenby 
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mozkové, která byla způsobena prudkým úderem tvrdým a tupým 
předmětem (klackem?).

Zašesté: Právě tuto ránu lze považovat za smrtelnou, stejně jako 
střelný zásah do hlavy. Střelná rána, která zasáhla prsa a pronikla příč-
ně přes celá játra, nebyla podle našeho názoru sama o sobě smrtelná.“

• • •

Takhle se sbíraly kamínky.
Kousek po kousku, krůček za krůčkem.
Detailní popis pokoje číslo šest. Totéž u pokoje číslo 4, který 

si pronajali Müller s  Käsbachovou. Popis místnosti číslo l7, kde 
byla instalována vysílačka. Vyhodnocení krevních stop na chod-
bě. Lékařské ohledání mrtvoly. V průběhu pátečního dopoledne 
i průzkum okolí hotelu, kde se mimo jiné - jak víme - našla dám-
ská lyžařská rukavice červené barvy, přesně taková, jakou předtím 
řada svědků viděla u Edith Käsbachové. Několikeré vzájemné po-
rovnávání svědeckých výpovědí hoteliéra a personálu. Poznámky, 
protokoly, úřední záznamy, pátrací relace, hlášení...

Z pár otazníků se skrývá kriminalistická abeceda.
Kdo, kdy, kde, proč, čím, jak...?
Již věděli, kdo je mrtvý, a  také s  téměř stoprocentní jistotou 

předpokládali totožnost pachatelů. Spornou nebyla ani otázka 
místa, času, vražedného nástroje - a rovněž motiv dost jasně vy-
plýval z okolností.

Co zbývalo?
Vlastně jen jedno jediné: dobrat se k co nejpřesnější předsta-

vě, jak se to stalo - jak ve středu 23. ledna 1935 probíhaly minuty 
a vteřiny předcházející poslednímu Formisovu vydechnutí.

REKONSTRUKCE  

Víme z úst svědků, co se dělo odpoledne.
Víme od nich i  to, co se dělo večer. Zhruba do dvaadvacáté 

hodiny a patnácté minuty.
Čas, který následoval po tomto osudovém předělu, nám s de-

setiletým odstupem nuceně popsal zatím jen Alfred Helmut Nau-
jocks, jeden z těch, kteří přijeli - prý - pouze zničit vysílačku a jen 
shodou náhod byli - prý - donuceni zabít. Muži, jimž bylo v led-
nu 1935 uloženo vyšetřit vraždu v hotelu Záhoří, se pochopitelně 
museli bez této dodatečné, subjektivní a asi i alibisticky laděné vý-
povědi obejít. Ale nejen z těchto důvodů došli k odlišným závě-
rům. Hovořila v tom směru i zjištěná fakta.

Čtvrt na jedenáct.
V hotelu uprostřed spící přivltavské krajiny se v  té chvílí na-

cházelo, nepočítáme-li vnoučata manželů Gráfových, celkem de-
vět osob. Pět z nich patřilo k hotelu, čtyři byli hosté, z čehož jeden 
z nich jím bude už jen velmi krátkou dobu, protože zemře, a o dal-
ším lze jako o řádném hostu pochybovat, jelikož se do hotelového 
pokoje číslo čtyři tajně dostal oknem.

Připomeňme si, čím se ten který z nich zabýval.
Hoteliér se chystal ke spánku a když slyšel výstřely, považoval 

je - jsa prokazatelně nedoslýchavý - za údery dveří a postěžoval si 
své manželce na nepřístojnou hlučnost svých zaměstnankyň. A ty, 
na které takto pohoršeně myslel? Rány neměly na svědomí, ale je 
pravda, že se nenacházely tam, kde měly být. Kuchařská učedni-
ce Věra Pokorná a pokojská Marie Češková v tichosti opustily už 
kolem desáté hodiny svůj pokoj číslo 2 v prvním patře a navštívi-
ly přízemní místnost číslo 21, kde přespával číšník Karel Flieger. 
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Objevily se později - zejména na stránkách tisku - škodolibé hlasy 
naznačující, že konání tohoto nudícího se trojlístku ve věkovém 
rozpětí 33 - 19 - 15 let mělo pravděpodobně trochu intimnější po-
dobu, a  nikoli onoho večera poprvé, ale berme raději za platné 
výpovědi těch, jichž se to týkalo: Marie prý chtěla, aby jí Flieger 
zastřihl mikádo a vyholil krk, Věra jen přihlížela a požádala o as-
pirin, protože byla přistydlá a bolela ji hlava.

O patro nad nimi se v té chvíli začaly dít věci.
Ozval se hluk, ženský výkřik.
A tři nebo spíš čtyři výstřely.
Bez ohledu na pohanu, kterou bude muset ještě vytrpět, je tře-

ba říci, že se číšník Flieger aspoň zpočátku zachoval jako muž. 
Ponechal děvčata ve svém pokoji, natáhl si přes pyžamo kalhoty 
a vydal se nahoru.

A nikdy na ty chvíle nezapomene:
„Chodba v poschodí byla osvětlena elektrickou stropní lampou. 

Povšiml jsem si, že dveře do pokoje číslo 6, kde bydlel ing. Formis, 
jsou dokořán otevřeny. Na chodbě u dveří stál muž, kterého jsem 
nikdy neviděl, měl na hlavě světlou sportovní čepici a držel pis-
toli, dokonce jsem se jednu chvíli domníval, že má pistoli v každé 
ruce, ale tím si nejsem jist. Šel jsem velmi tiše, takže si mne muž 
nevšiml a proto jsem stačil ještě nahlédnout do pokoje. Čelem ke 
dveřím tam stál člověk, kterého jsem znal jako Hanse Müllera, 
a ten jako by je odněkud někam vlekl, držel v podpaží bezvládné 
tělo, jež jsem neměl čas dostatečně si prohlédnout a proto jsem se 
domníval, že jde o Müllerovu společnici, která snad byla v hádce 
ze žárlivosti některým z mužů zastřelena. V té chvíli si mne však 
všiml ten člověk s pistolí či pistolemi. Namířil na mne a německy 
vykřikl:

,Ruce vzhůru!‘
Poslechl jsem a pomalu se sunul ke dveřím prázdného a snad 

i  odemčeného pokoje číslo 7, který se nacházel zcela na konci 
chodby. Mínil jsem se tam schovat. Když jsem skoro již sahal na 
kliku, ozbrojený člověk mne zatlačil do rohu a řekl cosi, čemu jsem 
porozuměl tak, že se nemám ani hnout. Zůstal jsem tedy stát na 
místě a slyšel jsem, že Müller v pokoji číslo 6 něco zapálil, pro-
tože se ozval zvláštní sykot, vyvalil se oblak namodralého dýmu 
a snad tlakem vzduchu se prudce zavřely dveře tohoto pokoje, od-
kud Müller těsně předtím přeběhl do pokoje číslo 4. Pach dýmu 
mi připomněl chuť kysličníku vodičitého, jímž si čistívám zuby. 
Pocítil jsem obavy, zda mne nyní ten cizí chlap jako nežádoucího 
svědka nezastřelí, ale pouze mi pokynul pistolí a řekl:

´Nic jsi neviděl!´
Opakovaným pokynem ,Marsch!‘ mne zahnal z  chodby ke 

schodům do přízemí. Po návratu do svého pokoje chtěl jsem ote-
vřít okno s tím, že tudy vyskočím a poběžím pro pomoc. V hotelu 
zaměstnaná děvčata, tedy Češková a Pokorná, které se u mě v po-
koji v té době zdržovaly, mi v útěku bránily, bylo jasné, že se bojí, 
a já jsem si také vzápětí uvědomil, že by mne ti cizí muži mohli 
zastřelit a tento pocit ve mně převládl, takže jsem se zachoval tak, 
jak jsem se zachoval.“

Jak že se to zachoval...?
Víme to: celý zbytek noci a kus rána posedával či postával u za-

vřeného okna.
Mnozí - především novináři - ho kvůli tomu nazvou zbaběl-

cem, ne-li přímo, jak poznáme, podplaceným či dokonce vědo-
mým společníkem vrahů. V odstupu času lze projevit více lidské-
ho pochopení. Těsně po výstřelech jednal přece Karel Flieger zcela 
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chlapsky. Krátce poté, kdy poprvé v životě stanul proti hlavni pis-
tole - a je lhostejné, zda to byla jen jedna zbraň či dvě, pocítil po-
chopitelně strach. A ten mu zřejmě na mnoho nejbližších hodin 
zatemnil hlavu, spoutal ruce i nohy.

Odsouzeníhodné?
Ale kdo sám o sobě ví, že by jednal jinak...?
Číšník Karel Flieger tedy neučinil nic z toho, co by snad uči-

nit měl. Ale je sporné, zda by jakýmkoliv svým skutkem změnil 
stav věcí. Inženýr Formis v pokoji nad ním byl neodvratně mrtev. 
A  i  kdyby Flieger opravdu vyskočil oknem a  utíkal pro četníky, 
těžko by se tak jako tak zabránilo v útěku vrahům do Německa. Ti 
se v té době již najisto hnali k hraničnímu přejezdu na Sněžníku, 
kde celníci neměli telefon a v nočních hodinách se tam nedržela 
služba...

Kuchařská učednice Věra Pokorná to řekla přesně: „Noc byla 
jako nekonečná.“

Flieger neustále vyhlížel oknem: nic a nikoho tam však neviděl 
a ani už vidět nemohl. Jen tmu a minutu po minutě pak pozvolné 
rozednívání. Světlo se zakusovalo do kraje jak nůž do měkkého 
chleba a číšník v Kristových letech se zvolna přestával bát toho, co 
bylo, protože čím dál víc v něm narůstaly obavy z toho, co teprve 
přijde.

• • •

Necelých devadesát minut trvala v  pátek 25. ledna 1935 po-
licejní a četnická rekonstrukce pravděpodobného průběhu činu. 
Svědci předvedli své počínání v kritické době i v okamžicích, které 
zločinu předcházely. Pokusnými výstřely na chodbě v prvním pa-

tře a ve zdejších pokojích se upřesnily jejich zvukové vjemy. A ml-
čenlivým svědectvím přispěly i nalezené stopy a předměty: mrtvý 
a jeho poloha, krevní skvrny, nábojnice a střely, znaky nástřelu na 
stěnách a podlaze, pod pokrývkou na pokoji číslo čtyři připrave-
ná konopná šňůra, zakoupená ve Štěchovicích a vhodná k věšení 
prádla - anebo také ke spoutání člověka...

A závěry?
Pro nás nikoli zcela převratné, ale přece jen v lecčems odlišné 

od obrazu, který o onom pozdním večeru vykreslil při výslechu 
v Londýně důstojník SS Alfred Helmut Naujocks.

Dejme však slovo dokumentu:
„Úřední záznam.
„Rekonstrukce vražedného útoku na ing. Formise.
Ze všech daných okolností lze usoudit, že zatímco Käsbachová 

zdržovala ing. Formise v  jídelně hotelu, Müller s pomocí prova-
zu (rovněž předem zakoupeného ve Štěchovicích) oknem vpustil 
dovnitř Schuberta a společně připravili vše potřebné. Po návratu 
z jídelny zašel ing. Formis do svého pokoje, což lze vyvodit z nále-
zu klíče, který byl do zámku zasunut zevnitř.

Krátce poté zřejmě Käsbachová pod nějakou záminkou vy-
volala ing. Formise z jeho pokoje a přiměla ho, aby vstoupil do 
pokoje číslo 4, kde na něho již čekali Müller se Schubertem 
a podle nálezu šňůry není vyloučeno, že ho chtěli spoutat a tak 
připravit k únosu.

Ing. Formis - vida, že padl do nastražené léčky - začal se však 
bránit pistolí, kterou před časem získal za nezjištěných okolností 
(Schwarze Front) a stále ji nosil u sebe. Tato pistole po útěku pa-
chatelů nebyla, stejně jako zbraň jejich, na místě činu nalezena. 
Pronikavý ženský výkřik, který slyšeli svědkové Flieger, Češková 
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a Pokorná, pocházel zřejmě od Käsbachové, a je možno předpo-
kládat, že vykřikla ve chvíli, kdy uviděla v ruce ing. Formise zbraň.

Poněvadž v pokoji číslo 4 nalezen byl ostrý (nevystřelený) ná-
boj do opakovací pistole, lze z toho usoudit, že ing. Formis patrně 
v domnění, že jeho pistole není nabita, strhnutím pouzdra zpět 
vyhodil náboj, nalézající se v nábojové komoře. Pravděpodobně se 
mu podařilo i vystřelit a zasáhnout některého z pachatelů (stopy 
krve v okolí místa, kde stálo jejich auto, zakrvácený kapesník), ale 
poté byl zřejmě sražen úderem do hlavy, jímž mu byla proražena 
lebeční kost. Následně byl střelen do hlavy a prsou. Vyloučit však 
nelze ani to, že výstřely předcházely pádu, při němž si rozbil hlavu.

Podle svědectví číšníka Fliegra to byl údajný Müller, kdo držel 
v podpaží tělo ing. Formise (mylně svědkem pokládané za tělo Kä-
sbachové), které zřejmě tímto způsobem odtáhl z pokoje číslo 4 
do pokoje číslo 6, kde potom záměrně vyvolal požár, který poško-
dil nejen technická zařízení ing. Formise v tomto pokoji, ale i jeho 
tělo. Dle rekonstrukce při tomto vlečení ruce Müllerovy nacházely 
se ve výši zhruba jednoho metru nad zemí, což odpovídá komi-
sionálnímu zjištění, že kapky krve v pokoji číslo 4 a zejména na 
chodbě mezi oběma pokoji zhruba z této výše dopadaly na zem.“

Toť vše.
Záznam o rekonstrukci v komentáři k předchozímu textu při-

pouští: „V  jednotlivostech není vyloučeno, že se vzhledem k za-
hlazujícímu vlivu ohně, malému počtu stop a svědectví nemuselo 
vždy dojít ke zcela správným úvahám, a že tedy skutečnost mohla 
být poněkud jiná, než z rekonstrukce vyplynulo, což však nic ne-
mění na podstatě skutku, který se stal.“

Klobouk dolů před touto střídmou otevřeností!

• • •

Co dodat?
Nalistujeme-li si nazpět londýnskou výpověď Naujockse-Mül-

lera, okamžitě nás udeří do očí, v čem se jeho slova od výsledků 
rekonstrukce i dalšího pátrání výrazně liší:

1/ Vyretušoval z obrazu jejich činu stinná místa zákeřného úto-
ku a podal průběh událostí tak trochu jako boj muže proti muži.

2/ Opakovaně a zdůrazňovaně postavil zcela mimo scénu slečnu 
Käsbachovou, kterou vylíčil jen jako pasivního a pod vlivem vývoje 
událostí nervově zničeného přihlížejícího. Jistě věděl, proč tak činí. My 
se můžeme dnes jen domýšlet, zda to bylo opravdu gesto granda vůči 
důvěrné přítelkyni, či jen další prvek na paletě alibismu: snaha, aby 
po ní v poválečné době nikdo nepátral a nesnažil se získat její výpově.

3/ Velmi decentně také přešel skutečnost, že pochvala za zni-
čení vysílačky, jíž se jim od jeho nadřízených dostalo, byla neo-
právněná: kyselinou a ohněm poškodili přece jen přijímací aparát 
a některá lehce nahraditelná pomocná zařízení, zatímco unikátní 
technická podstata vysílačky zůstala v mansardní místnosti číslo 
sedmnáct zcela netknuta.

Ale na druhé straně...
V  zájmu pravdy je třeba říci: do určité míry se potvrdila Nau-

jocksova slova o tom, že jejich prvoplánovým cílem nebylo ing. For-
mise rovnou a beze všeho zabít - a že v pokoji číslo čtyři pod pokrýv-
kou připravená konopná šňůra svědčila o úmyslu ho spoutat a tím 
mu znemožnit obranu. Pravděpodobně je opravdu zaskočila Formi-
sova rozhodná reakce a to, že měl tak pohotově při ruce pistoli, na což 
pak museli improvizované reagovat. Zůstává ovšem otázkou, co mělo 
po tomto spoutání následovat. Zda ho mínili takto ponechat v ho-
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telovém pokoji, jak tvrdí Naujocks. Anebo přece jen unést do říše, 
jak zněla optimální alternativa Heydrichova zadání, protože případný 
demonstrativní soudní proces s dopadeným radioodpůrcem režimu 
by hitlerovské propagandě nesporně prospěl.

Bylo to tak, či onak?
Není tu už nikdo, kdo by mohl odpovědět.

• • •

„Končíme!“
V průběhu pátečního odpoledne takto v hotelu Záhoří zave-

lel vrchní komisař JUDr. Soukup, který řídil policejní část rekon-
strukce na místě činu.

Skončili, a věděli nesporně víc než předtím, ale stejně to byly v jis-
tém slova smyslu údery do prázdna - stejně jako to, co bude v trest-
ním stíhání následovat, protože pachatelé se v té době už nacházeli 
v bezpečném náručí své nemírumilovné říše. A naděje na to, že bu-
dou vydáni, aby se ze svého činu zodpovídali před československým 
soudem, se docela od počátku rovnaly třikrát podtržené nule.

Věděli víc, ale pár bílých míst přece jen zůstalo.
A už asi - bohužel - zůstane.

HŘBITŮVEK VE SLAPECH  

Jaký to byl pohřeb?
„Vzpomínáte si...?“ zeptal se autor této knížky kdysi, a  už je 

tomu moc a moc let, nestora českých reportérů Františka Gela, 

který se v pětatřicátém roce případu ing. Formise věnoval víc než 
kdo jiný.

Usrkl červeného vína, svého - jak říkával - „povzbudivého mlé-
ka starců”, a  mávl rukou: „Ovšem! Do smrti nic z  toho nezapo-
menu. Vzduchem tam vibroval takový zvláštní spěch. Všichni... 
včetně mě... jako kdyby už to chtěli mít za sebou.“

Asi se mu vše znovu objevilo před očima:
Na náhorní planince umístěný, mírně svažitý a skoro až ladov-

skou atmosférou dýchající hřbitůvek s kostelíkem, kolem vzrostlé 
kaštany, a  z  ochozu u  kostela panoramatický výhled do středo-
české krajiny. Vzduchem poletovaly vločky sněhu a ostrý vítr sem 
od nedalekého vltavského břehu zanášel poryvy chladu. Zimou 
podupávajících novinářů s  bloky a  fotoaparáty, mezi nimiž stál 
i zpravodaj listu A-Zet František Gel, přišlo skoro víc než oprav-
dových smutečních hostů.

Příbuzní žádní.
Květiny. A rakev, kterou nesli místní občané.
Kněz.
Pár zvědavců.
Zástupci podpůrných antifašistických organizací a  hrst emi-

grantů - mezi nimi i lidé ze Schwarze Front, kteří vědomě uhýbali 
tvářemi před objektivy fotoparátů, protože do jejich řad sáhl For-
misovou smrtí živočišný strach. Dr. Otto Strasser nepřišel, pouze 
poslal věnec.

Několik nápadně nenápadných mužů, jejichž povolání by 
uhodlo i nejhloupější dítě.

Tečka za životem.
V sobotu šestadvacátého ledna 1935 spočinulo tělo neklidné-

ho, stále cosi hledajícího a objevujícího, moudrého i nemoudrého 
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ing. Rudolfa Formise na místě, odkud už nebylo kam mířit či utí-
kat: pod dvoumetrovým příkrovem české země na hřbitůvku ve 
Slapech - skoro na dohled od míst, kde zemřel.

A učitelka ve výslužbě Jindřiška Růžičková zapsala téhož dne 
na 223. stránku zdejší kroniky: „Byla to politická vražda, zvaná 
fémová, provedená najatými agenty říšskoněmeckými, stoupenci 
nacionálně socialistického režimu. Ing. Formis z rasových důvo-
dů uprchl z Německa a v našem kraji se skrýval. Jako nebezpečný 
nepřítel režimu byl dlouho hledán, konečně dopaden a  zákeřně 
zneškodněn.“

Tři věty.
A je v nich vlastně všechno.
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STŘÍLEL ECKERT V HOTELU ZÁHOŘÍ?  

Ing. Formise tedy v sobotu spěšně pohřbili.
Téhož dne bulvární list Expres zveřejnil do očí všech čtenářů bijící 

titulek: „Vrah profesora Lessinga pachatelem záhořského zločinu?“ 
A konkurenční Telegraf k tomu ve stejné době již bez otazníku do-
dal: „Na Rudolfa Eckerta má i podle mezinárodních smluv o vydává-
ní a nevydávání zločinců výhradní a výsostné právo československý 
mistr popravčí.“ Podnět, který souvisel s výslechy lidí v okolí místa 
činu. Četníci i policisté oslovili kromě mnoha jiných také štěcho-
vického řezníka Aschermanna, který s údajnými pachateli přišel při 
jejich zdejším pobytu do styku. Policista mu na závěr... spíš ze zvyku, 
než s  nějakým konkrétním úmyslem... předložil fotografie lidí, po 
kterých se pátralo a byla u nich možnost spáchání podobného činu.

„Ano, to je jeden z nich,“ vyhrkl Aschermann nad posledním 
ze snímků.

„Opravdu?!“
Vyslýchající obrátil fotografii na rub, kde měl napsáno jméno. 

Stálo tam: Rudolf Max Eckert, narozený 11. prosince 1902.
Senzace...!
Později se k Aschermannově teorii přiklonili ještě další svědci. Do-

konce i četnický strážmistr, který několik hodin před vraždou náho-
dou zastavil a kontroloval tříčlennou posádku auta s říšskoněmeckou 

5. kapitola

PŘES PROPAST
ČASU
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po 5000 Kč, které má Flieger zašity v saku, zatímco Gráf si tuto 
částku zašil do pletené či látkové vesty. Týž hlas mi oznámil, že bu-
de-li z Vltavy vyloveno tělo ženy se smrtelnou ranou v hrudníku, 
bude to mrtvola té, která doprovázela Formisovy vrahy.“

Oznamovatele sebevětšího nesmyslu nelze poslat do háje.
A tak se musel sepsat protokol.
A tak četníci důkladně - a samozřejmě bez výsledku - prohlédli 

oblečení mužů, o nichž byla v oznámení řeč.
A tak se věcí následně zabývalo i státní zastupitelství, kam bylo 

Boubínovo svědectví úřední cestou zasláno, aby tu v závěru došli 
ke zjištění, že je „patrna duševní úchylnost oznamovatele“.

• • •

Neznámý Nepřítomný obviňoval číšníka ze zločinu.
K  podobnému závěru došly však v  téže době i  osoby mno-

hem hodnověrnější: jmenovitě třeba vyšetřující soudce Krajského 
trestního soudu v Praze JUDr. Horn.

V úterý 29. ledna 1935 večer padlo rozhodnutí.
A následujícího dne v sedm hodin ráno se na základě telefonické-

ho pokynu vydal štábní strážmistr František Linhart do Truhlářské 
ulice 5 v Praze 1, aby v bytě jeho sestry zadržel zaměstnance hotelu 
Záhoří Karla Fliegra a dodal ho do vyšetřovací vazby na Pankrác.

Důvod?
Podezření ze zločinu napomáhání při vraždě.
Tisk, který Fliegrovi kvůli jeho chování v hodinách po vraždě 

již skoro po celý týden spílal slovy jako „strašpytel”, „chlap beze cti“ 
a „ustrašený pomocník zabijáků z Německa”, vybuchl nadšením.

Ukamenujte ho...!

poznávací značkou: dva mladé muže a nápadně přitažlivou ženu. Spo-
lujezdce si všiml nejpodrobněji. A Eckertovi byl opravdu podobný...

Senzace však brzy vyčpěla: směr vyšetřování odvedl policii jinam.
Eckert se vší pravděpodobností vypálil v  srpnu 1933 alespoň 

jednu z ran u mariánskolázeňské vily Edelweiss, rozhodně ale ne-
střílel o půl druhého roku později v hotelu Záhoří. Českosloven-
ský mistr popravčí nedostal zatím příležitost. Zato v Německu se 
celou aférou dobře bavili Alfred Helmut Naujocks neboli Hans 
Müller a zejména Werner Götsch, alias Gerd Schubert, jemuž ná-
hodná podobnost s Eckertem určitě přišla k smíchu.

„JSEM NEVINEN...!“ 

Dalo se to čekat: ke slovu se, jak to tak bývá, dostali i lidé, pro 
něž jsou podobné situace lákadlem jak světlo pro noční můry.

„Slavný soude,“
psalo se v  anonymním dopise adresovaném nejvyšší složce 

pražské justice,
„nařizuji Vám, abyste tomu hnusnému pinglovi Fliegrovi dali  

5 let žaláře, těm štětkám z hotelu po 3 letech, hostinskému 2 roky 
a na stejnou dobu je třeba zavřít hotel. Když to neučiníte, jste u mě 
blbci pitomí i se všemi zákony... Naše policie nic neumí vypátrat, 
to bych jim všechno musel já sám pověsit na nos...“

Četnickou pátrací stanici v Praze navštívil v téže době jistý Alois 
Boubín, pětapadesátiletý bednář z Vlkančic na Červenokostelec-
ku, a s vážnou tváří oznámil: „Hlas neznámého Nepřítomného mi 
sdělil, že číšník Flieger i hoteliér Gráf od vrahů Formise obdrželi 
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„Milá Máňo,
přijmi můj smutný pozdrav z Pankráce. Adresa: K.F., č. l88/III 

B. Nikdy jsem si nepomyslel, kam může zlomyslný osud člověka 
přivést. V životě jsem ani kuřeti neublížil a pykám za vinu jiných. 
Lituji dnes pouze toho, že jsem se nenechal zastřelit od těch psů 
hitlerovských... Doufám, že nevěříš v to, z čeho jsem obviněn.“

Napsal i svému zaměstnavateli - hoteliérovi Gráfovi.
„Vážený pane šéfe,
když jsem v úterý odjížděl do Prahy, neměl jsem ani tušení, co 

mne tu čeká... Prosím, podnikněte spolu s dr.Strasserem a jeho ta-
jemníkem, kteří určitě znají nějakého advokáta, cokoli v můj pro-
spěch, jinak se tu dočista zblázním.“

Další dopis adresoval četnické stanici v Čími.
„Pane vrchní strážmistře,
vy jste byl první člověk na celém světě, kdo se ode mne dozvěděl 

o zločinu v hotelu. Snažně prosím o urychlení vyšetřování, abych 
mohl být z tohoto hrozného místa propuštěn. Rád pojedu do Záho-
ří a zůstanu tam třeba i pod dozorem až do úplného konce.“

Sestře a švagrovi na Slovensko sdělil i značně bláznivý nápad.
„Václave a Růžo,
...je mmě zatěžko snášet potupu, kdy vyšetřující úředníci mně 

nevěří a já nemám pro svá tvrzení žádné hmatatelné důkazy, které 
by prokázaly mou nevinu. Přemýšlel jsem, švagře, že by se třeba 
dalo získat svědectví těch, co zločin spáchali, protože oni jediní 
přesně vědí, jak to celé bylo. Snad by se dalo něco podobného se-
hnat buďto prostřednictvím německého konzulátu v Praze, nebo 
našeho úřadu v Berlíně. Co si o tom myslíte...? Nevím, zda odtud 
vyjdu se zdravým rozumem. Proboha, proč jsem se tenkrát v noci 
nenechal třeba desetkrát provrat kulkami...!“

• • •

Padesát dnů seděl Flieger v pankrácké věznici.
Zoufale nešťastný, zlomený a  neustále dokazujícímu celému 

světu svou pravdu. Svazeček Fliegrovy soukromé korespondence, 
který se autorovi této knížky za složitých okolností a s přispěním 
šťastné náhody podařilo získat, o tom nesporně svědčí.

„Milá Máňo,“
psal den před zatčením, 29. ledna, své přítelkyni do Souše 

u Mostu, a my jsme si v jeho rozhořčených řádcích dovolili opravit 
jen pravopisné chyby,

„právě se chystám odjet z hotelu do Prahy na četnické velitel-
ství, bych učinil nějaké udání na lidi, kteří mne osočují... Dostal 
jsem výhružný dopis, v němž cizí lidé opakují, co se o mně dočetli 
v Expresu a leckde jinde v tisku: Jste a zůstanete v lidské společ-
nosti padouch a bídný chlap! Jste uličník, že vám není rovno! Po-
chop, jak mne to zraňuje. Všelicos mi dávají za vinu a přitom se 
vůbec nezajímají, jak se vše opravdu událo.

Proč píšou takové koniny, babské klepy, odposlouchané na 
hřbitově při pohřbu ing. Formise?

Páni reportéři, vy jste se každý vžil do detektivních románů a filmů, 
ale postavit vás před skutečnost, pěkně ke zdi a v nočním úboru, při-
ložit vám na hlavu - ne studený obklad - ale takovou namodralou ocel 
s otvorem pro maličké kuličky, zapálit vám skoro pod nohama pěkný 
doutnáček s vůní - a teď napište svůj prožitek. Nazýváte mne zbaběl-
cem, ale třeba by leckterý z vás po prvém výstřelu zamkl dveře a zůstal 
v posteli, já ne - já se aspoň šel nahoru přesvědčit o tom, co se děje...“

O pár dnů později psal znovu na tutéž adresu, ale nikoliv už 
z hotelu Záhoří.
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vyšetřování neuznalo za odůvodněné, aby majitele hotelu, anebo 
případně jeho personál, vzalo do vazby. Státní prokurátor přesto 
chce po dohodě s vyšetřujícím soudcem navrhnout, aby alespoň 
číšník Karel Flieger byl vzat do vazby.“

O pár hodin později se k záznamu připojil dodatek:
„Na přímou otázku pana prezidenta, tlumočenou panem kanc-

léřem, zda bude zavedeno trestní řízení proti majiteli hotelu a dále 
dr. Strasserovi a jeho tajemníkovi za to, že věděli o instalování vy-
sílačky, sdělil dr. Lány, že z důvodů oportunity ještě státní zástup-
ce toto navrhnout nechce a hodlá vyčkat na dobu pozdější.“

Kancléřova rukopisná poznámka pod čarou:
„Lány, 20.00 hodin. Hlásil jsem panu prezidentovi obsah zpráv, po-

kud jsou v nich skutečnosti, nezveřejněné v denním tisku.“ Podtrženy 
jsou pak následující dvě věty: „Pan prezident se domnívá, že věc je třeba 
řešit tak, aby to státní autoritě dodalo sebevědomí. Vražda v Záhoří jest 
podle jeho mínění v podstatě podobná vraždě v Marseille.“

Pozoruhodný závěr.
Pětaosmdesátiletý Tomáš Garrigue Masaryk, který bude pre-

zidentem ještě něco přes půl roku, srovnal zabití ing. Formise na 
půdě naší země s atentátem, při němž v říjnu 1934 zahynuli jugo-
slávský král Alexandr I. a francouzský ministr Barthou.

Názor neurčený k veřejné polemice: byl na dlouhou dobu ne-
dostupně uzavřen do archivu.

• • •

A reakce českého tisku na smrt v hotelu Záhoří?
Bulvár se věnoval bulváru. Hlasy těch ostatních zrcadlově od-

povídaly politickým postojům autorů, novin a vydavatelů. Zatím-

• • •

„Jsem nevinen!“ volal Karel Flieger.
Uvěřili mu: 22. března 1935 radní komora Krajského soudu 

trestního v Praze vyhověla jeho několikrát opakované a dosud stá-
le zamítané žádosti o „propuštění z vazby na slib“. Téhož dne ve tři 
čtvrtě na jednu po obědě opustil nenáviděnou pankráckou věznici 
s tím, že se „bude zdržovat v bytě u své sestry v Truhlářské ulici, 
každou případnou změnu bydliště okamžitě ohlásí a bude soudu 
kdykoli k dispozici“.

Snad mu uvěřili.
Ale cejch podezřívaného zbabělce si na dlouhý čas, pravděpo-

dobně až do své smrti, nesl životem. A tak vlastně i on se stal svým 
způsobem obětí zločinu v hotelu Záhoří.

DOZNÍVÁNÍ  

Násilná smrt ing. Formise připoutávala pozornost, jak jsme již 
poznali, patologicky vykořeněněných jedinců. Ale nejen jejich, 
také kruhů doslova nejvyšších.

„Pan prezident si přeje být o věci co nejdůkladněji informován...“
Dokument z archivu Kanceláře prezidenta republiky.
Datum: 28. leden 1935.
Záznam: „Vzneseno několik dotazů na odpovědné instituce. 

Sekční šéf dr. Lány sdělil, že je ve stálém spojení s příslušným stát-
ním návladním JUDr. Proškem, který zase dále je ve styku s četnic-
kým majorem Vítem, jenž věc vyšetřuje. Četnictvo prý dosud ve 
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krácké justiční budovy řadu novinářů, protože souvisela s výstřely 
v  hotelu Záhoří, a  ty stále ještě nebyly zcela zapomenuty. „For-
mis není pomstěn,“  napsal o tom zpravodaj Práva lidu, „ale zákon 
žádá, aby byla prozkoumána také ta okolnost, že měl vysílací pří-
stroj bez zákonného povolení. A toho se týká žaloba.“

Na lavici obžalovaných usedli vedle sebe tři muži: dr. Otto 
Strasser, jeho bývalý spolupracovník a nyní zavilý odpůrce dr. Her-
bert Adam-Mahr - a hoteliér Jan Gráf. Státní zástupce JUDr. Zítek 
přečetl stručnou obžalobu. „Jedná se o přečin podle $ 18 zákona 
o radiotelegrafii z roku 1923,“ uvedl v závěru. Vzápětí se přihlásil 
o slovo Strasserův obhájce JUDr. Schwelb. Prohlásil, že na obranu 
svého mandanta pravděpodobně uvede takové okolnosti, jejichž 
utajení je i ve veřejnému zájmu, a proto žádal, aby veřejnost byla 
vyloučena.

Po krátké poradě mu soudce JUDr. Illner vyhověl.
A tak z celého procesu známe vlastně jen rozsudek, který byl 

vyhlášen téhož dne kolem třetí hodiny odpoledne. Všechny tři ob-
žalované uznal soud vinnými, ale ve výši trestu se držel při spodní 
hranici. Dr. Strasser: pět měsíců nepodmíněně a zabavení veškeré-
ho radiotechnického zařízení. Dr. Adam: rovněž nepodmíněných 
pět měsíců. Jan Gráf: čtyři měsíce podmíněně.

Pokud to lze z  torza soudních a vězeňských materiálů zjistit, 
trest si odseděl jen dr. Adam-Mahr, a  to vlastně už předem: ve 
vyšetřovací vazbě, týkající se kriminálního deliktu, který s Formi-
sovou smrtí nesouvisel. Odvolání dr. Strassera bylo zamítnuto, což 
ve svých memoárech představitelům československé justice hořce 
vytýká - zapomíná se ovšem zmínit o tom, že mu byl trest tak jako 
tak prominut cestou milosti.

co většina tisku pobouřeně reagovala na to, že si Německo do-
volilo násilně, ba doslova gangstersky řešit své problémy přímo 
na našem území, ozvaly se i útoky namířené opačným směrem. 
Polední Lidové listy otiskly posledního lednového dne roku 1935 
článek, jehož titulek říkal vše:

„Udělejte konečně pořádek s emigrací!“
Pod šifrou „drK”, používanou později otevřeně s nacisty kola-

borujícím novinářem dr. Ferdinandem Kahánkem, se kritizovala 
státní ochrana emigrantů, stojících v čele akcí, jež jsou namířeny 
proti sousednímu státu, se kterým chceme prý žít když ne v přá-
telství, tedy aspoň ve snesitelném sousedském poměru.

„Český lid vás nezval,“ napsal Kahánek, „vy ,ubozí‘ emigranti, 
český lid vás litovat nebude, ale řekne ,šťastnou cestu‘ a na neshle-
danou... A nebude-li chtít emigrace ven dobrovolně, pak nezbude 
nic jiného než to, co se dělá v hostincích s obyčejnými rváči a ná-
silníky, to je že se vezmou za límec a vyženou na čerstvý vzduch.“

Ostudná malost v kapesním provedení.
Pobuřující o to víc, když dnes už víme, co čekalo český národ 

v nadcházejících desetiletích a kolik emigračních vln našich lidí, 
prchajících před dvěma za sebou následujícími totalitními systé-
my, musel svět přijmout, a také je přijal.

• • •

„Prohlašuji líčení za tajné. Žádám, aby veřejnost v  tichosti 
opustila soudní síň.“

Byl 5. prosinec 1935, krátce po obědě.
Pár minut předtím započal před senátem soudního rady JUDr. 

Illnera proces, jehož podstata přilákala do druhého patra pan-
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Téměř obratem, 19. února téhož roku, sdělil říšský ministr jus-
tice zvláštní nótou, že převzal trestní stíhání a že generální státní 
zástupce u zemského soudu v Berlíně zavedl proti jmenovaným 
osobám vyhledávací řízení.

Šestadvacátého června 1935 byla do Berlína odeslána doku-
mentace, v  níž se podrobně citovaly výňatky ze spisu číslo Tk 
XXIIa 852/35, týkajícího se Formisova případu.

Následovalo delší odmlčení, během něhož dne 14. července 
1936 v zákonné lhůtě přerušil pražský vyšetřující soudce trestní 
stíhání neidentifikovaných a v republice pravděpodobně nepo-
bývajících pachatelů - a to podle paragrafu 412 trestního řádu 
z roku 1873.

Po dvou urgencích se Berlín znovu ozval 24. července 1936.
Z  dopisu říšského ministerstva justice vyplývá, že německé 

úředníky zaujala v  zaslaném spisovém materiálu především dů-
věrná zpráva ústředního pátracího oddělení četnictva, v  níž se 
shrnovaly poznatky o  tom, co se 24. ledna 1935 - při útěku pa-
chatelů z místa činu a z republiky - dělo na hraničním přechodu 
Sněžník- Rosenthal. Ze zprávy vyplývalo, že pachatelé byli po činu 
na německé straně „nápomocně očekáváni“. Toto tvrzení justiční 
činitelé z Berlína odmítali, označili je za neprokázané a žádali sdě-
lení jmen těch, kteří mohou dané dění zejména na německém po-
hraničním území dosvědčit. Což byl požadavek víc než průhledný 
- a zejména pro pátrací oddělení četnictva, které pracovalo i s řa-
dou důvěrníků na říšském území, přirozeně zcela nesplnitelný.

Další naše urgence - 25. ledna 1937: nepřímo tedy u příležitosti 
druhého výročí tragické události v hotelu Záhoří.

Jedenáctý červen 1937, velestručné sdělení z  berlínské 
Wilhelmstrasse 65: „Požadujeme zapůjčení všech střel i nábojnic 

PAPÍROVÁ VÁLKA  

Již nadešel okamžik, který lze nazvat tečkou za případem s vel-
kým P?

V úředním slova smyslu zdaleka ještě ne.
O průběhu zločinu spáchaného zkraje lednové noci pětatřicá-

tého roku v hotelu Záhoří se sice už tehdy vědělo skoro vše z toho, 
co se vědět mohlo, motiv byl nad slunce jasný, postup pachate-
lů před činem, při činu a během jejich útěku do říšského bezpečí 
rovněž. Složitější to ovšem bylo s jejich identifikací. O dopadení 
ani nemluvě. Úřady našeho velkého souseda na severu a západě 
republiky se totiž rozhodly pro hru na schovávanou.

A v jejím duchu se vedla papírová válka.
Už 4. února 1935 oslovilo československé ministerstvo sprave-

dlnosti shodnou říšskou instituci se sídlem v Berlíně na Wilhelm-
strasse 65 a požádalo o „vysoce urgentní“ převzetí trestního stí-
hání říšskoněmeckých státních příslušníků, dvou mužů a  jedné 
ženy, kteří se při pobytu v ČSR vykazovali doklady na jména Hans 
Müller (ročník 1911), Gerhard Schubert (ročník 1912) a Edith Kä-
sbachová (ročník 1909) a v „kauze smrti ing. Formise se nesporně 
dopustili zločinů“.

V příloze dokumentu je uveden i popis hledaných osob. Mül-
ler: „Asi 165 cm vysoký, štíhlé postavy, kulatého obličeje. Široká 
ústa, nápadně vysoký horní ret, černé vlasy, pěstěné ruce a neh-
ty, velmi temperamentní povaha.“ Schubert: „Asi 170 cm vyso-
ký, hubené postavy. Obličej bezvousý, pokožka obličeje povadlá. 
Oči tmavé, vlasy kaštanově hnědé a dozadu česané.“ Käsbachová: 
„Menší štíhlá postava, nápadně veliké a  hezké oči hnědé barvy. 
Obličej a ruce velmi pěstěné.“



169168

PŘÍPAD FORMIS PŘES PROPAST ČASU

předmětnou. Na tato zjištění potřebovaly jinak tolik zkušené 
říšské úřady bezmála čtyři roky.

Sděleno bez zdvořilostních formalit a s těžko čitelným podpisem.
Zapůjčené střely a nábojnice, vztahující se k případu, byly vrá-

ceny na adresu Krajského soudu v Praze dne 17. prosince 1938. Na 
originál průvodního dopisu připsala potom čísi energická ruka:

„Věci doličné nechť uloženy jsou do skladiště.“

• • •

I tohle by mohl být epilog.
Není.
Protože také režimy, jejichž podstata stojí na lži, občas udělají 

chybu a k něčemu se - jaksi omylem, anebo spíš ve vyšším propa-
gandistickém zájmu - přiznají.

Osmého listopadu 1939, téměř rok poté, co říšský ministr justice 
zcela odmítl podezření, že by úřady jeho země měly jakýkoliv vztah 
k likvidaci Formisovy vysílačky, došlo v mnichovském Měšťanském 
pivovaru k  dodnes záhadami obklopenému pokusu o  atentát na 
Hitlera: puma vybuchla v místě, kde se vůdce ještě před několika 
minutami nacházel. Z  činu byla v  atmosféře příprav na německé 
západní tažení okamžitě obviněna britská tajná služba a její „zločin-
ní souputníci“. A do veřejně uváděného seznamu oněch zlotřilých 
souputníků se kromě jiných zajímavých osobností - třeba našeho 
prezidenta dr. Beneše, žijícího tehdy v anglickém exilu, dostal i Otto 
Strasser a jeho Schwarze Front. Vypukla halasná kampaň a oficiální 
nacistický list Völkischer Beobachter zveřejnil souhrn Strassero-
vých zločinů proti „třetí říši“. Neopomněli tu ani zmínku o štvavé 
Formisově vysílačce a na závěr této pasáže byly uvedeny věty:

nalezených na místě činu k vlastnímu zbrojně-technickému pře-
zkoumání.“

A potom zase mlčení - a zase urgence.
Až v jepičí pomnichovské éře, zvané druhá republika, se pražské 

ministerstvo spravedlnosti dočkalo jakéhosi souhrnného vyjádře-
ní. Sdělení odeslané přímo ze sekretariátu říšského ministra justi-
ce s  datem 23. listopad 1938. V  jedenácti odstavcích dopisu byly 
všechny údaje našich vyšetřovatelů jednoduše smeteny ze stolu:
- Motor s výrobním číslem 96 448 z auta IP- 48 259 nebyl nikdy 

vyroben, a vůz s uvedenou poznávací značkou není evidován 
ani v Kielu a ani nikdy jinde v Německu.

- Hostinský Ziebig z Rosenthalu si nevzpomíná, že by se u něho 
koncem ledna 1935 zdržovali dva muži, kteří přijeli z Českoslo-
venska.

- Ziebigův bratr ležel 24. ledna 1935 v nemocnici v Drážďanech, 
a nemohl tudíž odvážet auto údajných pachatelů od celnice ve 
Sněžníku (potvrzení nemocnice přiloženo).

- Bez výsledku zůstalo prý vyšetřování cestujících v  leteckých 
spojích, jichž měl použít údajný Hans Müller, tedy 17. ledna 
l935 z Prahy do Berlína a 18. ledna nazpět.

- Nábojnice, které čs. úřady poslaly do Berlína s  tím, že byly 
údajně nalezeny u mrtvého ing. Formise, nejsou se vší pravdě-
podobností německého původu...
A tak dále, a tak dále.
Takže nic. Anebo aspoň: skoro nic. Nikdo nic neví, nic se 

nedokázalo - nejméně ze všeho pak spoluúčast jakýchkoli 
úředních institucí Německé říše na udávaném činu. Suma su-
márum: pachatele se nepodařilo vypátrat, protože jejich pasy, 
s nimiž přijeli do ČSR, byly falešné. Tím se celá věc stává bez-
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přestávkami na konci války, po dobu nejméně jedné generace - až 
do poloviny šedesátých let.

SÓLISTÉ A KOMPARS  

Válka už je taková: jako chmýří babího léta v závanu předpod-
zimního větru rozmetá do všech světových stran lidské osudy. 
A když za válkou následují další bouřlivá léta a desetiletí, přináše-
jící kromě jiného i babylonské stěhování člověčích celků...

Kam se poděli ti, které v pětatřicátém roce tak či onak spojil 
dohromady případ smrti ing. Formise? Kompars a sólisté kauzy, 
která vstoupila do historie?

Sólisté...?
Co takový dr. Otto Strasser?
Ještě přes tři roky, jen s  občasnými pauzami, obšťastňoval 

Prahu svým pobytem a naše politická policie si díky jeho lépe či 
většinou hůře zakonspirovaným akcím, a  protitlaku hitlerovců, 
nemohla stěžovat na nečinnost. Opustil Československo doslo-
va na poslední chvíli: bylo to 1. října 1938 a ve chvíli, kdy odlétal 
přes Německo do Francie, daly se z  letadla pozorovat jednotky 
wehrmachtu, které podle verdiktu mnichovské dohody obsazo-
valy české pohraničí. Pozdější válečné úspěchy hitlerovců hnaly 
nyní už dost osamělého exulanta dál a dál. Švýcarsko, Andorra, 
Španělsko, Portugalsko. Éra někdejší Schwarze Front již skončila, 
ale neúnavný Strasser zakládal další organizace. Lákal ho pobyt ve 
Spojených státech amerických, tamní vlivné antifašistické organi-
zace mu to však znemožnily. Zvolil tedy Kanadu, leč i tam v dů-

„Německá vláda žádala tehdy oficiálně českou vládu, aby od-
stranila tento vysílač... Nakonec byl nutný zásah ze samotné ně-
mecké strany, aby tato vražedná propaganda vzala za své. Dva pří-
slušníci SS- bezpečnostní služby zničili zákrokem podle rozkazu 
tento vysílač dne 26. ledna 1935.“

Jak podivně zní z jejich ústa pravda!
Byť samozřejmě ne úplná: posunuli datum činu o tři dny do-

předu, a opomněli se zmínit, že při tomto „zákroku podle rozka-
zu“ násilně zemřel člověk.

• • •

A zase to nebylo poslední slovo.
Paradoxní tečku, i když opět jaksi dočasnou, připisuje k pří-

padu usnesení vyšetřujícího soudce bývalého Krajského sou-
du trestního v Praze, který 11. června 1941 - tedy už v době 
okupace a tudíž i v rámci působení protektorátního justičního 
systému - zastavil trestní stíhání v  kauze Formis. V  odůvod-
nění svého návrhu se jednak odvolal na amnestii ze 7. října 
1938 a kromě toho uvedl, že jde vlastně o trestní stíhání osob, 
„které dle sdělení říšského ministra justice ve skutečnosti ne-
existovaly“.

Komentáře netřeba.
Byl to čas docela jiných starostí, byla tu okupace a  blížila se 

heydrichiáda, a byla tu především válka se svými miliony mrtvých. 
Koho by v tom hekticky žitém čase, kdy si nikdo nebyl jist nejbližší 
minutou, zajímal případ jednoho už dávno mrtvého? Muže, který 
zemřel v hotelu Záhoří? Spis číslo Tk XXIIa 852/35 se uložil do 
archivu. Bude tam na něj usedat prach, s malými a nic neřešícími 



173172

PŘÍPAD FORMIS PŘES PROPAST ČASU

okupace nás nacisté pronásledovali za to, že jsme se stýkaly s Hit-
lerovými odpůrci, a po osvobození i později se nám předhazovalo 
spojení se Schwarze Front, což prý byli vlastně také svým způso-
bem nacisté a nepřátelé republiky. Byla jsem obchodnice, než mi 
v osmačtyřicátém všechno sebrali, politika ani jednu z nás nikdy 
nezajímala. Jak jsme se v  tom tedy měly vyznat?“ rozhořčila se 
v pražském předprodeji vstupenek Sluna, kde obě v polovině še-
desátých let jako penzistky pracovaly, paní Hana Brodská-Gráfová 
- jednu chvíli téměř Strasserová.

Sólisté a kompars...
Koho kam zařadit?
Hoteliér Jan Gráf přežil ing. Formise jen do prosince 1936, 

a proto se - asi naštěstí - nedožil smutného umírání svého hotelu 
Záhoří. Za války byla postavena přehrada ve Štěchovicích a  její 
nádrž zaplavila Svatojánské proudy, lákavé místo zdejšího kraje. 
O hotel tudíž nikdo nejevil zájem a očividně chátral. Dílo zkázy 
dokončila stavba další přehrady. Hotel Záhoří skončil v třipadesá-
tém roce padesát metrů pod hladinou Slapské vodní nádrže.

A co nešťastný číšník Karel Flieger?
Prý zemřel někdy za okupace, či těsně po konci války.
A  tehdejší děvčata, která v  hotelu pracovala - Marii Češkovou 

a Věru Pokornou - se nepodařilo objevit ani soudním institucím, jimž 
bylo v polovině šedesátých let určeno znovu se případem zabývat.

Jako kdyby i je přikryl čas pod neprůhlednou hladinu jezera.
Kdo zbývá?
Z  těch, kteří se zúčastnili vyšetřování, se dodatečně „prosla-

vil“ pouze tehdejší kladenský četnický major Jan Vít, o němž tak 
hanlivě hovořil jeho podřízený vrchní strážmistr Antonín Seidler. 
A zřejmě právem. Protože Vít nejenže se za okupace dal k Něm-

sledku svých nacionalistických, antisemitských, antislovanských 
a vyhraněně netolerantních názorů způsobil mnoho nepříjemnos-
tí a vykoledoval si přísný zákaz veřejné a publikační činnosti. Do 
rodné země se vrátil až v  roce 1955. Brzy poté založil radikální 
politickou stranu zvanou Německá sociální unie, jíž se v kulárech 
říkalo Strasser-Partei a měla jen asi čtyři tisíce stoupenců. Zlostný 
ctižádostivý stařík, který kritizoval kdeco a kdekoho, už v čase no-
vých problémů rozděleného Německa i Evropy nikoho nezajímal. 
Snad i to bylo spolupříčinou toho, že 27. srpna 1974 v ztemnělém 
třípokojovém bytě mnichovského centra tiše, velmi tiše zemřel.

„Je to už tak dávno,“ řekl autorovi této knížky při osobním roz-
hovoru o pět let předtím, když přišla řeč na okolnosti násilné smr-
ti ing. Formise, „skoro všechno jsem zapomněl.“ Ale při loučení 
neopomněl zdůraznit: „Věřte mi, nežil jsem zbytečný život.“

Není už mezi námi: nechme mu tedy ten názor.
A co Strasserovi blízcí?
V politickém slova smyslu mu jich v době, kdy vypukla válka, 

zůstalo již jen málo. O něco později odešel i ten nejvěrnější z věr-
ných: jeho tajemník a redaktor Friedrich Beer-Grunov, muž, který 
se - vzpomeňme si - úzce sblížil s mladší dcerou záhořského hote-
liéra Gráfa. Po obsazení Francie dopadlo Beera-Grunova gestapo, 
a protože vyšla najevo jeho totožnost, neměl šanci: život mu ukon-
čila kulka do týla, či to možná dopadlo ještě útrpněji.

A když už je řeč o Gráfových dcerách...
S paní Hanou Brodskou-Gráfovou se Strasser rozešel nedlouho 

po veřejně přetřásané patálii s  ing. Formisem, kdy se také psalo 
o tom, že není řádně rozveden se svou manželkou žijící v Němec-
ku, podobně dopadl i  vztah slečny Jiřiny s  Beerem-Grunovem. 
Obě dámy však na tuto svou životní epizodu doplatily. „V době 
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Číšníci v pražském hotelu, kteří na první pohled odhadli, že svým 
formátem stojí daleko za „panem Müllerem”, osvědčili skvělý postřeh. 
I když snad Götsch kdysi Naujockse k sicherheitsdienstu přivedl, zů-
stal pak zcela v jeho stínu. Stal se z něho pouhý pěšák tajných služeb. 
Po pěšácích se ovšem hůř pátrá. A tak například v jednom dokumen-
tu čteme, že „byl zajat za druhé světové války v Africe a když se pro-
zradilo, že patří k sicherheitsdienstu, oběsil se v cele“. Na druhé stra-
ně však obsáhlá nizozemská vládní dokumentace uvádí, že Götsch, 
který při únosu britských zpravodajců z nizozemského pohraničního 
městečka Venlo - a i na tuto akci ho pozval Naujocks - v listopadu 
1939 smrtelně zranil nizozemského důstojníka Klopa, uprchl v roce 
1946 z internačního tábora v Ludwigsburgu. Odlišně jsou však uvá-
děna i data narození tohoto muže. Nikdo nic neví. Götsch- Schubert 
zůstává ve tmě. Stejně jako tehdy v lednu 1935 u hotelu Záhoří, kdy 
neznámý a bezejmenný čekal venku na svou chvíli.

A tak z těch tří zbývá jen Alfred Helmut Naujocks.
Sólista extratřídy: muž, pro kterého byla akce Formis jen jed-

ním ze startovních okamžiků. Cesta po stopách vrahů se zužuje do 
jednotného čísla. (Životní dráhou tohoto muže se autor podrobně 
zabývá v knize Služebníci zla, kterou v roce 2014 vydalo naklada-
telství ČAS a z níž v této pasáži také volně citujeme.)

VÁLEČNÝ ZLOČINEC ČÍSLO 4835  

Tajné...!
Na pracovní stůl dr. Huberta Ripky, státního tajemníka česko-

slovenského ministerstva zahraničí v Londýně, se v lednu pěta-

cům, jimž možná tajně sloužil už předtím, ale dokonce se podí-
lel i na přípravě likvidační akce v Lidicích. V těsně porevolučních 
dnech za to zaplatil životem, když jeden z  nacisty postižených 
Kladeňáků poznal Víta v nemocnici a bezodkladně vzal spravedl-
nost do svých rukou. Pro nedávno vyslovenou teorii, že Vít mohl 
být tím, kdo nacistické tajné službě prozradil umístění Formisovy 
vysílačky, nejsou však žádné důkazy. I když se zdá jasné, že kdyby 
záleželo jen na něm a okolnosti by mu to nabídly, neváhal by.

Kompars a sólisté...
Mezi sólisty se nesporně řadí trojice, po jejímž odchodu zůstal 

v jednom z pokojů hotelu Záhoří mrtvý ing. Formis. Trojice Mül-
ler, Schubert a Käsbachová. Dvě krycí mužská jména, to ženské 
bylo pravé, nejvíc ze všech je však novináři i úředníci komolili.

Dva z těch tří zmizeli ve víru války.
Edith Käsbachová, podle novinářů - těch více si vymýšlejících - 

„ďábelská vyzvědačka“ a „krutá šéfka akce”, podle všech dokumen-
tů jen více či méně trpná účastnice, která se nacházela pod silným 
vlivem svého o něco mladšího přítele Naujockse a učinila-li něco, 
co učinit neměla, udělala to na jeho příkaz. S Naujocksem se oka-
mžité poté rozešla. A zcela na sobě nezávislé prameny se shodují 
v tom, že snad ještě před válkou našla nový domov ve Švýcarsku, 
pravděpodobně v Curychu, kde žila buďto jako manželka zubaře, 
či sama se touto profesí živila. Zdá se, že už nikdy o případu For-
mis a  hotelu Záhoří veřejně nepromluvila. Po návratu do Evro-
py se ji v padesátých letech pokoušel vyzpovídat dokonce i Otto 
Strasser, ale prý „striktně a  skoro nedůtklivě odmítla,“ jak říkal, 
„jakýkoliv kontakt“. 

A Werner Götsch (někde také Göttsch), alias Gerhard Schubert?
Žádný pevný bod k nahmátnutí.
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také dávno nesloužil u SS, jak o  tom hovoří druhý dokument, 
už nenosil uniformu, už nebyl ochoten položit život za nyní již 
zcela ztracené vítězství říše.

Není to v historii ojedinělý příběh.
Že ten, kdo od úplného počátku až téměř do konce, do za pět 

minut dvanáct, stál v první řadě a foukal do ohniště, utekl, jen co 
plameny začaly vyhasínat.

• • •

Byla to kariéra z rodu těch, jimž se říká oslnivé a poznamená-
vají dějiny - byť v negativním slova smyslu. Z mladého muže, který 
si tehdy na vražedný výlet do Záhoří furiantsky vzal s sebou svou 
milou, se stal v nadcházejících letech uznávaný specialista. V ber-
línské Delbrückstrasse 6 vybudoval a vedl technické oddělení si-
cherheitsidenstu, kde se uměli postarat o výrobu dokonale padě-
laných dokumentů, stejně jako třeba miniaturních vysílaček pro 
agenty posílané do zahraničí, či stopy nezanechávajícího jedu pro 
likvidační účely. Kromě toho používal Heydrich svého oblíbence 
ke zvláštním akcím mimořádného významu.

A tak si Naujocks připisoval úspěch za úspěchem.
Pomáhal připravit padělané dokumenty, svědčící o  údajném 

spiknutí sovětského maršála Tuchačevského a  jeho druhů proti 
Stalinovi - což ve svých důsledcích, zdá se, mohlo spoluovlivnit, 
ale zřejmě příliš nespoluovlivnilo krvavou čistku v Rudé armádě.

Operace Gliwice na přelomu srpna a  září 1939: Naujocksem 
vedené komando fingovaným „polským přepadem“ vysílačky 
v tehdy německých Gliwicích poskytlo Hitlerovi záminku k úderu 
na Polsko a tedy i k počátku druhé světové války.

čtyřicátého roku dostal přísně důvěrný zpravodajský dokument. 
Byl to protokol o  výslechu zajatého příslušníka sicherheitsdi-
enstu a hovořilo se v něm mimo jiné o těch činovnících německé 
tajné služby, kteří se svými aktivitami před válkou či v jejím prů-
běhu tak či onak dotkly zájmů republiky. Přišla pochopitelně řeč 
i na Alfreda Helmuta Naujockse a zajatec o něm uvedl:

„Ano, vím, o koho jde, měl - pokud si dobře vzpomínám - hod-
nost SS-sturmbannführera a  působil jako specialista sicherheit-
sdienstu pro zvláštní operace. Později, pravděpodobně v roce l943, 
byl obžalován z vyzvědačství ve prospěch Spojenců a po krátkém 
procesu zastřelen.“

Posledního dne téhož ledna 1945, kdy ministr Ripka obdržel 
tento záznam, odeslal nejvyšší personální úřad SS sdělení, adreso-
vané hlavnímu úřadu SS, oddělení I/2. Věc: SS-sturmbannführer 
A.H.Naujocks. „Zde není Naujocks veden, „ psalo se v dopise, je-
hož originál je uložen v jedné ze složek v Berlin Document Center, 
archivní instituce, která až donedávna patřila pod okupační správu 
Američanů. „Je mi ale známo, že se o této záležitosti mezi Říšským 
hlavním bezpečnostním úřadem, hlavním úřadem SS a centrálou 
polní policie vedla velká koresponedence. Podle našich informací 
je jasné, že Naujocks opět slouží jako SS-sturmbannführer. Úřad 
I by měl nyní rozhodnout, zda je možno Naujockse opět použít.“ 
Podepsán: SS- obersturmführer Simmer.

Konec „třetí říše“ už nepřál příslovečné německé přesnosti: 
oba informátoři se zásadně mýlili.

V  roce 1943, kdy měl být popraven za vyzvědačství, prožil 
Naujocks docela jinak - působil v  Belgii. A  o  jeho zpravodaj-
ském styku se Spojenci není nic známo a ani on sám o tom ni-
kdy nepronesl jedinou narážku. V  lednu pětačtyřicet však již 
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a spojeneckých vojsk, nebo snad malomyslnost nad osobními ne-
zdary, či sebezáchovná snaha vynést z  trosek alespoň základy ži-
votní stavby budoucnosti - snaha typičtější téměř vždy spíš pro 
muže tajných služeb než pro běžné nádeníky války. Ať tak či onak, 
Heydrichův úspěšný odchovanec, nositel Rytířského kříže, potenci-
ální hrdina učebnic pro zpravodajské adepty, prostě dezertoval. Za 
dramatických okolností překročil na západní frontě bojovou linii 
a požádal, aby ho předvedli k vojenským zpravodajcům. Tam pak 
britské důstojníky oslovil předem připravenou větou v angličtině:

„Dost toho vím, pánové - a jsem vám k dispozici.“
Uvěřili mu a odvezli ho ke svým nadřízeným. V bombardová-

ním těžce poškozené škole na okraji francouzského městečka ho 
oslovil postarší major-zpravodajec:

„Dobrá, ověříme si vaši totožnost a každé slovo, které vyslovíte. 
Mluvte! Čím jste se zabýval u bezpečnostní služby SS vy osobně, 
a čím vaši kolegové? Podrobně!“

Trvalo pět hodin, než Naujocks skončil své vyprávění.
Mluvil o Heydrichovi, Himmlerovi, o tom, jakými pracemi se za-

býval ve svém technickém oddělení SD, o kamerách v cigaretových 
pouzdrech a neviditelných inkoustech, o výcvikových školách agen-
tů a rivalitě mezi vojenským abwehrem a esesáckým sicherheitsdi-
enstem. Víc toho pověděl o jiných než o sobě, víc obecně, než v pří-
mé souvislosti s případy, na nichž se podílel. Zpravodajská klasika 
- nikoli osobní přiznání. Ani slovo o Formisovi, o akci v Gliwicích, 
tím spíš ne - protože se nacházel v rukou Angličanů - o choulostivé 
operaci Venlo a únosu britských zpravodajců Besta a Stevense.

I tak zřejmě Naujocksův monolog zapůsobil.
Soudě aspoň podle toho, že již o osmačtyřicet hodin později 

se prominentní zajatec nacházel v Richmond Parku a vůz, v němž 

O čtvrt roku později totéž v jiném koutě Evropy. Únosem ang-
lických zpravodajců z nizozemského pohraničního městečka Ven-
lo se Naujocks se svými muži postaral o „ospravedlnění“ blížícího 
se západního tažení wehrmachtu.

Technické oddělení SD v Delbrückstrasse připravilo podklady 
pro největší penězokazeckou operaci v  dějinách lidstva, nuceně 
potom realizovanou vybranými vězni v koncentračním táboře Sa-
chsenhausen. A také se Naujocks osobně podílel na tajné operaci 
s názvem Salon Kitty - šlo o zřízení a provoz luxusního berlínské-
ho nevěstince, kde se s pomocí odposlechových zařízení a kamer 
získávala mezi vládní, politickou a diplomatickou klientelou nejen 
mnohá tajemství, ale i podklady k zacíleným kompromitacím.

Po sérii triumfů zákonitě přišel strmý pád.
Detaily nejsou podstatné, prý se Naujocks dopustil i  toho, že 

tajně natáčel Heydricha při jeho „osobní inspekci“ na jednom 
z pokojů v Salonu Kitty, ale faktem zůstává, že zhruba před polo-
časem války se Heydrichovi, jemuž tehdy zbýval jen malý kousek 
života, znelíbil muž, který už toho měl tolik za sebou a příliš mno-
ho věděl. Sestup z výsluní se potom podobal dráze letu meteoru: 
nastražená provokace při rychlé akci v Haagu, obvinění z korup-
ce a zrady, degradace na řadového esesmana, cesta na východní 
frontu, zranění u černomořského Chersonu, léčení a pak z milos-
ti role čím dál méně záviděníhodné - potlačování černého trhu 
v Belgii, krajně špinavá služba v teroristické „Skupině Petr”, která 
vražednými zastrašovacími útoky likvidovala protiněmecký odboj 
v Dánsku.

Ale v té době už se Naujocks rozhodl.
Mýtus neohroženého vůdcova bojovníka skončil v  létě 1944. 

Těžko říct, zda to ovlivnil katastrofálně rychlý postup sovětských 
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v  roce 1935. Přikládám opis předběžných výpovědí Naujockse 
o této záležitosti a byl bych vám povděčen, kdybyste mi mohl sdě-
lit, zda je vám Naujocks aspoň podle jména znám, a zda jeho vý-
pověď je v podstatě správná. Rovněž přikládám dvě Naujocksovy 
fotografie.“

Plukovník Sláma seznámil s dopisem své kolegy.
Případ Formis...!
Každý z nich o té věci něco věděl, pár zmínek se našlo i ve spi-

sech, které se v březnu devětatřicátého roku podařilo zpravodaj-
cům odvézt do Anglie pouhých pár hodin před vstupem němec-
kých okupantů do Prahy. Přirozeně je to tedy zaujalo. Přitahovala 
je dostupná existence muže, který mohl přispět nejen k objasnění 
deset let starého politického zločinu, ale poskytnout i  další in-
formace o  protičeskoslovenské činnosti německých tajných slu-
žeb. A tak se již dva dny po obdržení dopisu od Robsona-Scotta,  
7. prosince 1944, objevuje v dokumentaci našich exilových úřadů 
stručný záznam:

„Všeobecná udání Naujockse o  této vraždě souhlasí zbruba 
s tím, co nám je známo o vyšetřování zločinu v roce 1935. Jelikož 
máme zájem na důkladném vyšetření, požádali jsme Angličany 
o možnost zúčastnit se dalších výslechů Naujockse. Delegovali by-
chom od nás za tím účelem plk. Slámu, pplk. Bartíka a dr. Maláče.“

Odpověď Robsona-Scotta přišla 3. ledna 1945.
Omluvil se za zdržení způsobené dovolenou příslušného dů-

stojníka a potvrdil zájem o další spolupráci. Nabídl, že „Naujocks 
může být za účelem výslechu převezen do Oratory School, a  to 
možná už zhruba za týden“.

Z  důvodů, které z  dokumentace nevyplývají, neuplynul pak 
týden, ale celé dva měsíce. Teprve 5. března 1945 se SS-sturm-

seděl, mířil k bráně London Cage, smetanově bílého domu v gre-
goriánském slohu. Vyšetřovací objekt zpravodajské služby v Lon-
dýně. Vládl tu dobře informovaný plukovník, který přijal Nau-
jockse s profesionální odměřeností, ale nikoliv nepřátelsky. Nabídl 
mu kávu a vyslovil bezmála obchodní nabídku:

„Už jsme si o vás leccos ověřili, Naujocksi, takže zapomeňte na 
všeobecné báchorky. Jste člověk, který nám může pomoci. Pokud 
to chcete udělat, dostanete příležitost. Nechcete-li, najde se dost 
zemí, které o  vás a  vaše předchozí skutky projeví zájem. Třeba 
Čechoslováci, Poláci, Dánové - a  jistě také Rusové. Chcete-li se 
vyhnout šibenici, uděláte nejlíp, když nám všechno vlastnoručně 
sepíšete. A pokuste se na nic podstatného nezapomenout.“

Dopili kávu a stráž odvedla čtyřiatřicetiletého Alfreda Helmuta 
Naujockse do pohodlné cely ve druhém patře, měl tu dokonce i kou-
pelnu - ale nic, na čem by se mohl v případě potřeby oběsit. Na stole 
byl připraven psací stroj s německou klávesnicí a dva balíky papíru.

Nic jiného mu nezbývalo: usedl a začal psát.

• • •

V Londýně sídlili v té době i pracovníci vojenské výzvědné služ-
by země, jejíž osvobození se měsíc po měsíci přibližovalo: Čecho-
slováci. Jeden z nich, plukovník Václav Sláma, obdržel počátkem 
prosince 1944 dopis s  jednací značkou odesílatele E.5.L/WDRS. 
Britský zpravodajec Robson-Scott v něm svému kolegovi sděloval:

„Milý plukovníku Slámo,
jistý německý občan Alfred Helmut Naujocks, narozený v Kie-

lu 20. září 1911 je u nás internován a udává mimo jiné, že je odpo-
vědný za likvidaci tajné vysílačky Otty Strassera v Československu 
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ho ve svůj neprospěch, když na kritickou otázku, zda byl Formis 
zastřelen Naujocksovým společníkem Götschem, odpověděl, že 
neví, zda jeho výstřel nebo rány vystřelené Götschem způsobily 
Formisovu smrt... Nezjistilo se, že by se snažil něco zatajit nebo 
skrývat... Zdá se, že je připraven nést následky svých činů.“

Vida: skoro samá chvála.
Lidé z  tajných služeb mají i  pro hodnocení svých protivníků 

dost často jiná než obecná měřítka - člověk by skoro ani neřekl, že 
je řeč o muži, který se v životě neštítil jakéhokoliv činu. Naujocks 
zřejmě učinil vše, aby na zástupce země, na jejímž území spáchal 
některé ze svých činů, zapůsobil pozitivně.

Výslechu se zúčastnili dva pracovníci československého exilo-
vého ministerstva vnitra - přednosta odboru pro politické zpra-
vodajství a  bývalý armádní kontrarozvědčík podplukovník Josef 
Bartík, a  spolu s  ním dr. Oldřich Maláč. Vojenské zpravodajce 
zastupovali plukovník Václav Sláma a  nadporučík ing. Bedřich 
Wiesner. Nesepisoval se protokol ve smyslu trestního řádu, nýbrž 
zpravodajský záznam ve sledu otázek a odpovědí.

A osobní pocity zúčastněných?
Jaký asi dojem zanechal Naujocks v jejich vzpomínkách?
Koho se zeptat...? Ing. Wiesnera v únoru 1950 umučila při vý-

slechu komunistická Státní bezpečnost. Plukovník Sláma zemřel 
v červnu 1956. Dr. Maláč po srpnu 1968 emigroval a autorovi se 
nepodařilo nic zjistit o jeho dalších osudech. A tak zůstalo jen osob-
ní svědectví generála Josefa Bartíka, který se nedlouho před svou 
smrtí v květnu 1968 vrátil myšlenkami do vzdálené minulosti:

„Ten člověk měl tehdy především strach. Pamatuji si to na-
prosto přesně, protože Formisova aféra mne už od doby první re-
publiky velmi zajímala. Naujocks se dozvěděl, že jde na výslech 

bannführer Alfred Helmut Naujocks podíval do tváří mužů z Čes-
koslovenska. Započal obsáhlý výslech, z něhož jsme již několikrát 
citovali v souvislosti s Naujocksovými násilnickými výpravami do 
Čech na podzim 1934 a v lednu 1935. Poprvé to byla cesta za Ot-
tou Strasserem, kdy výstřel nepadl, podruhé za ing. Formisem - 
a na konci této cesty ležel v hotelu Záhoří mrtvý a napůl spálený 
člověk.

• • •

„Otec?“
„Richard Naujocks, dvaašedesátiletý, majitel drogerie v Kielu, 

Flensburgerstrasse 64, nyní bytem u dcery Anni Klausen v Bad Se-
gebergu, Moltkestrasse 13.“

„Matka?“
„Terese, rozená Pahlkeová, šedesátiletá, adresa stejná s otcem.“
„Sourozenci?“
„Anni Klausen, adresa shora uvedená. A Herta - stenotypistka 

v Horním Slezsku.“
Potom se hovořilo téměř výlučně o okolnostech zavraždění in-

ženýra Formise - a vše, co o tom Naujocks vyslovil, my v podstatě 
již víme. O čemkoliv ostatním padly jen útržkovité zmínky. Po-
zoruhodný je však závěrečný posudek vyslýchajících zpravodajců:

„Má na horní části levé paže vytetovanou modrou značku 
krevní skupiny A. Je zajímavou osobou. V  psychologické analý-
ze jeho charakteru se jeví zločinný, fanatický sklon, který se však 
dostává do rozporu se sentimentálními momenty a hysterickými 
výbuchy... Působí dobrým dojmem, má slušné vychování, na otáz-
ky odpovídá spontánně a ochotně. Dokonce opravil vyslýchající-
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I Naujockse vyslýchali právníci ve stejnokrojích vítězů.
A nejen k případu Formis.
Také ke Gliwicím, k působení sicherheitsdienstu při sudetské 

krizi, k Venlo, k teroristickým operacím v Dánsku... Při pročítání 
protokolů se však nemůžeme zbavit dojmu, že Naujocksovy před-
procesní výslechy měly dost povrchní charakter. To, co vykládal 
třeba o  svém působení u československých hranic na konci léta 
a zkraje podzimu 1938, kdy se ze základen v říši řídily záškodnic-
ké a výzvědné operace henleinovců na našem území, připomíná 
vyprávění turisty, který se omylem připletl k věcem, o jejichž pod-
statě a účelu neměl ani tušení. Kdyby všichni spojenečtí justiční 
experti dokázali postupovat stejně operativně jako Britové v Lon-
dýně, kteří se s Čechoslováky dohodli na perfektním svědeckém 
zmapování Naujocksovy akce proti Formisovi, a kdyby tedy vedle 
amerického poručíka Johna B. Martina při jednání o sudetské kri-
zi seděl některý z našich vojenských zpravodajců...

Buďme však spravedliví.
Tehdy se prostě věřilo, že se ještě naskytne dost příležitos-

tí k zjišťování a ověřování podrobností. A  tak vyslýchající kladli 
pouze stručné, víceméně orientační otázky, a tak vyslýchaný od-
povídal sice ochotně a zdvořile, ale pochopitelně jen na to, nač byl 
tázán, a jen tak a v takové šíři, jak z taktických a z jeho hlediska 
pochopitelných důvodů uznal za vhodné.

Jednoho letního dne se však situace změnila.
Alfreda Helmuta Naujockse si předvolali Poláci, podrobili ho 

ostrému výslechu a dali mu najevo, že je špičkovým kandidátem 
na trest smrti. A brzy poté navštívil jeho celu duchovní americké 
armády O´Connor, se kterým se Naujocks během norimberské-
ho pobytu lidsky sblížil. Přinesl samé neradostné zvěsti: o Nau-

k  Čechoslovákům a  při vší své otrlosti se prostě bál. Nedlouho 
předtím se totiž v  Anglii podařilo zatknout německého agenta, 
který měl snad za úkol zabít prezidenta dr. Beneše. Shodili ho pa-
dákem a on potom pochodoval na Londýn. Samozřejmě ho chy-
tili dřív, než stačil ujít pár mil. V internaci britských zpravodajců 
spáchal potom sebevraždu. Rozšířily se kolem jeho smrti různé 
fámy a pronikly možná až k Naujocksovi. A on si chtěl za každou 
cenu zachránit život. Byl ochoten doslova k čemukoliv. Jenomže 
my ho tehdy už nepotřebovali, stačilo nám, když mluvil. Kdyby 
přišel o rok, o dva dřív, třeba by se dala vymyslet proti Němcům 
nějaká zpravodajská hra, prostě něco podniknout - ale k čemu ho 
využít v březnu pětačtyřicet, kdy už bylo vše rozhodnuto? Mohl 
se přetrhnout ochotou a  téměř lezl po kolenou, jen aby se nám 
zavděčil. Říkal jsem si tehdy v duchu:

,Není ti to, chlape bídná, nic platné, stejně skončíš co nejdřív 
na šibenici.‘

V tom směru nebyl však bohužel můj odhad tak docela přesný.“

• • •

Neskončil na šibenici.
Poté co se válka uzavřela německou kapitulací, ho odvezli do 

Norimberka, kde se Mezinárodní vojenský tribunál rozhodl posadit 
na lavici obžalovaných hlavní nacistické válečné zločince. Z Nau-
jocksových nadřízených mezi ně patřil Heydrichův nástupce v křes-
le náčelníka všemocného Říšského hlavního bezpečnostního úřa-
du (RSHA) SS-obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner. Příprava 
největšího politického procesu v lidských dějinách pohlcovala tuny 
papíru, zaznamenávaly se desetitisíce svědeckých výpovědí.
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Branch USFET - APO 757, a to jmenovitě k rukám tehdejšího pod-
plukovníka dr. Bohuslava Ečera, našeho zástupce v Komisi Spoje-
ných národů pro válečné zločiny. V průvodním listu byl vysloven 
požadavek, aby „po osobách v přípise uvedených bylo pátráno a aby 
byly vydány, budou-li vypátrány, československým úřadům“.

Devatenáctý říjen 1945.
Podplukovník dr. Ečer a  major Panderlík se scházejí s  praž-

skými novináři a poskytují jim informace o práci mezinárodních 
institucí pro stíhání a  potrestání válečných zločinců. Redaktor 
armádního deníku Svobodné Československo ukončil svůj článek 
větou: „Také fémový vrah Neujack byl chycen.“

Dvanáctý březen 1946.
Ministerstvo vnitra, odbor pro politické zpravodajství, urguje 

u slečny Kašlíkové, pražské tajemnice dr. Ečera (nyní už povýšeného 
na generála justice), informace o možnostech Naujocksova vydání.

Sedmadvacátý březen 1946.
Slečna Kašlíková postupuje urgenci na adresu Czechoslowak 

War Crimes Branch ve Wiesbadenu.
Dvanáctý duben 1946.
Štábní kapitán justiční služby v záloze dr. Hrbek píše z Wiesba-

denu pražskému ministerstvu vnitra: „V  nadepsané věci sděluji, 
že jsem na Alfreda Naujoxe, člena SD, podal již 16. listopadu 1945 
Wanted Report (pátrací oběžník) a zahájil jsem po něm pátrání. 
Jeho nynější pobyt dosud není znám.“

Sedmadvacátý březen 1947.
Československé velvyslanectví v Londýně oznamuje VII. odbo-

ru ministerstva vnitra v Praze, že vypracovalo proti Naujocksovi, 
případně jeho společníkům, ve věci vraždy Formise obžalobu a že 
Naujocksova věc je registrována v Komisi Spojených národů pro 

jocksovu hlavu usilují prý dokonce tři pověřené vyšetřovací mise 
států, kam ho kdysi přivedly „služební povinnosti“.

Polsko ho chtělo za neznámého mrtvého, který zahynul při gli-
wické provokační akci.

Dánové za teroristické operace „Skupiny Petr“.
A Čechoslováci - za inženýra Rudolfa Formise zavražděného 

v hotelu Záhoří.

• • •

Stále však ještě nepřicházela hlídka s  pouty, aby žádaného 
muže převezla do Prahy, Kodaně či Varšavy. Zatím to bylo třeba 
jen z našeho hlediska tápání, kdy levice občas nevěděla, co činí 
pravice. Korespondenční záležitost, komolící Naujocksovo jméno 
i ostatní údaje - a pohlcující drahocenný čas.

Osmnáctý srpen 1945.
Československé ministerstvo vnitra píše ministerstvu zahrani-

čí žádost, aby se úřadu pro stíhání válečných zločinců předala tato 
zpráva: „U příležitosti vyšetřování vraždy ing. Formise bylo důvěrně 
zjištěno, že pachateli jsou pravděpodobně Alfred Naujox a Werner 
Götsch... Naujox je narozen v Kielu a byl příslušníkem SS v hod-
nosti sturmbannführera. Götsch byl SS- hauptsturmführerem. Pů-
sobili snad v Berlíně-Grünewaldu... Společnicí obou jmenovaných 
byla prý jistá Edith Käswurmová, dcera berlínského sochaře. Vláda 
republiky Československé dává vám tuto zprávu na vědomí a byla 
by povděčna za každou informaci o těchto osobách.“

Třiadvacátý srpen 1945.
Ministerstvo zahraničních věcí v  Praze předává toto sdělení 

čs. velvyslanectví v Londýně a  současně je zasílá na War Crimes 
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• • •

Vše ostatní je už vlastně epilog.
Naujocks se pod falešnými dokumenty uplatnil na černém trhu, 

zbohatl, snad se i chystal na útěk do Latinské Ameriky, ale zasko-
čila ho v jedné z hamburských uliček zlomyslná náhoda. Jistému 
Dánovi připomněla jeho tvář události z doby okupace. Uvědomil 
o tom policii - a Dánsko požádalo o vydání. A tak musel odložit 
své krycí jméno a nedobrovolně se podívat do Kodaně. Obžaloba 
se týkala činnosti protiodbojové teroristické „Skupiny Petr”, ale 
v časovém odstupu od té doby, a zřejmě také pro nedostatek dů-
kazů, skončil soud bezmála smírem: čtyři roky vězení.

Ve dvaapadesátém roce opustil Naujocks brány trestnice.
Vrátil se do Německa a aby měl na Dánsko vzpomínku, vzal 

si advokátku, která ho před soudem hájila. Brzy se však rozvedli 
a mužně vyhlížející pětačtyřicátník se znovu oženil: vyvolenou se 
stala plnoštíhlá, smyslně vyhlížející světlovláska Imtraut Johanna 
Rubenowová, a nedlouho poté se jim narodilo dítě. Naujocks se 
pustil do podnikání a na předměstí Hamburku si pronajal prospe-
rující stylovou restauraci s názvem Flottbeker Dorfkrug.

• • •

Idyla?
Snad.
Koncem pětašedesátého roku se však ozval Formis. Ten zdán-

livě dávno zapomenutý, třicet let mrtvý muž z hotelu Záhoří u vl-
tavských Svatojánských proudů. Krajský soud v Praze dne 17. pro-
since 1965 rozhodl, že se obnovuje trestní řízení ve věci zavraždění 

válečné zločiny pod číslem 4835. „Jde jednak,“ sděluje dále pra-
covník velvyslanectví, „o obyčejnou vraždu, jednak o zločin proti 
lidskosti - crime against humanity... Bylo by účelné, kdyby mně 
byly zaslány ze spisovny ministerstva jiné podobné případy. Sám 
se pamatuji na dr. Theodora Lessinga v Mariánských Lázních, kte-
rý byl podobně zavražděn.“

Šestý červen 1947.
Zástupce našeho velvyslanectví v  Londýně sděluje: „Dokázal 

jsem, že tito tři obžalovaní spáchali vraždou ing. Rudolfa Formise 
zločin proti lidskosti, poněvadž nejde o  ojedinělý případ, nýbrž 
o kriminální záměr politiky hitlerovského režimu pronásledovat 
politické odpůrce... Na schůzi komitétu Komise Spojených náro-
dů pro válečné zločiny, konané dne 4. června 1947, to bylo uzná-
no, což znamená, že obžalovaní byli zapsáni na listinu A válečných 
zločinců.“

• • •

Pozdě, přespříliš pozdě.
Muž, o kterého se především jednalo, Alfred Helmut Naujocks, 

v té době již nevyužíval pohostinnosti spojeneckých okupačních 
úřadů. Využil okolností, snad i dodnes nevyjasněné pomoci zven-
čí, a uprchl z norimberského internačního tábora, umístěného na 
prostranství, kde se kdysi pořádaly okázalé sjezdy nacistů. V tom, 
jak se mu to podařilo, leccos skřípe i dle jeho vlastního memoáro-
vého vyjádření, zůstává tedy jen holá skutečnost ze záznamu me-
zinárodní komise:

„SS-sturmbannführer A. H.Naujocks, vedený v seznamu váleč-
ných zločinců pod číslem 4835, uprchl.“
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bytu na Hofweg 95 do čtvrti Marburg. Volali mi tu zprávu domů, 
ale už jsem ho pak viděla jen mrtvého.“

„Zemřel,“ jak si lze přečíst v  tamní knize úmrtí pod číslem 
722/1966, „při převozu do nemocnice.“

Ještě mu nebylo ani pětapadesát let.
Časově přežil Naujocks - válečný zločinec číslo 4835 - inžený-

ra Rudolfa Formise o jedenatřicet let, věkem o patnáct. Pohřben 
byl na jednom z hamburských příměstských velkohřbitovů. Ani 
v nejmenším se to tam nepodobá venkovskému hřbitůvku v dale-
ko vzdálených Slapech, kam skoro před mnoha desetiletími zavál 
osud první Naujocksovu oběť: muže, který se jmenoval Formis, 
dokázal v sobě - jak sám napsal - překonat strach a vyhlásil nená-
viděným hitlerovcům svou soukromou válku.

Zaplatil ji životem, ale neprohrál ji.
Naopak.

inženýra Rudolfa Formise. Za podezřelé z činu, označeného i jako 
nepromlčený zločin proti lidskosti, byli označeni Alfred Helmut 
Naujocks, Werner Götsch a  Edith Käsbachová. Úřady Spolkové 
republiky obdržely z Československa žádost o spolupráci při stí-
hání těchto osob, přičemž bylo dáno najevo, že místo pobytu ale-
spoň jednoho z podezřelých - Naujockse, který u nás v roce 1935 
vystupoval jako Hans Müller - je známo.

Co na to on?
„Věděl váš manžel o  pražském soudním rozhodnutí ve věci 

smrti inženýra Formise?“
Paní Imtraut Johanna Naujocksová-Rubenowová se v hovorně 

hamburského podniku Autohaus Wehrmann, Ruhrstrasse 16-18, 
kde na sklonku šedesátých let pracovala, pouze usmála. „Nevím. 
Není mi ani známo, kdo je to ing. Formis, o kterém se zmiňuje-
te. V  tom směru jsme si už před sňatkem dohodli jasné zásady. 
Nezajímalo mě, co dělal v době, kdy jsme se ještě neznali,“ řekla 
zdrženlivě.

„Nikdy jste tuto zásadu neporušili?“
„Lituji, ale ne.“

• • •

Čtvrt roku po rozhodnutí o  soudní obnově přišlo do Prahy 
úřední sdělení z Německa: „Alfred Helmut Naujocks, ročník 1911, 
zemřel dne 4. dubna 1966 v 18.00 hodin.“

Nic víc, nic míň.
„Jel nakupovat pro náš podnik víno, ale den předtím si stěžoval, 

že cítí svírání u srdce,“ rozhovořila se o několik roků později v Ru-
hrstrasse 16-18 jeho žena. „Postihlo ho to v autě cestou z našeho 
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