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Část I. (s. 1–861)
Dokument č. I/1 – Návrh zplnomocněnce branné moci generála Rudolfa
Toussainta z 14. října 1941, adresovaný Reinhardu Heydrichovi. Civilnímu
obyvatelstvu v protektorátu se má učinit pobídka, aby udávalo nepřátelské
parašutisty.
Dokument č. I/2 – Hlášení zplnomocněnce branné moci z 29. prosince 1941,
v němž se referuje o přeletu nepřátelského letounu a předpokládaném vysazení nepřátelských agentů-parašutistů.
Dokument č. I/3 – Opis Heydrichova dálnopisu Bormannovi z 4. května 1942.
Adolf Hitler má být touto cestou informován o událostech v tzv. protektorátu
Čechy a Morava.
Dokument č. I/4 – Opis Heydrichova dálnopisu Bormannovi ze 7. května 1942.
Adolf Hitler má být zpraven o událostech v tzv. protektorátu Čechy a Morava.
Dokument č. I/5 – Styčný důstojník u ministerstva vnitra mjr. Engelmann sděluje 2. dubna 1942 veliteli pořádkové policie u říšského protektora v Čechách
a na Moravě, jaká opatření byla přijata k posílení bezpečnosti rodiny Heydrichovy v Panenských Břežanech.
Dokument č. I/6 – Záznam z 13. dubna 1942, učiněný na úřadu velitele pořádkové policie u říšského protektora ohledně možnosti stažení posil z četnické
stanice v Panenských Břežanech.
Dokument č. I/7 – Styčný důstojník na ministerstvu vnitra podplukovník
ochranné policie Klofanda zasílá 2. května 1940 veliteli pořádkové policie
u říšského protektora překlad rozkazu zemského četnického velitelství Praha
z 29. dubna 1940. Rozkaz se týká zajištění bezpečnosti říšského protektora
v Panenských Břežanech.
Dokument č. I/8 – Major Peschke z velitelství pořádkové policie zasílá Heydrichovu adjutantovi Ploetzovi 22. dubna 1942 strážní předpis Zemského
četnického velitelství Praha z 20. dubna 1942. Předpis je určen pro četnickou
stanici v Panenských Břežanech a týká se střežení zámku. Pro srovnání je přiložen starší předpis z 20. května 1940.
Dokument č. I/9 – Předpis zemského četnického velitelství z 14. května 1942,
týkající se zřízení provizorní četnické stanice v Panenských Břežanech.
Dokument č. I/10 – Zvláštní pokyny Zemského četnického velitelství v Praze
pro provizorní četnickou stanici v Panenských Břežanech, vydané 14. května
1942.
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Dokument č. I/11 – Zvláštní služební pokyny zemského četnického velitelství
Praha pro četnické stanice v Odoleně Vodě, Líbeznici, Klecanech a Kojeticích,
vydané 14. května 1942.
Dokument č. I/12 – Geschkeho dopis z 14. května 1942 určený Heydrichovu
adjutantovi Kluckhohnovi. Rozebírají se v něm opatření k posílení Heydrichovy osobní bezpečnosti v Panenských Břežanech.
Dokument č. I/13 – Geschkeho stanovisko ke koordinaci policie s Waffen-SS
při stíhání parašutistů z 26. května 1942.
Dokument č. I/14 – Geschkeho první hlášení o útoku na Heydricha z 27. května
1942.
Dokument č. I/15 – Opis spěšného spisu Arthura Nebeho se zprávou o útoku
na Heydricha. Zasláno 27. května 1942 říšskému ministerstvu financí.
Dokument č. I/16 – Dietrichův záznam z 27. května 1942 o telefonátu sekčního
šéfa Nováka z protektorátního ministerstva vnitra. Novák se dotazoval, jaká
opatření je třeba přijmout v souvislosti s atentátem.
Dokument č. I/17 – Záznam K. H. Franka z 27. května 1942 o Hitlerově telefonátu v souvislosti se zprávou o útoku na Heydricha.
Dokument č. I/18 – Koncept úředního oznámení o atentátu na Heydricha
a vyhlášení civilního výjimečného stavu z 27. května 1942.
Dokument č. I/19 – Záznam telefonátu Heydrichovy adjutantury z 27. května
1942, v němž se sděluje, že Heydrich je v nemocnici.
Dokument č. I/20 – Odposlech telefonátů Háchovy kanceláře z 27. května 1942
s prvními zprávami o útoku na Heydricha.
Dokument č. I/21 – Giesův záznam z 27. května 1942 o přijetí protektorátního
ministra vnitra Bienerta K. H. Frankem. Dělnické vlaky mají být podrobovány
kontrole.
Dokument č. I/22 – Giesův záznam z 27. května 1942 o přijetí pražského policejního prezidenta Charváta K. H. Frankem a Frankově nařízení, aby se podnikly
kroky k uzavření Prahy.
Dokument č. I/23 – Opis dálnopisu K. H. Franka Himmlerovi o policejních
opatřeních přijatých 27. května 1942 po útoku na Heydricha.
Dokument č. I/24 – Himmlerův dálnopis K. H. Frankovi ohledně zatčení 10 000
českých rukojmích a zastřelení 100 hlavních odpůrců z řad české opoziční
inteligence.
Dokument č. I/25 – Záznam Martina Wolfa o telefonátu ředitele odboru Naumanna z říšského ministerstva propagandy dne 27. května 1942. Naumann
se z pověření Goebbelse dotazoval na Heydrichův zdravotní stav a nabízel
vyslání profesora Sauerbrucha.
Dokument č. I/26 – Böhmeho záznam audience Emila Háchy u K. H. Franka
z 27. května 1942.
Dokument č. I/27 – Výnos říšského protektora o vyhlášení civilního výjimečného stavu v protektorátu Čechy a Morava z 27. května 1942.
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Dokument č. I/28 – Výnos říšského protektora v Čechách a na Moravě o povinnosti úředně se přihlásit k pobytu z 28. května 1942.
Dokument č. I/29 – Kopie Daluegeho dálnopisu pro hlavní úřadovny policejní
správy z 28. května 1942 o zavádění civilního výjimečného stavu.
Dokument č. I/30 – Návrh krátké tiskové zprávy z 30. května 1942, v níž se
uvádí, že protektorátní vláda vypsala na dopadení atentátníků odměnu ve výši
dalších 10 milionů korun.
Dokument č. I/31 – Přehled pátracích opatření ve dnech 27. – 30. května 1942.
Dokument č. I/32 – Rozkaz velitele pořádkové policie generála Paula Riegeho
vydaný 28. května 1942 v souvislosti s pátráním po útočnících na Heydricha.
Dokument č. I/33 – Rozkaz velitele pořádkové policie generála Paula Riegeho
z 29. května 1942, v němž se upřesňují stanoviště posil povolaných pátrat
po útočnících na Heydricha.
Dokument č. I/34 – Rozkaz ke zvláštnímu nasazení wehrmachtu při policejním
uzavření města Prahy z 27. května 1942.
Dokument č. I/35 – Svědecká výpověď Karla Douši, majitele trafiky v místě
útoku na Heydricha, z 27. května 1942.
Dokument č. I/36 – Svědecká výpověď Emila Staňka, svědka útoku na Heydricha, z 27. května 1942.
Dokument č. I/37 – Prezidium policejního ředitelství v Praze se obrací 27. května 1942 písemně na Giese a sděluje mu svědeckou výpověď strážníka Michala Lofergyuka, který byl náhodně přítomen v tramvaji v místech, kde došlo
k atentátu.
Dokument č. I/38 – Svědecká výpověď policejního agenta Rudolfa Šrámka,
svědka útoku na Heydricha, z 27. května 1942.
Dokument č. I/39 – Svědecká výpověď průvodčího tramvaje č. 3 Františka
Zimy, svědka útoku na Heydricha, z 27. května 1942.
Dokument č. I/40 – Opis Böhmeho dálnopisu Himmlerovi z 27. května 1942,
v němž je reprodukován protokol z Heydrichovy operace provedené profesorem Walterem Dickem.
Dokument č. I/41 – Pokyny o policejním přihlašování se k pobytu, vydané
v Třeboni 28. května 1942.
Dokument č. I/42 – Oběžník prezidia zemského úřadu v Brně z 29. května
1942 o policejním přihlašování se k pobytu a přezkoumávání občanských
legitimací.
Dokument č. I/43 – Oběžník ministerstva vnitra ze 4. června 1942, v němž se
specifikuje, jakým způsobem mají být vytvářeny seznamy nepřihlášených
osob.
Dokument č. I/44 – Záznam z 30. května 1942 o Daluegeho příkazu popravovat
zastřelením za delikt schvalování atentátu a uveřejňovat jména popravených
na plakátech. Uvedena jsou i jména čtyř Čechů, které by bylo možno za tento
delikt odsoudit.
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Dokument č. I/45 – Wolfův záznam o Daluegeho pokynech z 28. května 1942,
stanovujících východiska propagandy na příští dny.
Dokument č. I/46 – Opis Háchova telegramu Lině Heydrichové z 28. května
1942, v němž státní prezident odsuzuje útok na zastupujícího říšského protektora.
Dokument č. I/47 – Odpověď Liny Heydrichové z 28. května 1942, v níž
pisatelka děkuje Háchovi za projevenou účast v souvislosti s manželovým
zraněním.
Dokument č. I/48 – Opis dálnopisu z 28. května 1942, v němž Gies informuje
Brandta o odletu K. H. Franka do Berlína a žádá, aby bylo na letišti Frankovi
přistaveno auto, které by ho odvezlo k říšskému vůdci SS.
Dokument č. I/49 – Záznam K. H. Franka z 28. května 1942 o návštěvě v Hitlerově hlavním stanu.
Dokument č. I/50 – Zpráva z 29. května 1942 o dopadení Žida v bytě mladé
Češky, k němuž došlo v rámci nasazení Waffen-SS v noci z 27. na 28. května
1942. Adresátem je K. H. Frank.
Dokument č. I/51 – Opis Frankova dálnopisu Daluegemu z 1. června 1942, zaslaný na vědomí Himmlerovi, Göringovi a Bormannovi. Rozebírají se v něm
výsledky velké pátrací akce a politické záležitosti související s protektorátem.
Dokument č. I/52 – K. H. Frank tlumočí 2. června 1942 Daluegeho pokyn regulovat perzekuci a propagandisticky jí využívat.
Dokument č. I/53 – Geschkeho předběžná zpráva o vyšetřování atentátu
z 28. května 1942.
Dokument č. I/54 – Opis Frankova dálnopisu Konstantinovi von Neurath
z 29. května 1942, v němž je adresát informován o Heydrichově zdravotním
stavu.
Dokument č. I/55 – Kopie dopisu K. H. Franka z 3. června 1942, v něm autor
jménem všech zaměstnanců úřadu říšského protektora přeje Heydrichovi
brzké uzdravení.
Dokument č. I/56 – Předtištěné poděkování Liny Heydrichové z 15. června 1942
za projev soustrasti nad úmrtím Reinharda Heydricha. Zasláno K. H. Frankovi.
Dokument č. I/57 – Záznam v knize německého matričního úřadu o úmrtí
Heydricha dne 4. června 1942, v 9.00 hodin. Vystaveno 20. června 1942.
Dokument č. I/58 – K. H. Frank oznamuje 20. června 1942 Himmlerovi, že mu
zasílá opis Heydrichova pitevního protokolu.
Dokument č. I/59 – Himmler potvrzuje 29. června 1942 K. H. Frankovi, že
obdržel dopis s přiloženými kopiemi pitevního nálezu profesorů Hamperla
a Weyricha.
Dokument č. I/60 – Zpráva o výsledku pitvy Heydrichovy mrtvoly provedené
4. června 1942 profesory H. Hamperlem a G. Weyrichem s datem 17. června 1942.
Dokument č. I/61 – Himmlerův dopis z 9. října 1942, v němž autor děkuje
prof. Gebhardtovi za lékařskou péči poskytnutou Heydrichovi po atentátu.
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Dokument č. I/62 – Opis kondolenčního telegramu prezidenta Háchy Lině
Heydrichové z 4. června 1942.
Dokument č. I/63 – Dopis Liny Heydrichové z 15. června 1942, v němž pisatelka
děkuje prezidentu Háchovi za projev účasti nad úmrtím Reinharda Heydricha.
Dokument č. I/64 – Opis Himmlerova dálnopisu z 5. června 1942, v němž
pisatel instruuje šéfy bezpečnostní a pořádkové policie, jak mají předcházet
sebevraždám zatčených parašutistů a ostatních účastníků odboje.
Dokument č. I/65 – Instrukce šéfa oddělení IV Hlavního úřadu říšské bezpečnosti Müllera, jak provádět tzv. zostřené výslechy. Vydáno v Berlíně 12. června
1942.
Dokument č. I/66 – Giesův záznam z 5. června 1942 o nevhodném chování
příslušníků Waffen-SS při smutečním doprovodu Heydrichovy rakve na Pražský hrad.
Dokument č. I/67 – Časový plán ceremonií na Hradě a trasa smutečního průvodu na Hlavní nádraží z 5. června 1942.
Dokument č. I/68 – Opis dálnopisu K. H. Franka z 8. června 1942, v němž pisatel informuje Ottu Meissnera, šéfa prezidiální kanceláře Hitlerova hlavního
stanu v Berlíně, o účasti Čechů na Heydrichově státním pohřbu v Berlíně.
Dokument č. I/69 – Opis dálnopisu K. H. Franka z 8. června 1942, v němž
pisatel potvrzuje šéfovi prezidiální kanceláře Ottovi Meissnerovi telefonicky
podanou informaci o počtu a jménech Čechů, kteří se mají zúčastnit Heydrichova pohřbu v Berlíně.
Dokument č. I/70 – Böhmeho rozkaz o sestavě průvodu za Heydrichovou rakví
z 6. června 1942.
Dokument č. I/71 – Schmidtův záznam o účasti českých dělníků a rolníků
na Heydrichově pohřbu v Berlíně z 10. června 1942.
Dokument č. I/72 – Kopie Schmidtova vyúčtování výloh spojených s cestou
a pobytem zástupců českých dělníků a rolníků v Berlíně s datem 11. června
1942.
Dokument č. I/73 – Opis dálnopisu z 6. června 1942, v němž ministr Goebbels
zve K. H. Franka oficiálně na Heydrichův pohřeb v Berlíně.
Dokument č. I/74 – Záznam telefonátu standartenführera Emila Schurana
z 6. června 1942, v němž jsou oznamovány pokyny šéfa hlavního personálního úřadu SS Waltera Schmitta ohledně Heydrichova pohřbu a shromáždění
špiček SS v Domě letců v Berlíně.
Dokument č. I/75 – Himmlerova smuteční řeč z 9. června 1942, pronesená
v Domě letců u příležitosti Heydrichova státního pohřbu.
Dokument č. I/76 – Záznam z 10. června 1942, v němž ministr Bertsch referuje
o audienci Emila Háchy a protektorátní vlády u Hitlera.
Dokument č. I/77 – Hlavní úsek bezpečnostní služby říšského vůdce SS Praha
vrací 1. července 1942 v příloze záznam, v němž K. H. Frank referuje o au
dienci Háchy a protektorátní vlády u Hitlera.
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Dokument č. I/78 – Protokol z 15. června 1942, v němž je zaznamenán průběh
porady vedoucích skupin a referentů oddělení VI Hlavního úřadu říšské bezpečnosti dne 10. června 1942.
Dokument č. I/79 – Kopie dopisu z 14. června 1942, v němž Gies děkuje Háchovi za pohostinné přijetí v prezidentském salonním voze během cesty z Prahy
do Berlína a zpět.
Dokument č. I/80 – Bormann zasílá Himmlerovi 8. června 1942 kopii svého
dopisu Goebbelsovi, v němž mu tlumočí Hitlerův zákaz vést na veřejnosti
diskuze, jak se má naložit s Čechy.
Dokument č. I/81 – Vyhláška říšského protektora z 13. června 1942, kterou
se doplňuje výnos o vyhlášení civilního výjimečného stavu z 27. května
1942. Osoby, které dosud neučinily udání ohledně atentátníků a přihlásí se
do 18. června, nebudou potrestány a obdrží odměnu.
Dokument č. I/82 – Hlášení Hlavní úřadovny státní policie Praha z 20. června
1942, v němž se referuje o Čurdově dobrovolné výpovědi z 16. června 1942
a o cestě vedoucí po Čurdově zradě k dopadení parašutistů a jejich spolupracovníků.
Dokument č. I/83 – Úřad velitele Waffen-SS Karla von Treuenfelda zasílá K. H.
Frankovi opis hlášení z 23. června 1942, v němž referuje o nasazení Waffen-SS
proti parašutistům v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v noci ze 17. na 18. června.
Přiložen je i rozkaz k nasazení sil Waffen-SS podepsaný Treuenfeldem.
Dokument č. I/84 – Geschkeho připomínky k hlášení velitele Waffen-SS Karla
von Treuenfelda o nasazení příslušníků Waffen-SS v noci ze 17. na 18. června.
Dáno v Praze 29. června 1942.
Dokument č. I/85 – Zpráva o nasazení úderného oddílu strážního praporu SS
„Prag“ v Resslově ulici, uvozená přípisem hauptsturmführera SS Schrödera
z 19. června 1942.
Dokument č. I/86 – Opis Frankova dálnopisu Daluegemu z 18. června 1942,
v němž se referuje o dopadení parašutistů v chrámu sv. Cyrila a Metoděje
v Resslově ulici.
Dokument č. I/87 – Opis Frankova dálnopisu Himmlerovi z 18. června 1942.
Dokument č. I/88 – Kopie Frankova návrhu z 19. června 1942 na vyplácení
odměn Čechům, kteří napomohli k dopadení parašutistů.
Dokument č. I/89 – Opis dálnopisu K. H. Franka z 19. června 1942, v němž
pisatel prosí vyššího velitele SS a policie Krügera, aby zpravil Daluegeho
o definitivní identifikaci mrtvých těl atentátníků.
Dokument č. I/90 – Opis dálnopisu Hitlerovu adjutantovi Juliu Schaubovi
z 19. června 1942, v němž se navrhuje uveřejnit informace o atentátnících
a rozdělit odměny osobám, které přispěly k dopadení parašutistů.
Dokument č. I/91 – Opis dálnopisu K. H. Franka z 22. června 1942, v němž je
Daluege informován o nalezení textu depeše do Londýna, požadující odvolat
chystaný atentát na Heydricha.
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Dokument č. I/92 – Opis dálnopisu šéfa pardubického gestapa Clagese
z 20. června 1942, v němž se hovoří o vzkazu prezidenta Beneše členům paraskupiny Silver A z 3. června 1942. Tento vzkaz našlo gestapo mezi písemnostmi
parašutisty Bartoše zajištěnými v bytě manželů Krupkových.
Dokument č. I/93 – Záznam depeše č. 93 z 12. května 1942, kterou zaslal šéf
zpravodajského odboru ministerstva obrany plukovník František Moravec
ÚVODu v odpověď na zprávu varující před atentátem.
Dokument č. I/94 – Geschkeho zpráva o české pravoslavné církvi z 22. června
1942, zaslaná Hlavnímu úřadu říšské bezpečnosti, K. H. Frankovi a Böhmemu.
Dokument č. I/95 – Návrh Hlavní úřadovny státní policie Praha z 22. června
1942, v němž se jmenovitě uvádějí osoby, které by měly být odměněny za pomoc při dopadení útočníků na Heydricha.
Dokument č. I/96 – Geschke zasílá K. H. Frankovi návrh vyslovit uznání úředníkům Hlavní úřadovny státní policie Praha a povýšit je za úspěšné vyšetřování
atentátu na Heydricha.
Dokument č. I/97 – Výnos říšského protektora o zrušení civilního výjimečného
stavu v protektorátu Čechy a Morava z 3. července 1942.
Dokument č. I/98 – Nařízení říšského protektora o opatřeních proti osobám
podporujících ilegální činnost z 3. července 1942.
Dokument č. I/99 – Opis Böhmeho dopisu Brunu Streckenbachovi z 20. července 1942, v němž pisatel dále rozebírá vyznamenání a ocenění úředníků
za činnost při dopadení útočníků na Heydricha.
Dokument č. I/100 – Návrh K. H. Franka z 23. července 1942, v němž jsou uvedeni příslušníci bezpečnostní policie, pořádkové policie a Waffen-SS navržení
na vyznamenání v souvislosti s objasněním atentátu na Heydricha.
Dokument č. I/101 – Geschkeho zpráva o vyšetřování atentátu z 21. července
1942, určená oddělení IV Hlavního úřadu říšské bezpečnosti.
Dokument č. I/102 – Dr. Kundt z úřadu okresního hejtmana pro Prahu-venkov-sever referuje 13. července 1942 o chování obyvatel obce Panenské Břežany.
Adresátem je prezidiální šéf ministerstva vnitra, vrchní vládní rada Reischauer.
Dokument č. I/103 – Hlavní úsek bezpečnostní služby Praha zasílá 18. srpna
1942 posudek na Boženu Volfovou, která obdržela od gestapa odměnu 30.000
korun za svědectví z místa útoku na Heydricha. Adresátem je Robert Gies.
Dokument č. I/104 – Geschkeho dálnopis K. H. Frankovi z 5. září 1942, v němž
se referuje o dopadení Ladislava Vaňka a jeho spolupracovníků gestapem.
Dokument č. I/105 – Dálnopis z 16. září 1942, v němž Gerke zpravuje Hlavní
úřad říšské bezpečnosti o neúspěšné zatýkací akci proti Oldřichu Frolíkovi,
při níž přišel o život úředník gestapa Alois Gruber a jeho kolega Ernst Hoenig
utrpěl těžké zranění. Dokument uvozuje Giesův přípis z 24. září 1942.
Dokument č. I/106 – Dálnopis z 23. září 1942, v němž Gerke zpravuje Hlavní
úřad říšské bezpečnosti, K. H. Franka a Weinmanna o dopadení Oldřicha
Frolíka.
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Dokument č. I/107 – Pannwitzova závěrečná zpráva o vyšetřování atentátu
na Heydricha s datem 25. září 1942.
Dokument č. I/108 – Výslechový protokol Františka Hejla, příslušníka podpůrné sítě paraskupiny Anthropoid, z 8. října 1942.
Dokument č. I/109 – Výslechový protokol Jana Svobody, příslušníka podpůrné
sítě paraskupiny Anthropoid, z 8. října 1942.
Dokument č. I/110 – Výslechový protokol Antonína Oktábce, příslušníka podpůrné sítě paraskupiny Anthropoid, z 9. října 1942.
Dokument č. I/111 – Výslechový protokol Jaroslava Piskáčka, příslušníka podpůrné sítě paraskupiny Anthropoid, z 10. října 1942.
Dokument č. I/112 – Výslechový protokol Josefa Zemánka, příslušníka podpůrné sítě paraskupiny Anthropoid, z 12. října 1942.
Dokument č. I/113 – Výslechový protokol Vladislava Čalouna, příslušníka podpůrné sítě paraskupiny Anthropoid, z 12. října 1942.
Dokument č. I/114 – Přípis z 24. prosince 1942, v němž Gerke seznamuje K. H.
Franka s celkovou sumou vyplacenou jednotlivcům za pomoc při dopadení
útočníků na Heydricha a pak s konkrétními vydanými částkami.

Část II. (s. 863–1022)
Dokument č. II/1 – Denní zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní
služby z 30. května 1942.
Dokument č. II/2 – Denní zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní
služby z 31. května 1942.
Dokument č. II/3 – Denní zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní
služby z 1. června 1942.
Dokument č. II/4 – Denní zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní
služby z 1. června 1942.
Dokument č. II/5 – Denní zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní
služby z 2. června 1942.
Dokument č. II/6 – Denní zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní
služby z 2. června 1942.
Dokument č. II/7 – Ranní zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní
služby z 3. června 1942.
Dokument č. II/8 – Večerní zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní
služby z 3. června 1942.
Dokument č. II/9 – Ranní zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní
služby z 4. června 1942, spolu s Věstníkem německé kriminální policie v příloze zprávy.
Dokument č. II/10 – Večerní zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní služby spolu s přiloženým opisem dálnopisu Hlavní úřadovny státní policie
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Brno z 2. června 1942. Hlavní úřad říšské bezpečnosti v Berlíně a velitel bezpečnostní policie a bezpečnostní služby v Praze jsou v dálnopisu informováni
o dopadení parašutisty Oldřicha Pechala.
Dokument č. II/11 – Ranní zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní
služby z 5. června 1942 o velké pátrací akci v noci ze 4. na 5. června 1942. V příloze je opis dálnopisu Hlavní úřadovny státní policie Praha pro Hlavní úřad
říšské bezpečnosti v Berlíně a velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní
služby v Praze, pojednávající o únikové cestě jednoho z atentátníků a děvčeti,
které po atentátu odvedlo atentátníkovo odstavené kolo.
Dokument č. II/12 – Opis dálnopisu Hlavní úřadovny státní policie Praha
z 5. června 1942 o pátrání ve věci atentátu, dále o stopách vedoucích gestapo
do Lidic.
Dokument č. II/13 – Večerní zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní
služby z 5. června 1942.
Dokument č. II/14 – Ranní zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní
služby o velké pátrací akci v noci z 5. na 6. června 1942.
Dokument č. II/15 – Večerní zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní
služby o velké pátrací akci dne 6. června 1942.
Dokument č. II/16 – Ranní zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní
služby ze 7. června 1942 o velké pátrací akci v noci z 6. na 7. června 1942.
Dokument č. II/17 – Hlášení velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní služby
z 10. června 1942 o zatčení Jana Sovy, Zdeňka Grunta, Jaroslava Samka a Miloše Kučery a rozhodnutí odeslat je do koncentračního tábora.
Dokument č. II/18 – Zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní služby
o velké pátrací akci v době od 7. do 10. června 1942.
Dokument č. II/19 – Zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní služby
z 11. června 1942 o velké pátrací akci v době od 27. května do 10. června 1942.
Dokument č. I/20 – Zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní služby
z 12. června 1942 o odvetné akci proti Lidicím.
Dokument č. II/21 – Zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní služby z 12. června 1942 o odvetné akci proti Lidicím a jejím průběhu, spolu se
seznamy zabavených předmětů.
Dokument č. II/22 – Zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní služby
z 14. června 1942 o velké pátrací akci v době od 10. do 14. června 1942.
Dokument č. II/23 – Zpráva velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní služby
z 18. června 1942 o velké pátrací akci ve dnech 14. až 18. června 1942.
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