Bedřich Prokop
Od narození tohoto žamberského rodáka uplyne
6. března již 125 let. Před válkou se živil jako samostatný
obchodník se starými kovy a průmyslovými odpady
v Praze-Vršovicích. Hovořil německy, francouzsky a anglicky. Za Protektorátu byl služebně vázán pracovištěm
v Německu a v Praze si udržoval prázdný byt.
Začátkem září 1943 byli v Českomoravské strojírně
Praha-Libeň (před válkou Českomoravská KolbenDaněk) zatčeni dva členové závodní buňky ilegální KSČ.
Za několik dnů zatklo Gestapo i Bedřicha Prokopa,
protože při vyšetřování zjistilo i jeho účast na odbojové
činnosti. Získal ho z obchodní činnosti mu známý
Berdych. Když ho požádal o finanční příspěvek na podporu rodin politických vězňů, bez váhání souhlasil.
Okamžitě mu zaplatil a bez dalších výzev platil každý
měsíc částku 25 Kč až do svého zatčení. V květnu 1943
byl požádán o poskytnutí tajného ubytování pro skrývající se osobu. Prokop opět bez váhání souhlasil. Na
několik měsíců ubytoval s částečnou stravou a bez
policejní přihlášky ve svém prázdném bytě komunistického funkcionáře Augusta Válu.
Soud, konaný 1. září 1944, vynesl rozsudek: „Josef
Hajný, František Novák a Josef Stuj od roku 1943
aktivně připravovali v Protektorátě komunistickou velezradu a tím podporovali nepřátele Říše. Bedřich Prokop
prostřednictvím poskytnutí noclehu funkcionáři Říši ne-

přátelské odbojové skupiny tyto důrazně podpořil. Tito
čtyři obžalovaní budou potrestáni smrtí a trvalou ztrátou
cti.” 22. listopadu 1944 jim bylo oznámeno rozhodnutí
říšského protektora v Čechách a na Moravě „o právu na
udělení milosti nepoužít, nýbrž nechat spravedlnosti
volný průběh”. Oldřich Berdych byl v jiné skupině
rovněž odsouzen k trestu smrti a popraven.
Bedřich Prokop prošel věznicemi Praha-Pankrác,
Terezín, Gollnow, Norimberk a Straubing. Nakonec měl
štěstí, dožil se osvobození americkou armádou. 9. května
1945 byl propuštěn a 23. května se hlásil na posádce
v Klatovech, kde dostal potvrzení pro cestu vlakem
domů. Našel však zruinovaný obchod, byly mu rozkradeny cenné věci včetně více než stotisícové hotovosti.
Nový domov nalezl v Bohuslavicích nad Úpou, kde ještě
v roce 1948 zastával funkci tajemníka Místního národního výboru. Ve své žádosti o příspěvek podle zákona
č. 255 uvedl, co nepřiznal při výsleších za války. Válu
přechovával v bytě pět měsíců, podílel se na rozšiřování
letáků V boj a jiných a v obchodě ukrýval ušlechtilé
kovy.
Použil jsem informace VHÚ-VHA Praha, fond
Osvědčení 255 čj. 3493/48 a Archivu bezpečnostních
složek fond 141 sign. 549-14.
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