Atentát
Jeden z významných rysů, typických do značné míry pro
londýnský

československý

exil,

představoval

přehnaný

optimismus, s nímž byla nahlížena a hodnocena vnitropolitická
situace v protektorátu. Pramenil nejen z nedostatečných informací
z domova, ale i z povinně

optimistického postoje Edvarda

Beneše, který byl mnohdy v rozporu se zkušenostmi a názory
vojenských odborníků.. Od tohoto trendu – jehož počátky lze
hledat již v souvislosti s Brity vyprovokovanou snahou o
uskutečnění otevřené revolty obyvatelstva protektorátu1 nedlouho
po vypuknutí války – nikdy nebylo radikálně upuštěno. Mnohdy
povrchní znalost domácí situace, z ní pramenící nedostatečná
empatie a podcenění

kvalit, odhodlanosti a sebevědomí

protivníka, se odráží i v souvislosti s výsadky první operační vlny.
Svědčí o tom např. první a vzápětí rychle opuštěná varianta
atentátu

na

zastupujícího

říšského

protektora

Reinharda

Heydricha, která měla být realizována v den státního svátku
bývalé Československé republiky – po necelých třech týdnech od
seskoku desantu – a to bez navázání styku s domácím odbojem.
Vedoucí československý zpravodajský důstojník, plk. František
Moravec,

zřejmě

předpokládal,

že

parašutisté

mohou

v

Heydrichem řízeném protektorátu nejen úspěšně přežít, ale
připravit a realizovat atentát na tamního přímého vůdcova
zástupce,

aniž

by

riskovali

své

prozrazení

kontaktem

s rezistenčními pracovníky. Jsem toho názoru, že atentát by byl
bez naprosto zásadní pomoci podpůrné sítě OSVO jen těžko
1
Blíže k tomu např.: Gebhart, J. – Kuklík, J.: Dramatické i všední dny
protektorátu, Praha 1996, s. 77 – 82.
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představitelný, ne-li nemožný. Pakliže měl být realizován podle
instrukcí plk. F. Moravce, musel být proveden buď v časovém
horizontu několika dnů po seskoku, nebo později, již však s
vysloveně sebevražednými úmysly útočníků. Třetí variantu
představovalo navázání kontaktů s domácí rezistencí, která se
postarala o „legalizaci“ příslušníků Anthropoidu, čímž jim
poskytla možnost důkladné

a

relativně

klidné

přípravy

atentátu. S pravděpodobností hraničící s jistotou lze konstatovat,
že žádná jiná rezistenční organizace - s výjimkou OSVO - takové
možnosti na počátku roku 1942 neměla, a proto je její role
nezastupitelná. Historik Vojtěch Šustek, připravující nyní edici
dokumentů k atentátu na Heydricha, je do značné míry
přesvědčen, že realizace atentátu by byla bez pomoci OSVO
nepředstavitelná.1

Operace Anthropoid
První polistopadová monografie, týkající se problematiky
československých západních desantů, byla pod názvem Bylo
málo mužů. Českoslovenští parašutisté na západní frontě za druhé
světové války vydána již roku 1990. Její autor, Jiří Šolc, výstižně
charakterizoval smysl operace Anthropoid na poměrně malé
ploše: „V době zahájení operace Percentage (noc ze 3. na 4. říjen
1941 - pozn. JBU) bylo již zásadně rozhodnuto o provedení
atentátu na některého z vedoucích představitelů německé
okupační moci v českých zemích. 3. října 1941 tak bylo učiněno
na poradě zainteresovaných zpravodajských odborníků, které se
zúčastnili též parašutisté Gabčík a Svoboda. Zde je počátek
operace Anthropoid, která později bude mít tak silný ohlas. již zde
1

Praha, rozhovor 23.8. 2003.
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padla jména objektu útoku: R. Heydrich nebo K. H. Frank. Podle
původních předpokladů měl být atentát proveden 28. října 1941, v
den

výročí

národní

svobody,

nezávislosti

a

vzniku

československého státu a kolem 10.10. 1941 měli být parašutisté
odesláni do akce. Původní záměr byl v některých svých bodech
změněn a konečnou podobu dostal až někdy počátkem listopadu
1941. Rotný Karel Svoboda se při výcviku zranil a musel se hledat
vhodný náhradní partner pro rotného Josefa Gabčíka. Byl
nalezen v osobě rotného Jana Kubiše. Oba tvořili již dlouho
nerozlučnou dvojici, důvěřovali si a vhodně se doplňovali.
Koncem října 1941 získalo zpravodajské oddělení podrobnější
přehled o katastrofálních následcích Heydrichova teroru. Ten byl
rozhodující pro volbu cíle budoucího atentátu, kterým se stal
definitivně zastupující protektor. Tyto okolnosti vedly k odkladu
termínu operace. K odkladu také přispěl nedostatek vhodných
letounů a nepříznivé povětrnostní podmínky. Také nutnost obnovit
přerušené rádiové spojení s domovem patří k důvodům, proč byla
začátkem listopadu 1941 přiznána priorita Silveru A. Skupina
startovala 7.11. 1941 a opětně 30.11. 1941. V obou případech se
musela vrátit zpět do Anglie pro nepříznivé povětrnostní
podmínky a ztrátu orientace posádkou letounu. Tak se stalo, že
při třetím pokusu, který se uskutečnil 28.12. 1941, se na
odletovém letišti Tangmere sešly ještě skupiny Silver B a
Anthropoid, které byly na britskou žádost urychleně dopraveny a
přičleněny k Silveru A. Mezi druhou a třetí hodinou po půlnoci
29.12. 1941 byly všechny tři skupiny v pořadí Anthropoid, Silver
A a Silver B vysazeny na československém území. Anthropoid byla
první skupina s teroristickým posláním a také jediná, která jej
splnila. Představuje z tohoto hlediska výjimku v celé škále
zvláštních operací, provedených II. odborem MNO. Jejím úkolem
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bylo provedení atentátu na Heydricha. Tvořili ji rotní Josef
Gabčík a Jan Kubiš, pro tento úkol zvláště vybraní podle
dosavadních výsledků z všeobecného výcviku a zvláště připraveni
ve speciálním kurzu teroristické činnosti. Pro její splnění dostali
mimo standardní výstroj a výzbroj ještě speciální výbavu, kterou
vedle pistolí tvořily samopaly Sten, munice, zásoba plastické
trhaviny a komponenty pro zhotovení bomb a jiných forem
výbušných nástrah a náloží. Oba měli falešné doklady na jméno
zámečníka Zdeňka Vyskočila a dělníka Otu Strnada. Měly jim
umožnit s dostatečnou finanční částkou jistou samostatnost a
nezávislost v přípravě akce. Její podrobnosti nebyly stanoveny a
naopak byla dána oběma naprostá volnost ve volbě způsobu,
místa i času plánované akce. Pouze se striktně požadovala a
naléhavě doporučovala naprostá mlčenlivost, samostatný a
nezávislý postup přípravy n a ostatních vysazených parašutistech
a organizacích domácího odboje. Jejich identita měla zůstat
utajena všem zainteresovaným osobám, stejně jako úkol, k jehož
splnění byli vysláni. Po vysazení na doskokové ploše bývalého
polního letiště Borek u Cerhovic se skupina měla ukrýt na některé
ze tří záchytných adres, které dostala. Odtud se předpokládal
přesun do Prahy a pak již zmíněný samostatný a přísně izolovaný
sled příprav atentátu. Spojovací prostředky neměla, a tak pozdější
kontakt se Silverem A byl výsledkem konspirativního plánu a
funkce záchytných adres, které umožnily, že se obě skupiny ocitly
v dosahu organizace Jindra. Skutečnost však byla jiná, nežli
předpokládal původní projekt. Týká se to především poměrů v
protektorátě, které naopak učinily skupinu silně závislou na
domácí ilegální organizaci a hned od samého počátku nutily k
improvizaci. Místo u Cerhovic přistál Anthropoid v Nehvizdech u
Čelákovic a do Prahy se dostal za mnohem složitějších okolností.
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Skupina zřídila v bytě rodiny Moravcových v Praze 3, Biskupcova
7, přepážku pro styk se Silverem A, případně s jinými parašutisty,
zejména s Opálkou a Valčíkem. Společně s nimi se zúčastnila
průzkumu i vlastního zajištění akce ke zničení Škodových závodů
v Plzni řízeným bombardováním v noci z 25. na 26.4. 1942, při
níž měla zajistit navádění bombardovacího letectva na cíl.
Současně připravovala různé varianty provedení atentátu,
zkoumala jejich proveditelnost z hlediska místa, času, zdaru akce
a možností ústupu. Ačkoliv postupovala samostatně, nezůstaly její
přípravy utajeny v nejbližším okolí, jehož musela ke spolupráci
využívat. Domácí ilegální organizace [OSVO, ÚVOD] se
pokoušely dosáhnout zrušení, nebo alespoň změny úkolu,
poukazem na možné následky pro odboj. Depeší, odeslanou přes
Libuši byl Londýn o tomto stanovisku vyrozuměn. Oba parašutisté
trvali na splnění rozkazu. Londýn na žádost nereagoval dost
rychle, neznal skutečný stav již pokročilých příprav atentátu. Za
spolupráce s rotmistrem Josefem Valčíkem ze Silveru A provedli
Gabčík s Kubišem 27. května 1942 atentát na Reinharda
Heydricha v zatáčce u Vychovatelny v Praze - Kobylisích za
dramatických okolností, které byly a ještě budou mnohokrát
popsány. Z místa útoku se jim podařilo ustoupit do ilegálních
bytů. Před zatýkáním a raziemi v období stanného práva se ukryli
v kryptě kostela Karla Boromejského v Resslově ulici v Praze, kde
také s dalšími parašutisty podstoupili 18. června 1942 nerovný
boj.“1

1

Šolc, J.: Bylo málo mužů. Českoslovenští parašutisté na západní frontě za
druhé světové války, Praha 1990, s. 69 - 71. Blíže k tomu: Sládek, O.:
Přicházeli z nebe, Praha 1993, s. 19 – 68.
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Podpora londýnských desantů1
Ačkoliv na členy bývalé Barákovy župy narazil desant
Anthropoid víceméně náhodou, je tato skutečnost signifikantní.
Pouhých několik hodin po seskoku, ráno 29. prosince 1942, se
Josef Gabčík s Janem Kubišem ocitli díky navigační chybě
nikoliv u západočeských Ejpovic, ale u Nehvizd, nedaleko
Čelákovic. První, koho jim jako spolehlivou osobu doporučil
místní farář, byl člen tamější sokolské jednoty František Kroutil.
Gabčík s Kubišem však nejprve podle původních dispozic odjeli
do Plzně a navázali kontakt na záchytných adresách – u
policejního inspektora Václava Krále a dále pak u penzisty
Václava Stehlíka v Rokycanech. Po návratu do Nehvizd byli F.
Kroutilem

předáni dalšímu sokolovi, mlynáři Břetislavu

Baumanovi z Horoušan, který informoval náčelníka IV. okrsku
Barákovy župy, Jaroslava Starého ze Šestajovic. Odtud již vedla
cesta Anthropoidu přímo do Prahy k náčelníkovi vysočanského
Sokola a členovi Jindry Jaroslavu Piskáčkovi. Pod župu Barákovu
spadaly pražské jednoty na Starém Městě, v Libni, Karlíně,
Vysočanech, Hloubětíně, na Proseku a oblast, ohraničená
Mělníkem, Neratovicemi, Čakovicemi, Kostelcem nad Labem,
Brandýsem nad Labem, Čelákovicemi a Lysou nad Labem. Župa
Barákova byla rozdělena na devět okrsků. IV. okrsek měl 12
jednot a patřily sem právě sokolské jednoty v Nehvizdech,
Horušanech a Šestajovicích. Sokol v Nehvizdech podléhal
náčelníkům Piskáčkovi a Bohuslavu Strnadovi z Libně. Po svém
1

SÚA - f. ÚŘP – 114-10-32 – viz příloha. Podíl OSVO na přechovávání
londýnských desantů přibližují především Čvančara, J.: Někomu život,
někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc 1941 - 1943,
Praha 1997; Andrejs, J.: Smrt Boha smrti. Legendy a skutečnost kolem
atentátu na Heydricha, Praha 1997; Ogoun, J.: Pravda o Heydrichovi,
Kroměříž 1945; Jelínek, Z.: Operace Silver A, Praha 1992 a Ivanov, M.:
Atentát na Reinharda Heydricha, Praha 1996.
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zatčení Piskáček vypověděl: „…Přibližně v lednu 1942 jsem byl
od bývalých členů Sokola Nováka a Zelenky informován, že v
protektorátu pobývají parašutisté... Novák a Zelenka mne žádali,
abych se účastnil jejich podpory a žádali rovněž o zajištění
ubytování. Přispěl jsem obnosem 1 000 K, který jsem odevzdal
Hejlovi... Posléze šla řeč o tom, že tři další parašutisté hledají
úkryt

v

okolí

Prahy.

Ještě

před

atentátem

na

SS-

Obergruppenführera Heydricha mne navštívili dva z těchto
parašutistů, kteří obdrželi mou adresu od Zelenky. V den atentátu
jsem spatřil u sebe v bytě jednoho parašutistu, zraněného na
hlavě. Vysvětlil mi, že je to od bomby, kterou hodil na auto SSObergruppenführera Heydricha. Tento atentátník mne žádal o
úkryt a o to, abych zavolal lékaře. Jmenoval dr. Lyčku z Prahy Karlína. Protože jsem dr. Lyčku neznal, šel jsem do dílny, kde
pracoval Oktábec, a prosil jej, aby dr. Lyčku přivedl do mého
bytu... Dr. Lyčka potom u mne atentátníka ošetřil. Ještě téhož dne
jsem zjistil, že osoby, které poskytnou atentátníkům pomoc, budou
zastřeleny s celou rodinou. Navzdory zpěčování mé ženy jsem
atentátníka nechal u sebe i následující noc. Poté, co odešel, jsem
o jeho pobytu neměl dalších zpráv... Musím ještě dodat, že ještě v
lednu 1942 jsem se v kanceláři bratra Hejla účastnil rozhovoru,
jemuž

byli

přítomni

rovněž

Oktábec,

Novák

a

Hejl…

Projednávala se problematika sokolských rodin pražské župy
Barákovy, které se dostaly do tíživého sociálního postavení díky
tomu, že jejich živitel byl buď zatčen nebo zemřel... Vyrozuměl
jsem rovněž, že v Sokole je budována ilegální organizace,
domníval jsem se ovšem, že se jedná pouze o župu Barákovu.
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netušil jsem, že Hejl a Oktábec zastávají v ilegální sokolské
organizaci vedoucí funkce…“.

1

Viktor Heller, jediný z devíti okrskových náčelníků
Barákovy župy který přežil, přiblížil zapojení Jana Zelenky:
„Když přišla mezi nás zpráva o těch dvou z Nehvizd, rozhodovali
jsme mezi libeňským Novákem a vysočanským Piskáčkem, kdo z
nich je má přivézt do Prahy. Padlo to na Piskáčka. Od toho pak
přešli do trvalé péče Jana Zelenky - Hajského, pozdějšího
»generálního ubytovatele« pražských parašutistů. Staral se o ně
až do své smrti.“2 Ladislav Vaněk cítil ovšem potřebu prověřit
parašutisty důkladněji. Jeho líčení setkání s Janem Kubišem ve
smíchovském

bytě

F.

Pecháčka

nemá

daleko

k

pseudoromantickým špionážním románům: „…Po rychlém
úvodu, při němž si obě strany daly znát, že jsou na vše připraveny
- parašutista položil na stůl svoji pistoli a držel na ni stále svoji
ruku - jsme přikročili k vlastní zkoušce. Ptali jsme se ho na jména
osob, o nichž jsme věděli, že jsou v Londýně. Znal je. Poznal je i
na fotografiích, které jsme mu předložili. Zjistil jsem podle jeho
přízvuku, že je Moravan. Jeho přesné místní znalosti, které jsem
právě já mohl nejlépe kontrolovat a celý jeho zjev dávaly se vším
ostatním záruku, že nejde o nastrčeného provokatéra. Nechtěl
přirozeně mluvit o sobě a o svém druhovi, ale nabídl spolupráci a
přijal naši pomoc. Na této schůzce bylo rozhodnuto, že záležitosti
parašutistů, to jest starost o jejich potřeby a ubytování vezme na
sebe Zelenka – Hajský.“3 Jan Zelenka legalizoval pobyt
1

AMV - f. 141, k. 344/2, s. 12 - 14.
Andrejs, J., Smrt boha smrti. Legendy a skutečnost kolem atentátu na
Heydricha, Praha 1997, s. 57 nebo AJČ.
3
Vaněk, L., Počátky sokolského odboje, Praha 1947, s. 26, rukopis.
2
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parašutistů a s pomocí MUDr. Břetislava Lyčky i jejich vynětí z
pracovní povinnosti. Zajistil rovněž potravinové lístky a síť
záchytných adres. Parašutistickým „centrem“ se staly žižkovské
byty Jana Zelenky a Marie Moravcové. Na další přímé podpoře se
podílelo několik členů bývalé Masarykovy ligy proti tuberkulóze
a příslušníci sokolských rodin Baucovy, Fafkovy, Khodlovy,
Novákovy, Ogounovy, Sahánkovy, Smržovy, Svatošovy, a celá
řada dalších jednotlivců. Jedním z nejpřednějších byl nesporně
člen Sokola Karlín, Antonín Oktábec. Konspirace OSVO
fungovala překvapivě bezchybně. Úspěšný atentát, který stál na
jejím konci a cesta k němu, se ovšem stala námětem celé řady
prací, jež pohyb všech parašutistů zpracovaly detailně. Další
výčet v tomto smyslu by proto působil nadbytečně.1 Je ovšem
nezbytné poukázat na skutečnost, že i další členové londýnských
desantů opakovaně naráželi na sokolskou rezistenci. Známa je
např. úzká spolupráce velitele Silveru A, npor. Alfréda Bartoše, se
skupinou S 21 B v severovýchodních Čechách. Tato odnož
Jindry, napojená přímo na zemského velitele Františka Pecháčka,
působila na Náchodsku a Červenokostelecku pod vedením Josefa
Schejbala z Malých Svatoňovic. K všemožné podpoře parašutistů,
kterou - podobně jako jejich pražské protějšky - zaplatili smrtí,
postačila jediná věta na vizitce: „Bratře, prosím Tě, abys otevřel
srdce bratřím, které Ti posílám. Pecháček.“2

1
Např.: Šolc, J.: Bylo málo mužů. Českoslovenští parašutisté na západní
frontě za druhé světové války, Praha 1990; Týž: Nikdo nás nezastaví, Praha
1992; Sládek, O.: Přicházeli z nebe, Praha 1993; Kubánek, P.: Dal signál k
atentátu na Heydricha, Uherské Hradiště 1993 a MacDonald, C.: Úder z
Londýna. Atentát na Obergruppenführera SS Reinharda Heydricha, Praha
1997.
2
Schejbalová, V.: Osudné čtyři měsíce roku 1942. In: Rodným krajem, roč.
1992, s. 5.
5
Tamtéž.
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Ladislav Vaněk patřil ovšem spolu s představiteli ÚVODu doc.
Vladimírem J. Krajinou a dr. Arnoštem Heidrichem1 k
nejrozhodnějším odpůrcům atentátu. „Vaňkův názor na atentát
jako takový byl v přímém rozporu s názory Pecháčka, MUDr.
Lyčky, Oktábce, Hejla či Zelenky - Hajského. Ten 25.5. 1942 řekl
Vaňkovi: »Souhlasit nemusíš. V tom případě se ale kliď z
cesty.«“2 Sokolští radikálové pojali atentát velmi osobně - jako
krevní mstu nikoliv pouze za mrtvého náčelníka Pechláta, ale
především za mrtvé z Akce Sokol. (Z 900 sokolů, zatčených v noci
ze 7. na 8. říjen 1941, jich po osmi měsících zůstala naživu necelá
desetina.)

Svědčí

o

tom

i

výrok

zatčeného

náčelníka

vysočanského Sokola Jaroslava Piskáčka: „Ničeho nelituji, věděl
3

jsem, co mne čeká.“ Typický je rovněž záznam gestapa v němž
je zdůrazněno, že „…zatčení vesměs náleží k nejvyspělejším
kruhům“. Většina z nich projevovala výslovně protiněmecký
postoj, který byl zvlášť výrazný u žen. Často prý bylo slyšet
jednoznačné konstatování: „Jsme hrdi na to, že můžeme takto
zemřít pro svůj národ.“

4

Krajina, který došel k téměř totožným závěrům jako
Vaněk, se s maximálním nasazením snažil přesvědčit Londýn o
hazardnosti atentátu a nebezpečí represálií, které by s téměř
absolutní jistotou vedly k úplné likvidaci odbojových sítí. Jeho
popis setkání se členy Anthropoidu z 9. května dokonale ilustruje
napjatou atmosféru, v níž se přední představitel domácího odboje
snažil za každou cenu - a přesto bezvýsledně - oba parašutisty od
1

Dejmek, J. - Němeček, J.: Arnošt Heidrich. In: HaV, roč. XLII/1993, č. 3, s.
142 - 150.
2
Čvančara, J., Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a
nacistická okupační moc 1941 - 1943, Praha 1997, s. 56.
3
AJČ.
4
Tamtéž.
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jejich úkolu odradit: „Za jarního šera sobotní noci… na
neosvětlených holešovických ulicích… jsem jim rozmlouval jejich
úkol, k němuž se nechtěli přiznat. Nepřestávali tvrdit, že podobný
úmysl nebo úkol vůbec nemají. Horlil jsem k nerozborné zdi.
Uvědomoval jsem si velkou cenu jejich slibu. Až teprve po válce
jsem se dozvěděl, že ho dali přímo prezidentu Benešovi.“1 11.
května pak přes Libuši - radiotelegrafickou stanici desantu Silver
A – putovala do Londýna tato depeše ÚVODu, koncipovaná A.
Heidrichem a revidovaná V. Krajinou: „CHES ½ ÚVOD (civilní
organisace) vytušil úkol Strnada a Vyskočila a žádá o předání
této depeše: Z příprav, které konají S[trnad - Gabčík] a V[yskočil
- Kubiš] usuzujeme přes jejich trvalé mlčení, že chystají atentát
na H[eydricha]. Tento atentát by asi v ničem neprospěl spojencům
a pro náš národ by měl nedozírné následky. Nejen, že by ohrozil
naše rukojmí a politické vězně, ale vyžádal by si tisíce dalších
životů, uvrhl národ do neslýchaného útisku, zároveň smetl
poslední zbytky jakékoli organisace, a tím znemožnil, aby zde
ještě něco užitečného bylo vykonáno pro spojence. Prosíme proto,
abyste přes SILVER dali příkaz, aby atentát nebyl podniknut.
Nebezpečí v prodlení, dejte příkaz obratem. Je-li ze zahraničních
důvodů třeba nějakého gesta, nechť se přejde na domácího
Quislinga, v první řadě na E[manuela] M[oravce]. PAR.“2
Londýn však na tuto urgentní výzvu adekvátně nereagoval, a
proto představitelé ÚVODu předali 17. května veliteli Silveru A
další naléhavou depeši: „Navrátil [E. Beneš]. ÚVOD nesouhlasí s
atentátem. Represálie po něm mohou zničit naši organizaci a její
zpravodajství. Pokládáme jen tehdy za přípustné, je-li to vojensky
1

Krajina, V., J.: Vysoká hra. Vzpomínky, Praha 1994, s. 90
Čvančara, J.: Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a
nacistická okupační moc 1941 – 1943, Praha 1997, s. 86 – 87.
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a mezinárodně naprosto nezbytné a jsou-li očekávané ztráty
nahraditelné, o čemž naprosto pochybujeme.“1
27. května 1942 se obavy ÚVODu z atentátu naplnily.
Krajinův i Vaňkův odhad odvetných opatření a jejich následků se
ukázal jako velmi přesný. Londýnské exilové vedení, pro něž se
později odpovědnost za atentát stala tématem velmi nevítaným,
však bylo od počátku připraveno platit nejdražší směnnou
jednotkou, uznávanou oběma válčícími stranami bez rozdílu krví; z hlediska chladného, egoistického pragmatika Edvarda
Beneše byla vysoká politická hra, ukončená oduznáním
Mnichova, zcela jednoznačně hodna obětí nejvyšších. Došlo tak
do značné míry k vyhubení elity těch kruhů, které by byly po
válce povolány znovu ustavit poválečné Československo a jež
později postrádala nikoliv pouze jedna generace. Reakci
okupačního aparátu a bezprostřední atmosféru protektorátu po
atentátu sugestivně shrnuli historikové Jan Gebhart a Jan Kuklík:
„Řízení odvetné represivní akce se ujal K. H. Frank... který v
hierarchii nacistické okupační civilní správy zastával druhé
nejvýznamnější

místo.

Výsledkem

Frankova

telefonického

rozhovoru s Hitlerem bylo vyhlášení výjimečného stavu v obvodu
oberlandrátu Praha… Po 21. hodině, kdy rozsah perzekučních
odvetných opatření schválil dálnopisem říšský vůdce SS H.
Himmler, byl civilní výjimečný stav rozšířen na celý protektorát.
Zlověstná slova z II. článku vyhlášky o zavedení výjimečného
stavu - »kdo osobám, které se podílely na spáchání atentátu,
poskytne přístřeší nebo pomoc, anebo ač je mu známa taková
osoba nebo její pobyt, neučiní oznámení, bude zastřelen se svou
1

Krajina, V., J.: Vysoká hra. Vzpomínky, Praha 1994, s. 89. Odeslání této
depeše, stejně jako její přijetí Londýnem, není potvrzeno.
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rodinou« - nevymizí nikomu ze současníků nikdy z paměti. Ve
snaze vypátrat co nejrychleji pachatele atentátu sáhli nacisté
neprodleně i k dalšímu opatření. V Praze byl vyhlášen zákaz
vycházení pro veškeré civilní obyvatelstvo, a to na celou noc,
uzavřeny byly všechny veřejné místnosti a zastavena veřejná
doprava. Těm, kdo by se objevili na ulicích, hrozilo zastřelení. Již
od odpoledních hodin nesměl nikdo město opustit a Praha byla od
venkova prakticky odříznuta. Po desáté večer nastoupily tisíce
příslušníků bezpečnostní policie, zbraní SS, pořádkové policie,
německé armády i protektorátní policie do ulic Prahy, aby
provedly velkorazii, která neměla předtím, ani potom, v
protektorátu obdoby…Zdaleka to však neznamenalo, že by tím
celé represivní tažení skončilo. Naopak. Byl to teprve začátek... 4.
června podlehl Heydrich zranění. Následovala nová vlna
perzekuce. Stanné soudy vynášely denně další a další rozsudky
smrti. Tísnivou náladu obyvatelstva charakterizovala zpráva
pražské úřadovny SD. Informace o Heydrichově smrti podle ní
vzbudila mezi německým obyvatelstvem »velmi silnou účast a
vyvolala velké rozhořčení. Očekává se, že nyní konečně se ihned
provedou proti Čechům nejtvrdší opatření«. České obyvatelstvo
naopak reagovalo stísněně a se značným strachem před
opatřeními, která měla následovat. W. Jacobi v citované zprávě
uvedl, že se ihned po oznámení Heydrichova úmrtí sešla
protektorátní vláda za předsednictví státního prezidenta na
mimořádné schůzi. »Předseda vlády a jednotliví členové,«
zaznamenal Jacobi »byli zpočátku úplně bezradní a zdáli se být
hluboce dojati. Zvláště ministr Moravec, když obdržel zprávu,
působil zcela zlomeně...« V následujících dnech a týdnech
proběhla

řada

nakomandovaných

srazů

protektorátního

obyvatelstva v Brně, Plzni, Táboře, Hradci Králové, Olomouci,
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dokonce na místě tradičních poutí Moravského Slovácka u sv.
Antoníčka nad Blatnicí a dále v Moravské Ostravě. Konal se také
sjezd

českých

umělců

v

pražském

Národním

divadle.

Vyvrcholením této skličující aktivistické kampaně se stala
»manifestace« na Václavském náměstí. Podle odhadu okupantů se
jí zúčastnilo 200 000 osob! Těžko rozlišit, kdo z nich svou
přítomností projevoval jen obavy z budoucna a kdo naopak určitý
stupeň loajality. 3. července 1942 se patron české země svatý
Václav opravdu divil. Co všechno zmůže strach..."1
9. června 1942 se státní prezident a zástupci protektorátní
vlády účastnili Heydrichova pohřbu v Berlíně. Mimořádně
sugestivně popsal Háchovu reakci na Hitlerův projev při audienci
předseda protektorátní vlády Jaroslav Krejčí: „Dr. Hácha,
vyděšený, shrbený, sepjal před ním ruce a prosil ho proboha, aby
se slitoval nad českým národem, aby jej nevraždil, že ten národ se
nemůže vpravit do nové situace, že ztratil samostatnost, aby mu
dopřál ještě nějakou dobu, aby se nemstil. Dr. Háchovi se třásl
hlas, ruce měl sepjaty, byl skrčený jako hromádka neštěstí před
Hitlerem, který se na něj posupně díval, všichni jsme měli v očích
slzy…“2
Krvavý teror heydrichiády (jenom na základě stanných
soudů bylo v době druhého stanného práva v Praze a Brně
popraveno 1 412 osob) a tragedie Lidic a Ležáků, poskytla
exilovému prezidentu Edvardu Benešovi dostatečné množství
argumentů, aby žádostí garance původních československých
hranic dovršil tlak na signatáře mnichovské dohody – Velkou

1

Gebhart, J. – Kuklík, J.: Dramatické i všední dny protektorátu, Praha 1996, s.
218 – 221.
2
Machálek, V.: Prezident v zajetí. Život, činy a kříž Emila Háchy, Praha 1998,
s. 221
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Británii a Francii - a žádal její oduznání. (Velká Británie tak
učinila 5. srpna 1942, Francie 29. září 1942, Itálie pak 26. září
1944.) Ministr zahraničních věcí Jan Masaryk mohl proto v BBC
zanedlouho konstatovat: „O Mnichovu vám už víc mluvit nebudu.
Je odčiněn, je mrtev, neexistuje a velcí spojenci přicházejí jeden
po druhém, aby nám to slavnostně sdělili. Naše čistá pravda
znovu zvítězila.“1 České obyvatelstvo protektorátu se však
nacházelo v nejhlubší depresi. Mnohými tajně vzývaný prezident
Edvard Beneš byl označen za veřejného nepřítele českého národa
č. 1. Atomizovaná odbojová síť ležela v troskách, protektorátní
zbrojovky pracovaly na maximální výkon pro vítězství říše.
Přesně podle předpokladů domácí rezistence ztratil Londýn
radiové spojení

s

domovem.

Zatčení

rodinní

příslušníci

parašutistů a členů OSVO čekali na svůj ortel, dosud žijící jedinci
z londýnských desantů byli štváni jako lovná zvěř. Na východní
frontě teprve začínal boj o přístupy ke Stalingradu. Neúnavná
německá a aktivistická propaganda využívala doznívající šok
heydrichiády ke stupňovanému náporu. Snažili se i čeští aktivisté.
Za všechny jmenujme alespoň Jindru Cinka, autora básnické
sbírky Jdeme s Říší. Signifikantní jsou především závěrečné
verše: "My, pracující lidé - jdeme všichni s Říší. A vděčíme za to:
že nám dala chléb a práci. Vděčíme Říši za to: že nás zachránila od té hrozné katastrofy! Vděčíme Říši za to: že můžeme svou prací
pomáhat na výstavbě Nového světa. A prosíme Všemohoucího,
aby nám velkého Vůdce - Adolfa Hitlera Zachoval, aby mu dal
sílu a požehnání. A s vděčností o věrnosti posíláme Vůdci srdečné
a upřímné pozdravy."2

1
2

Masaryk, J.: Volá Londýn, Praha 1948, s. 193.
Mladá Boleslav 1943, s. 34 – 35.
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