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Abstrakt 

Má práce popisuje strukturu a působení druhého československého odboje. Zajímá se o 

jeho charakteristiku, vedení i činnost. Jsou zde zpracovány 2 základní celky hnutí, kterými jsou 

zahraniční a domácí odboje. Zahraniční se týká čs. armádních celků a jednotek. Tuzemský zase 

jednotlivých nevojenských skupin. V práci jsou popsány i okolnosti atentátu na Heydricha, činnost 

partyzánských spolků, a 3 příběhy českých odbojářů. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

My final work mentions structure and action of the Czechoslovakia resistance. It talks 

about its characteristic, leadership and activity. The basic elements of movement are presented 

here. They are foreign and domestic resistance. The external one is about Czechoslovakian army 

units and the domestic one is about non-military groups. The circumstances of the Heydrich´s 

assassination, guerrilla´s action and 3 stories of Czech resistance fighters are written here. 
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ÚVOD 

 

15.3.1939 byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Pohraničí nám bylo odebráno a 

odevzdáno Německu, Slovensko založilo samostatný stát a naše země se dostala pod nadvládu 

nacismu. Řešení tzv. „České otázky“ se brzy dostalo do pohybu, čeští obyvatelé Protektorátu byli 

zbaveni některých základních práv a svobod a museli tuto dobu přečkávat často ve velmi špatných 

podmínkách. Brzy začaly vznikat odbojové skupiny s vidinou státního převratu, který se dlouho 

připravoval. Ačkoliv se nekonal, odbojové skupiny někdy i velmi zásadně uškodily Němcům a 

posilovaly národního ducha. Jindy měli ovšem jejich činy tragické následky v podobě krutých 

represí.  

V SSR, Francii, Polsku, Anglii a na Středním východě se také formovaly československé 

zahraniční jednotky, které mnohdy významně napomohly průběhu různých bitev.  

Tato tématika mě již delší dobu zajímá, protože činnost odbojářů měla positivní 

 i negativní dopad na všechny obyvatele Protektorátu a ovlivňovala tedy i obyčejné lidi, kterými 

byli naši předci. Zároveň, kromě některých osobností (o kterých se také zmíním), není moc 

odbojářů a partyzánů známých. Dle mého názoru je důležité připomenout si, že i v těžkém období 

nacistické nadvlády bojovala spousta lidí za svobodnou demokratickou Československou 

republiku, tedy z nás všechny, ačkoliv tím dávali v sázku svůj život. 

Za cíl si ukládám rozšířit alespoň své znalosti nejen o odbojové činnosti  

a zahraniční čs. armádě, ale obecně o životě v Protektorátu. 
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CHARAKTERISTIKA A DĚLENÍ DRUHÉHO ODBOJE 

Pojmem „druhý odboj“ je označováno politické a občanské hnutí Čechů, Slováků  

a Rusínů (tehdejší obyvatelé ČSK) v letech 1938-1945. Ačkoliv v něm působily různé (mnohdy i 

velmi odlišné) názory a některé menší skupinky o sobě navzájem ani nevěděly, hnutí bylo 

koordinované, což ovlivnilo i to, že mělo společný cíl – obnovení hranic předválečného 

Československa. Některé jeho orgány si dokonce vybudovali respekt jiných států, a někdy i úzké 

veřejnosti. Tím se lišil od odbojů jiných zemí, jako bylo Polsko, nebo Balkán, kde často docházelo 

k ostrým potyčkám mezi jednotlivými seskupeními.  

Druhý odboj lze nazvat také „národním“, neměl totiž pouze protinacistické  

a protifašistické záměry, ale také protiněmecké a protimaďarské, což způsobily tehdejší podmínky 

a silný nacionalismus těchto národů. Toto národní hnutí bylo asi jediným možným způsobem 

reakce na tehdejší protičeskoslovenskou politiku ze strany nacistického Německa, které mělo 

v úmyslu vystěhovat náš národ ze střední Evropy. Proto odboj požadoval „národní revoluci“ 

Nekomunistický odboj 

Skupiny spadající pod nekomunistické odboje byly často neoficiálně organizovány 

prozatímní vládou z Londýna v čele s prezidentem Edvardem Benešem. Jejich cílem bylo kromě 

obnovení hranic ČSK i významné politické a sociální reformy, vystěhování Němců a nezávislost na 

SSSR. Patří sem: ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD), Obrana národa (ON), Tři králové, 

Politické ústředí (PÚ), Petiční výbor věrni zůstaneme (PVVZ) atd. 

Komunistický odboj 

Odděleně od národního odboje (dalších větších odbojových skupin) přetrvával  

až do roku 1941. Až v souvislosti s napadením SSSR Němci se připojil svou činností 

k nekomunistickému odboji, do té doby fungovaly odděleně, kvůli odlišným politickým názorům. 

Dále společně vytvářely politické, neozbrojené i ozbrojené, sabotážní nebo zpravodajské skupinky. 

Patří sem například tehdy nelegální KSČ (komunistická strana Československa), které mělo 

kontakty v Moskvě, odkud získávalo podporu. 

EXILOVÁ VLÁDA 

Obecně se pod tímto názvem ukrývá skupina politiků a vůdců země, kteří z určitých 

politických důvodů nemohou stát dále obývat a působit v něm. Za druhé světové války byla tímto 

důvodem nacistická okupace. Exilová vláda Československa působila v letech 1940–1945 pod 

vedením exilového prezidenta Edvarda Beneše a premiéra Jana Šrámka, výrazně vypomáhala 

odbojům leteckou dopravou různých potřeb, jako byly zbraně, ale i výcvikem výsadkářů. 
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Edvard Beneš a Emil Hácha 

Beneš se v exilu ocitl již v období 1. světové války, konkrétně pobýval v Ženevě, kde 

v roce 1918 jednal s domácími politiky o budoucnosti Československa a jeho tehdy udělené pozici 

ministra zahraničí. Zároveň se zasloužil o vznik hranic nově vzniklého státu. Poté se stal 

premiérem a nakonec po abdikaci T.G. Masaryka prezidentem Československé republiky. 

V březnu 1938 byl po Mnichovské dohodě vyhlášen Protektorát Čechy a Morava, jehož 

území bylo okupováno Němci a vznikl samostatný Slovenský stát. Beneš prohlásil dohodu již ten 

měsíc za neplatnou a po své vlastní abdikaci opustil hranice nově vzniklého Protektorátu. Svou 

práci věnoval touze obnovení původních hranic. Jeho post prezidenta pak na nátlak okolí převzal 

Emil Hácha, právník a politik, který ze začátku aktivně protestoval proti germanizaci a dokonce i 

vysvobodil některé studenty z vězení, následovné útrapy národa a nátlak nacismu však zapříčinily 

rapidní zhoršení jeho zdravotního stavu a on nebyl dál schopen ovlivňovat dění kolem sebe. Toho 

po celý čas války využíval Hitler. Tato jeho slova jsou toho důkazem: „Háchu musíme prezentovat 

jako jednoho z největších můžu světa, pokud Čechům zanechá závěť, která bude znamenat jejich 

konec. Jeho jméno musí být vyslovováno jedním dechem se jménem krále Václava, aby se na něho 

v budoucnosti mohl odvolávat každý zbabělec. Jeho následník? Jen žádný chlap! Budeme vždycky 

líp vycházet se zbabělci než se statečnými muži. Čechy nejlíp vyřídíme tak, že na ně budeme 

prostřednictvím takových osob působit nepřetržitě a v dlouhém časovém období.“ 

 

 

 

Působení exilové vlády v Londýně 

Již necelý týden po vyhlášení Protektorátu se doktoru Oususkému podařilo v Paříží 

vybudovat odbojářské centrum Ústřední výbor zahraniční akce ve Francii, které fungovalo až do 

vojenské porážky a okupace Francie. V létě roku 1940 se jej podařilo přesunout  

do Londýna, kde získalo podporu a uznání Brity, později i všemi ostatními spojenci. Z Anglie tedy 

úřadoval prezident Beneš, Státní rada (provizorní parlament), vojenské zpravodajství  

Obrázek 1: Edvard Beneš Obrázek 2: Emil Hácha 
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i vojenské velení. Vláda získala britské svolení k téměř úplné kontrole nad radiovým vysíláním 

stanice BBC, které dosahovalo až na naše území, a přes které dostávali kódované zprávy i odbojáři. 

Londýnský exil ovládal vznikající zahraniční armádu, nekomunistický odboj,  

se kterým kromě BBC komunikoval i vysílačkami a od roku 1941 i parašutisty. 

Především díky podpoře Winstona Churchilla, britského premiéra, mohla být prozatímní 

vláda již na konci července sestavena podle Benešových představ. V čele stál Jan Šrámek, 

ministrem zahraničí byl Jan Masaryk a ministrem obrany Sergej Ingr. Takto vláda fungovala až do 

roku 1945 s nejdůležitějším záměrem anulace Mnichovské dohody ze strany spojenců a obnovení 

původních hranic, což bylo již v roce 1942 jisté. 

Od roku 1943 se exil soustředil na sjednání dohody se Sovětským svazem  

o poválečných vztazích a na sblížení s komunistickým exilem v Moskvě. Za tímto účelem se 

Beneš, po schválení Rooseveltem, americkým prezidentem, a britským ministrem zahraničí, 

vypravil do Moskvy. Dne 12.12.1943 tak došlo k podepsání československo-sovětské smlouvy, 

které obsahovalo i kapitolu o vzájemném nevměšování do vnitřních záležitostí. Pokud Beneš věřil, 

že to zabrání budoucímu komunismu, velice se mýlil. 

  Dalším požadavkem byl souhlas s odsunem Němců z poválečného Československa. 

 

 

Volá Londýn, vysíláni BBC 

Život v Protektorátu nebyl snadný. Byl zde nedostatek surovin, strach promluvit kvůli 

udavačství, Gestapo, cenzura, zákazy a příkazy a mnoho dalších útrap pro tehdejší občany. Jedním 

z přísných zákazů bylo poslouchání zahraničního vysílání BBC – Volá Londýn a za jeho porušení 

hrozil trest smrti.  

V těchto přenosech byli totiž občané informováni o dění za i před hranicemi Protektorátu a 

o dalším vývoji války. Rozhlas sloužil také k odvedení myšlenek a pobavení, mnohdy se scházelo 

několik rodin a potají poslouchaly velmi často podomácku vytvořená rádia. Některé odbojové 

skupiny se staraly o šíření součástek k jejich sestavení. 

Podepisování čs.-sovětské smlouvy 
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Promlouvaly zde také významné osobnosti, jako byl Jan Masaryk a občas i sám prezident 

Beneš. Vysílalo se třikrát denně po 15 minutách a fungovaly i vánoční  

a silvestrovské speciály. 

V Londýně neměli žádné zdroje o efektivitě, či rozsahu vysílání, proto vytvořili několik 

testů, které měli zjistit, kolik lidí jejich vysílaní poslouchá. Jedním z těchto zkoušek byl týden, při 

kterém si občané neměli kupovat noviny. „Kdo je správný vlasti syn, tento týden bez novin“ byl 

jeden ze sloganů tohoto happeningu. Ukázalo se, že vysílání bylo pro lidi velmi přínosné a 

navzdory postihů, které za jeho poslouchání hrozily, byl dosah vysoký. 

ČESKOSLOVENSKÝ ZAHRANIČNÍ BOJOVÝ ODBOJ 

Armáda v Polsku 

První český vojenský útvar vznikl již v roce 1939 na polském území, protože přes něj 

Čechoslováci, převážně letci a důstojníci, přecházeli dále do Francie a Anglie. Již v létě toho roku 

bylo jasné, že bude Polsko napadeno nacisty, proto poskytla tamější vláda Čechoslovákům tábor 

v Malých Bronowicích.  Generál Lev Prchala zde tedy organizoval zahraniční odboj ve spolupráci 

s Varšavou bez napojení na exilové centrum v Paříži. Založil Ústřední rasu Čechů a Slováků, ale i 

přes to byl velitelem podplukovník Ludvík Svoboda, loajální Benešovi.  

Podle polského prezidentského dekretu se jednotka musela připojit k polské armádě a 

vznikla Legie Čechů a Slováků. Navzdory tomu se vojáci považovali za členy Československé 

armády a do bojů o Polsko příliš nezasáhli, ačkoliv se někteří naši letci zúčastnili obrany Polska při 

náletech na letiště Deblin, při útoku na město Brest.  

Vyjednali dokonce přesun některých letců do Velké Británie a Francie. Jednotky pak 

dobrovolně přešli na sovětské území a tam již zůstali. Jen pár letců přešlo do Rumunska. 

 

 

 

Obrázek 4: Tábor v Malých Bronowicích poblíž Krakowa 
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Spolupráce se SSSR 

Navzdory skutečnosti, že SSSR uzavřelo pakt s nacistickým Německem, československý 

zahraniční odboj se Sověty stále udržoval spolupráci. Ti dokonce propustili 152 bývalých 

příslušníků České a slovenské legie, kteří pod vedením Ludvíka Svobody dobrovolně přešli na 

území Polska okupovaného Sověty. 

Po sléze byli posláni do Francie a na Blízký východ, aby se připojili k vznikající 

československé armádě. 

Osudným datem se stalo 22.6.1941, když Německo konečně napadlo SSSR. Politické 

vztahy Československa se Sovětským Svazem se okamžitě staly legálními  

a stvrdil to i podpis československo-sovětské smlouvy o vzájemné válečné pomoci v Londýně. 

Později byla také sestavena vojenská dohoda obou států, která již předpokládala vznik 

československé armády na sovětském území, které bylo SSSR svoleno 8.12.1941. 

V tomto roce se začala formovat odbojová vojenská jednotka i zde, vysoké procento vojáků 

tvořili i Českoslovenští Židé, dokonce i mnoho žen. Organizátorem jednotky byl Heliodor Píka. 

Vznikl 1. samostatný polní prapor. Od roku 1942 se připojily jednotky z Polska a pod 

velením L. Svobody zahájily výcvik v Buzuluku na území SSR. Dne 30.1.1943 byly nasazeny na 

frontu. 

Boje o vesnici Sokolov 

8.3.1943 přišel útok německé 6.tankové divize proti obranným pozicím československého 

obranného praporu u Sokolova. Čechoslováci pod vedením Otakara Jaroše bránili okolí rozvodněné 

řeky Mža protitankovými granáty celý den, než byli vytlačeni od Sokolova. Linii na řece si však 

polní prapor udržel až do 13.3.1943 svědomím, že pokud se vzdají budou jako protektorátní občané 

povražděni. 

Navzdory úspěšné obraně se prapor musel stáhnout, protože byla fronta prolomena jinde. 

Po dni 15.3.1943 byli v nedaleké nemocnici povražděni ranění vojáci, a tak se ztráty vyšplhaly na 

125 mrtvých a 40 raněných. Padl i O. Jaroš. Po smrti získal řád Zlaté hvězdy Hrdiny SSSR. 

Jednotka byla kvůli utrpěným ztrátám stažena k dozbrojení.  

Během bojů bylo 20 Čechoslováků zajato Němci, předpokládalo se, že padli, případně byli 

pobiti. Pěti z nich bylo uděleno vyznamenání in memoriam, ti se ale v září 1943objevili v Praze na 

tiskové konferenci uspořádané nacisty. Dva na sobě již měli německé uniformy. Čtyři z nich se 

dožili konce války a po roce 1945 dostali velmi vysoké tresty za zradu.  

Bitva u Sokolova se později stala obětí mýtů a tváří komunistické propagandy, která ji 

využila jako důkaz československo-sovětského bratrství. Zároveň se možná právě díky tomuto a 

díky londýnskému vysílání dostala do podvědomí obyvatel Protektorátu  

a posílila národního ducha. 
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Československá brigáda u osvobození Kyjeva  

1.československá samostatná brigáda byla zformována v SSR poté, co byl polní prapor 

odsunut do Novochoperska a byl početně posílen o vojáky ze záložního pluku. Byly tak vytvořeny 

dva pěší prapory, tankový prapor, dva dělostřelecké oddíly a pomocné jednotky. Velitelem brigády 

byl plukovník L. Svoboda. 

V únoru 1943 se na frontě rozběhla dobrovolná sbírka mezi vojáky, aby se vydělalo na 

vojenskou výbavu, především na tanky. První dva byly symbolicky pojmenovány Lidce a Ležáky. 

Okolí Kyjeva se stalo prvním územím, na kterém brigáda bojovala. V říjnu 1943 dostala 

náročný úkol – pomoci sovětům osvobodit ukrajinské město Kyjev. Již při přesunu k městu 

zahynulo 54 vojáků při německém náletu. 

Čechoslováci zaujali postavení severně od města, ze kterého 5.11.1943 vyrazili do útoku. 

Jejich úkolem bylo postoupit o 10 km do nepřátelského týlu a obsadit 5 předem určených míst. 

Akce byla velice úspěšná, podařilo se jim zachránit zaminovaný most, po kterém se jejich i 

sovětské tanky dostaly do města. 

Večer brigáda zaujala kruhový postoj a měla v plánu počkat do rána, přišla jim ale od 

Sovětů zpráva, že se Němci pokouší uniknout z Kyjeva. Čechoslováci se během 5 hodin posunuli o 

dalších 11 km, přetnuli nacistům ústupovou cestu a již 6.11.1943 v 02.00 osvobodili město. 

Tato akce se považuje za nejvýznamnější akci Československé brigády a celé čs. 

zahraniční armády 

Po úspěšné bitvě zůstávala brigáda dále na frontě a pomáhala sovětské armádě osvobozovat 

ukrajinská města. 

Obrana Ostrožan 

Po předchozích operacích byla sovětská armáda na tolik vyčerpána, že využila čs. brigádu 

17.1.1944 k odrážení možných německých útoků u obce Ostrožany na Ukrajině. Rozpoutala se 

týdenní bitva. 

Obrázek 4: Tank Lidice T-34  
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V třetí den bojů se brigáda ocitla pod silnou palbou německého Luftwaffe, které se snažilo 

vyprostit odříznuté jednotky wehrmachtu. 

Českoslovenští ženisté se snažili odpálit most u Ostrožan, aby odřízli Němcům cestu, ale 

dlouho se jim ro nedařilo. 23.1.1944 se jeden z čs. radistů, který ovládal němčinu, napojil na 

německou radiovou frekvenci a navedl útok německých bombardérů na jejich vlastní pozice a také 

na zmíněný most, který se tím podařilo zničit.  

To bylo další československé vítězství.  

Letci a vojáci ve Francii 

V roce 1939 se ve Francii shromáždilo velké množství uchazečů o vstup do armády. Vláda 

podřízená Mnichovské dohodě je zpočátku odmítala, a tak se přidávali alespoň do cizinecké legie 

s příslibem, že v případě války vstoupí do čs. jednotek. Letci ale byli přijímáni do tamější armády 

okamžitě.  

Od srpna 1939 fungovala v Paříži československá vojenská kancelář pod vedením generála 

Imra. 

Dohoda o obnovení československé armády byla uzavřena přesně měsíc po vypuknutí 

války, a tak vznikly dvě jednotky. Ty se účastnily především bojů v červnu 1940 při obraně 

Francie, nejvíce se vyznamenali letci.  

Po kapitulaci státu bylo 4000 vojáků a 900 letců evakuováno do Anglie, které hrozila 

invaze. 

Letadlová bitva o Anglii 

Od července 1940 se ve Velké Británii formovala elitní skupina československých vojáků – 

letci. Vznikly 310. stíhací, 311. bombardovací a 312. stíhací peruť. 

Ačkoliv se pro britské letce RAF (Royal Air Force) začátek bitvy o Anglii datuje 

k 1.7.1940, československým letcům pod vedením Karla Janouška začal boj až 26.8.1940. 

Nejvíce se vyznamenali čs. stíhači, obzvláště četař Josef František, který v záři toho roku 

sestřelil 17 letadel německého Luftwaffe. Jejich odvahu uctil také Winston Churchill svými slovy 

ve vysílání BBC k výročnímu dni Mnichovské dohody. „… Bitva, kterou my dnes ve Velké 

Británii bojujeme, není pouze bitvou naší, je také vaše bitva. A ve skutečnosti bitva všech národů, 

které dávají přednost svobodě před bezduchým otroctvím…V celých dějinách žádný evropský 

národ neukázal větší životnost než váš. A dnes opět váš lid podal nesčetné důkazy své odvahy 

v dobách protivenství. My ve Velké Británii jsme přivítali s hrdostí a vděčností vaše vojáky a letce, 

kteří přišli nebezpečnými cestami, aby se zúčastnili se spěchem stále větším této bitvy o Velkou 

Británii, která je také bojem o Československo…“ 
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Bitva o Anglii skončila 31.10.1940 německou prohrou. Kdo ví, jak by dopadla bez 

československých a polských letců, kteří se v té době v Anglii, také významně podíleli na průběhu 

bitvy. George Blackwood 1. spoluvelitel 310. čs. perutě tvrdil: „Kdyby tehdy Češi a Poláci 

nepomohli Royal Air Force, nevyhráli bychom bitvu o Británii.“ 

Českoslovenští vojáci na Středním východě a v Africe 

Na podzim roku 1940 vznikl v britské Palestině 11. čs. pěší prapor pod vedením Karla 

Klapálka. Působili zde emigranti, kteří přišli po Balkánské cestě a také vojáci přicházející ze SSSR. 

Mezi uprchlíky byla opět velká spousta Židů. 

Jejich největší bojovou akcí se stal boj o Tobrúk, kde se dostali do obklíčení Němců a Italů. 

Úkol čs. jednotky bylo bránit asi 6 km dlouhý úsek a největším problémem byly právě italské 

divize. 

Boj probíhal od října do prosince 1941. Po 244 dnech obklíčení se podařilo pevnost Tobrúk 

osvobodit a nemálo Čechoslováků bylo vyznamenáno. 

V květnu 1942 se z pěšího praporu stal protiletecký pluk. Po skončení bojů v severní Africe 

se vojácí přesunuli do Británie a vytvořili společně s tamními jednotkami Československou 

samostatnou obrněnou armádu, ta od roku 1944 až do konce války. obléhala přístav Dunkerque ve 

Francii. 

 PARAŠUTISTÉ Z LONDÝNA 

Ještě před začátkem okupace Česka bylo 11 čs. zpravodajcům posláno do Spojného 

Království, mezi nimi i František Moravec.  Velmi rychle se jim začalo říkat Moravcova 

jedenáctka. V létě roku 1940 vznikl v Londýně II. obor – zpravodajský. 

Z pohledu výcviku čs. parašutistů, kteří emigrovali z okupovaného území, bylo ve 

zpravodajském oboru nejdůležitější 1. oddělení ofenzivního zpravodajství pod vedením majora 

Obrázek 5: Českoslovenští letci v RAF 

https://www.aktualne.cz/wiki/zahranici/velka-britanie/r~i:wiki:1981/
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Emila Strankmüllera.  To se později rozdělilo na další pododdělení podle zaměření školících se 

dobrovolníků. 

Zvláštní skupina D 

Jedním z klíčových pododdělení byla Zvláštní skupina D. Ta se dále dělila na velitelskou, 

výcvikovou a týlovou skupinu. 

Velitelská sekce určovala jednotlivce vhodné pro výcvik a výcviková odpovídala za plnění 

programu výcviku. Účelem bylo vést tzv. neregulérní válku, to jsou např. sabotáže, atentáty, 

špionáž, partyzánství nebo organizování hnutí. 

Výcvik  

Dobrovolníci byli vybíráni z řad vojáků čs. zahraničního vojska v Anglii na základě dobré 

kondice a fyzičky, inteligence a doporučení. Výcvik probíhal ve Skotsku v celkem nehostinných 

přírodních podmínkách. Zahrnoval nácvik sabotážních akcí, střelbu, boj se zbraní i bez ní, rychlou 

orientaci, přežití v přírodě, maskování a navádění letadel ze země na uvedený cíl. Neodbytnou částí 

výcviku byl samotný seskok s padákem a schování výbavy. Parašutisté se také museli naučit šifry a 

různé způsoby kontaktování domácích odbojů a Londýna samotného. Museli také zvládnout 

případný psychický boj, který byl u vyslýchání Gestapem stejně častý, jako fyzický. 

Po projití výcviky byli výsadkáři rozděleni do skupin od 1 po 6 mužů, vloženi do rukou 

exilové vlády, a pak už jen stačilo čekat na přidělení úkolu. Ten mohl být zpravodajský, kurýrní, 

sabotážní aj. O kurzu museli mlčet stejně jako o přiděleném úkolu i mezi vojáky nebo dalšími 

výsadkáři. 

Přeprava desantů byla nemalým problémem zvláště kvůli nedostatku kvalifikovaných lidí, 

navigačními i povětrnostními podmínkami, nebo vzdáleností Protektorátu od Spojeného království.  
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Benjamin 

První výsadek s krycím jménem Benjamin byl uskutečněn 16.4.1941, když do Landecka 

v rakouských Alpách seskočil rtn. Otmar Riedl. Jeho úkolem bylo vyzkoušení zásobování čs. 

odboje, přeprava poselství od E. Beneše a uniknutí přes SSSR. Operace byla ovšem velmi 

neúspěšná kvůli navigační chybě. Riedl měl být totiž vysazen v Křečhoři u Kolína. V Rakousku byl 

zadržen policií a díky vymyšlené historce si odseděl pouhé 2 roky za nedovolené překročení hranic. 

Zbytek války pak trávil jako zaměstnanec firmy Baťa a kontakt s odbojem ztratil. 

Protiparašutistické oddělení 

O výsadcích si Němci informace museli zprvu domýšlet. Podle záznamů o překročení 

letadel hranic Protektorátu a jejich zpomalování v našem vzdušném území zjistili, že jsou zde 

zřejmě vysazováni lidé.  

Nacisté proto brzy vybudovali speciální protiparašutistické oddělení, jehož členy se stali 

nejlepší protektorátní konfidenti, nebo zrádci z řad samotných parašutistů. Někteří tuto práci ovšem 

vykonávali pouze ze strachu o životy své, nebo svých blízkých. 

Statistika výsadků 

V letech 1941-1945 bylo uskutečněno 38 akcí, při kterých bylo do Evropy vysazeno 102 

mužů, většina z nich do Protektorátu, ale někteří i do Francie, Itálie Slovenska nebo Jugoslávie.  

Při těchto akcích bylo rukou Gestapa popraveno 50 % parašutistů Zvláštní skupiny D 

vysazených v Česku a stovky jejich příbuzných, či pomocníků. 

5 čs. výsadkářů zradilo a začalo spolupracovat s Gestapem. Prvním z nich byl Vilém Gerik. 

Většina byla po válce popravena. 

 

Obrázek 6: Skupiny při výcviku 
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DĚNÍ V ČESKU PŘED ATENTÁTEM 

Po vyhlášení Protektorátu se říšským protektorem stal Konstantin von Neurath. Za jeho 

vlády začínala na našem území působit germanizace a protižidovské Norimberské zákony v plných 

rozměrech. V této době také započalo formování odbojových skupin, které se neustále rozrůstaly.  

Po napadení SSSR se do odbojových hnutí silně zapojili i komunisté. Běhen léta 1941 

začal vzrůstat počet sabotáží a hnutím se začalo dařit. 

Jenže po radě zástupců německých bezpečnostních složek s podporou státního tajemníka 

Karla Franka se v Praze rozhodlo o návrhu pro odvolání von Neuratha na základě neschopnosti 

zadržení činnosti místních odbojů.  

Působení Reinharda Heydricha 

27.9.1941 Hitler dočasně odvolal Protektora a o den později jím jmenoval SS 

Obergruppenführera Reinharda Heydricha, který si bezy vysloužil přezdívku Pražský Řezník. Byl 

to šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti (RSHA) a hlavní organizátor a konstruktér konečného 

řešení židovské otázky. Také je o něm známo, že byl vášnivým houslistou, to je ale vedlejší.  

Proti českému odbojovému hnutí rázně zakročil a pomalu jej rozebíral. Již v den svého 

příjezdu vyhlásil civilní výjimečný stav, aneb stanné právo. Gestapo pod vedením Hanse 

Geschkeho dostalo volnou ruku a začalo masově zatýkat a popravovat, často i z nesmyslných 

důvodů a nejednou i úplným omylem. Vícekrát se tedy stalo, že rodina večer slyšela v rozhlase 

jméno svého milovaného, protože byl popraven za zločin proti Říši a další den pak stálo Gestapo 

před jejich dveřmi s květinami a omluvami, protože si spletli jméno. To byla jedna z nešťastných 

kuriozit české tajné státní policie. 

V Praze a v Brně zavedl Heydrich stanné soudy, které mohly pronášet rozsudky (zvláště 

tresty smrti) bez dokazování, svědků, či obhajoby. Výše zmíněný rozhlas byl jedním ze způsobů 

zastrašování veřejnosti, který se velmi osvědčil.  Jména obětí nacistů byla otištěna také v novinách 

a na pouličních poutačích. Toto období se nazývá Heydrichiáda. 

Spousta spolupracovníků odbojů s jednotkami přerušilo kontakt. Domácí vojenský odboj 

byl během 2 měsíců rozbit, KSČ a Politické ústředí téměř zastavilo své konání.  

Odbojáři, nebo osoby pouze podezřelé byli často odesíláni do koncentračních táborů 

v Německu, v Rakousku (Mauthausen), nebo do Terezína.  

19.1.1942 bylo stanné právo odvoláno, Heydrich si byl jist, že rozbil odboj a Gestapo již 

tušilo, že byli do Protektorátu vysazeni parašutisté. Odbojová činnost proto neskončila, ale byla 

výrazně utlumena. 

Heydrich měl ovšem v plánu mnohem více než bylo rozebrání odboje. Jeho hlavním 

úkolem bylo tzv. konečné řešení české otázky. Rozděloval Čechy na skupiny. 1. z nich byla 

„správná rasa a správné názory“, tu bylo možné poněmčit a usadit v Říši. Pak tu byla „špatná rasa i 

názory“, ta byla nutná převézt někam na východ. Dále „rasově špatní se správnými názory“, ti 
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mohli žít v Říši, ale nesměli se dále reprodukovat. A nakonec „rasově správní s nesprávnými 

názory“, kteří byli údajně nejnebezpečnější. Ty měl Heydrich v plánu usadit v Říši a vyčkat, zda se 

poddají správným názorům, pokud ne, budou zastřeleni. K žádnému natolik radikálnímu plnění 

plánu naštěstí nestačilo dojít.  

ATENTÁT NA HEYDRICHA 

Přípravy 

Exilová vláda chtěla dokázat světu, že národ není smířen s okupací, s vražděním a 

vězněním Čechů, a tak rozhodla o spáchání atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda 

Heydricha, nebo státního tajemníka Karla Franka. 

Úkolem byli pověřeni vycvičení dobrovolníci Jozef Gabčík a Karel Svoboda. Oběť atentátu 

si mohli sami zvolit a podrobnosti akce naplánovat. Jejich operace získala název Anthropoid.  

Při cvičném seskoku s padákem se však Svoboda zranil, a tak musel být vyměněn za Janem 

Kubišem, který byl Gabčíkův blízký přítel.  

První komplikace nastaly hned při výsadku 29.12.1941. Kubiš si poranil nohu. I to byl 

jeden z důvodů, proč byl plán tolik zdržován. V době pobytu v Protektorátu byli parašutisté 

ubytováni v několika domácnostech, nejdéle však u rodiny Moravcových. 

Rychle po výsadku získali atentátníci kontakt s organizací Jindra, která jim sice nabídla 

veškerou pomoc, ale také se snažila o zrušení akce z oprávněného strachu z následujících represí.  

Provedení atentátu 

Navzdory tomu Kubiš a Gabčík po dlouhém plánování provedli atentát. Zdržely je různé 

komplikace, jako byla Heydrichova časta nepřítomnost v Protektorátu. Atentát byl proveden de 

před protektorovým odjezdem do Berlína -  27.5.1942. Odbojáři čekali v tehdejší Kirchmayerově 

třídě na zpožděný kabriolet, který vezl z Panenských Břežan nejen Heydricha, ale i jeho 

Obrázek 7: Reinhard Heydrich Obrázek 8: Karel Hermann Frank Obrázek 7: Reinhard Heydrich Obrázek 8: Karel Hermann Frank 
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bodyguarda Kleina. Atentátníci dostali znamení o příjezdu auta od parašutisty Valčíka, 

seznámeného s plánem, a operace započala. Auto zrovna projíždělo zatáčkou, na které muselo 

velmi zpomalit, zrovna ve chvíli, kdy se na druhé straně objevila tramvaj. Gabčík se pokusil 

vystřelit, ale jeho sten údajně zklamal. Kubiš tedy vhodil upravený ruční granát mířený dovnitř 

kabrioletu, ale ten minul a trefil jeho boční stranu. Oba atentátníci začali okamžitě prchat 

s Kleinem v patách. Zraněný Jan Kubiš si proplétal střelbou do vzduchu cestu davem lidí, kteří 

vystoupili z tramvaje, a ujel na propůjčeném kole. Gabčík pronásledovaný Kleinem uprchl. Bicykl 

zapomněl na místě činu.  

Dnes se spekuluje o jiných stylech provedení akce. Tento je zatím oficiální, ačkoliv se 

historici často dohadují o jeho pravděpodobnosti. 

Represe 

Protektor byl zraněn střepem z kabrioletu a převezen do nemocnice na Bulovce, kde 

4.6.1942 umírá. Paradoxně to byla Marie Navarová, manželka odbojáře, která po útoku obstarala 

protektorovi pomoc. 

 Atentátníci se neprodleně po akci schovávali u rodin, jejichž jména a adresy nalezli 

v kontaktních údajích z Londýna. Později se s 5 dalšími parašutisty ukryli v kryptě kostela Cyrila a 

Metoděje v Resselově ulici v Praze. Tam se měli pobýt pouze chvíli a měli vymyšlený i únikový 

plán. Převlečeni za pohřební službu se měli dostat z Prahy. Mezi schovanými ovšem nebyl člen 

skupiny Out distance Karel Čurda. 

Již v den atentátu byl vyhlášen zákaz vycházení, kterému nadcházelo stanné právo. Mnoho 

lidí bylo zajato Gestapem jako rukojmí. Za pomoc při vyšetřování byl nabídnut 1 000 000 říšských 

marek (cca 10 000 000 Kč). Hned 28.5.1942 začaly popravy lidí za schvalování atentátu a 

v souvislosti s ním byly povražděny asi 3 000 lidí. Nacisté vypálili Lidice i Ležáky, a to vše jako 

Obrázek 9: Heydrichův kabriolet poničený granátem 
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represálie. Zároveň tím chtěli přinutit atentátníky se přiznat. Za plánem represí stál tajemník K.H. 

Frank, ačkoliv on sám apeloval u Hitlera a podařilo se mu trest Čechům zmírnit. 

Akce měla i pozitivní ohlas, a to dokonce po celé Evropě. Mnichovská dohoda byla uznána 

za neplatnou a bylo rozhodnuto o poválečném uvedení ČSK do předmnichovských hranic. 

Prozrazení 

Těsně po provedení atentátu se Karlu Čurdovi podařilo utéci z Prahy a schovat se u rodiny. 

Gestapo o něm již v tu dobu vědělo, ačkoliv neznalo jeho falešné jméno, které při své odbojářské 

činnosti používal. Ze strachu o život svůj a své rodiny se výsadkář Čurda rozhodl vrátit do Prahy a 

nahlásit, co ví, což byla například totožnost výsadkářů a kontaktní adresy.  

Díky jeho výpovědi se státní policie dostala k rodině Moravcovým, kteří Gabčíka s Kubiše 

dlouho ubytovávali. Okamžitě byli zatčení, kromě paní Moravcové, která ve chvíli, kdy rodinu 

Gestapo vyrušilo v jejich bytě, spáchala sebevraždu požitím kyanidu. Její syn Vlastimil Moravec, 

zvaný Aťa, byl po krutých výsleších zlomen (byla mu údajně ukázána uťatá hlava jeho matky) a 

prozradil úkryt 7 výsadkářů. 

Boje v kostele sv. Cyrila a Metoděje 

18.6.1942 ve 4.15 ráno obklíčilo kostel 800 příslušníků Waffen – SS. Adolf Opálka, Jan 

Kubiš a Josef Bublík měli zrovna hlídku v hlavní části kostela. Po pár minutách se dostali nacisti 

dovnitř a začali slavné boje v kostele. 

Přestřelka skončila poté, co došlo palivo a výsadkáři na hlídce se ocitli pod palbou ručních 

granátů. Zranění střepy si stačili vzít život posledním nábojem. 

V ukryté kryptě boj poslouchali Jozef Gabčík, Jaroslav Švarc, Jan Hrubý a Josef Valčík. 

Němci se je snažili dostat ven slzným plynem, ale parašutisté je vyhazovali ven. Potom byla krypta 

plněna vodou českých hasičů. Výsadkářům se několikrát povedlo vystrčit hadici ven a pálit 

Němcích. Dlouhý boj skončil ve chvíli, když odbojářům zbyl každému 1 náboj, kterým ukončili 

svůj život. Jelikož Gestapo neznalo jejich identity, byli rozpoznáváni Karlem Čurdou, který byl po 

válce popraven za vlastizradu. 

7 statečných má dodnes v kostele svůj pomník za jejich odvážné činy.  
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ODBOJE V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA 

Obrana národa (ON) 

Již krátce po obsazení Čech a Moravy vznikl na popud generálů Josefa Bílého, Sergeje 

Ingra a Sergeje Vojcechovského domácí odboj zvaný Obrana národa. Měla se stát tajnou vojenskou 

odbojovou organizací s celoprotektorátní strukturou, jinak řečeno s napojením na zemská, sborová, 

krajská, divizní a okresní a vojenská velitelství.  

Jejich cílem bylo způsobení státního převratu, který by způsobil obnovení 

předmnichovských hranic, demokracii v Masarykově duchu, ale, jak sám uvedl v programu vedení 

ON z léta 1939 Jakub Kudláček, bez vad, které byly před válkou sponzorovány. 

Armádní generál Bílý se stal velitelem ON, Vojcechovský byl pod stálým dohledem 

Němců a Ingr se odsunul do exilu. V Čechách zastával funkci zemského velitele gen. Vojta, na 

Moravě Všetička a v Praze Homola. 

Obrana národa se zasloužila o přepravu spousty budoucích vojáků a parašutistů přes 

hranice. Měla také vynikající zpravodajské schopnosti, čemuž napomáhal i fakt, že vlastnila 

několik vysílaček. 

Své lidi měla organizace rozmístěny na vysokých postech, jako je ministerství vnitra, 

policejní oddělení v Praze, a dokonce i Gestapo. 

Velmi dobře se jim dařilo získávat peníze z různých fondů a dotací na přepravu emigrantů, 

pomoc jejich rodinám, nebo na vydávání ilegálního časopisu „V boj“. 

Obrázek 10: 7 parašutistů zahynulých při bitvě v kostele 
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Podařilo se jim vypracovat velmi podrobný plán o čs. mobilizaci, k níž mělo dojít 

v souvislosti s německo-polskými konflikty. K akci nakonec kvůli bleskové porážce Polska 

nedošlo. 

Celé organizace byla tak rozrostlá, že nebylo možné utajit všechny jejich členy. Již na 

podzim 1939 a na začátku roku 1940 bylo zahájeno zatýkání několika tisíců osob, většina z nich 

dostala trest smrti. Další silnou ranou bylo 1. a 2. stanné právo, které velmi narušilo fungování ON 

a kvůli zatčení velitelů došlo ke ztrátě kontaktu venkova s městem. Již 3. den 1. stanného práva 

30.9.1940 (černé úterý) bylo zastřeleno 58 čelních představitelů organizace. Mezi nimi i generál 

Bílý, který byl vystřídán Homolou. 

V průběhu 6 let války byl ze začátku tak rozsáhlý a koordinovaný odboj rozdroben, a tak 

květnové povstání proběhlo neorganizovaně na mnoha místech zaráz. 

 

 

Politické ústředí (PÚ) 

Tento protiněmecký odboj působil v letech 1939 a 1940 a jeho hlavním účelem byla 

komunikace s exilovou vládou. 

17.3.1939 krátce po okupaci byly projednány základní úkoly a plány vznikající skupiny. 

Která začala rozjíždět svou činnost v létě 1939 v čele s dr. Přemyslem Šlámalem. Byla tvořena 

prvorepublikovými politiky všech nekomunistických stran. 

Zpravodajský kontakt se exilem a předsedou protektorátní vlády Aloisem Eliášem 

udržovali zejména za pomoci kurýrů. Síť PÚ zasahovala také do Plzně a Brna. 

Již v roce 1940 bylo Politické ústředí rozebráno a téměř zničeno německými 

bezpečnostními složkami. Na živu zůstali pouze jednotlivci. 

Obrázek 11: 27. vydání časopisu V boj (1939) 
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Petiční výbor věrni zůstaneme (PVVZ) 

Tato odbojová skupina opět působila od roku 1939. Vznikla na základě manifestu Odkazu 

prezidenta Masaryka věrni zůstaneme, který sepsali zástupci levicových stran již v roce 1938. 

Později se utvářela z řad různých organizací a spolků. 

Hned po začátku okupace začalo PVVZ se zpravodajskou činností. Sbíralo informace pro 

zahraniční armádu, evidovalo přechody do zahraničí, vydávalo různé tiskoviny a provádělo 

sabotážní akce. S exilovou vládou byli v kontaktu pomocí vysílačky Sparta. 

V roce 1940 byla organizace ušetřena většího zatýkání. Členové dostávali strach, že 

Gestapo vyčkává a mapuje jejich činnost, aby mohlo zakročit a zničit PVVZ jednou ranou. Na 

podzim roku 1941 byl ovšem i Petiční výbor věrni zůstaneme téměř rozebrán. Vladimír Krajina 

poté sesbíral jeho zbytky a začal předávat informace výsadkové skupině Silver A. 

PVVZ bylo definitivně zničeno v roce 1942 po atentátu na Heydricha při tzv. Druhé 

Heydrichiádě. 

Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD) 

Po dohodě 3 nejdůležitějších organizací čs. domácího odboje ON, PÚ a PVVZ vzniklo v 

roce 1940 Ústřední vedení odboje domácího. 

Každá z těchto organizací tam měla své zástupce, kteří se kvůli zásahu Gestapa 

obměňovali. Hlavním úkolem ÚVODu byla koordinace veškerého nekomunistického odboje a 

vypracování plánu pro domácí odbojové organizace. 

ÚVOD udržoval kontakt se západní mocností, později ale i se SSR. V létě 1941 bylo 

dokonce zahájeno jednání mezi Ústředním vedením odboje domácího a ilegální KSČ, které vedlo k 

založení Ústředního národního revolučního výboru v září 1941. 

Od příchodu Heydricha do Prahy v roce 1941 byla organizace opět postupně rozebírána. 

Její poslední představitel byl zatčen až v roce 1943. 

Tři králové  

Tato skupina vznikla v rámci ON jako zpravodajská diverzní a sabotážní skupina. 

Zajímavé je, že název jí dalo až Gestapo. Jejími členy byli Josef Balabán, Josef Mašín a Václav 

Morávek. Spolupracoval s nimi také radiotelegrafista František Peltán (4. ze Třech králů). 

I přestože se ON, PVVZ a PÚ na jaře roku 1940 téměř rozpadlo, Tři Králové se díky 

přísným opatřením udrželi v utajení. Připojili se pak k ÚVODu, který jejich činnost zastřešoval. 

Skupina sbírala informace z děni v Protektorátu. Od železničářů a pošťákům mohli vést 

statistiku německých transportů, ale věděli i o stavu zboží a produktů v čs. továrnách využívaných 

Němci, jako výrobna zbraní a potřeb pro jejich armádu. 

Kromě kontaktu s exilem udržovali Tři králové kontakt také se sovětskými diplomaty, kteří 

krátce pobývali v Praze legálně. Dále získávali zbraně i falešné doklady. 
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 Skupina byla dlouho sledována Paulem Thümmelem, který o nich podával zprávy, ale 

zároveň spolupracoval s odbojem. Gestapo samo nevědělo, zda je Thümmel nasazen čs. odbojem, 

nebo není. Ani dnes si tím nejsou historici jistí. Jasné je pouze to, že měl ze svého počínání 

finanční prospěch. 

V dubnu 1941 byl po krátké přestřelce zajat Balabán, který ani po dlouhém mučení 

neprozradil jména svých kolegů, ačkoliv Gestapo vědělo, že existují. 3.10.1941 byl popraven. 

13.5.1941 byli Mašín, Morávek a Peltán v Morávkově domě a vysílali zprávy do Londýna, 

když se dovnitř dostalo Gestapo. Zatímco Mašín střelbou zdržel německou tajnou policii, zbylí 2 

odbojáři mohli uniknout. Mašín byl zraněn a pobýval ve vězeňské nemocnici. Po napadení 

ochranky byl převezen na Pankrác, a tak zmařil Morávkovi plány na záchranu. Ani on nic 

nevyzradil a po několika pokusech o sebevraždu byl 3.6.1942 zastřelen v Kobylisích. 

Morávek dál provozoval ilegální činnost a stýkal se s Thümmelem. O jejich stycích 

Gestapo vědělo a jednoho dne omylem zatklo odbojáře Václava Řeháka při schůzce s Thümmelem 

v domněnce, že je to Morávek.  Poslední ze Tří králů se svého spolupracovníka Řeháka snažil 

zachránit, dostal se do přestřelky s Gestapem a zastřelil se.  

Obec sokolská v odboji (OSVO), Jindra-Vaněk 

Sokolové se neprodleně po okupaci zapojovali do různých odbojových činností. Ze strachu 

ze zakázání jejich doposud pouze tělovýchovné činnosti došlo k budování dalších skupin, které se 

později sami začaly provozovat ilegální činnost. Dostaly jednotný název Obec sokolská v odboji. 

V dubnu 1941 nařídil K.H. Frank zastavení sokolské jednoty. To byl pouze 1. krok ke 

zničení samotného odboje. Neprodleně po svém nástupu k moci si také Heydrich všiml činnosti 

této skupiny a v noci z 7. na 8. října zahájil Akci Sokol. V tu noc byli systematicky zatýkání 

vedoucí představitelé jednoty a jiní funkcionáři. Tato represe postihla asi 1 500 sokolů, kteří byli 

převezeni do Terezína a velká část z nich také do polského vyhlazovacího tábora Osvětim. 

Obrázek 12: zleva Josef Balabán, Josef Mašín, Václav Morávek 
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V druhý den Akce Sokol podepsal Heydrich vyhlášku o rozpuštění organizace. Důvod byl 

jasný – spolupráce v odbojovém hnutí. To ale sokoly neodradilo, jejich nejvýznamnější čin byla 

účast na zmíněném Heydrichově atentátu. Dalo by se to považovat za krevní mstu stejně tak, jako 

za sebevražednou akci, to věděl i Ladislav Vaněk, jeden z nejvýznamnějších představitelů Sokola, 

který se také zajímal o odbojovou činnost. Tomu se podařilo dát organizaci OSVO nový směr i 

jméno – Jindra.  

Jan Zelenka Hájský a jeho podskupina Říjen závislá na Jindrovi se podílela na atentátu, 

ačkoliv vedení Jindry s ním nesouhlasilo. Vaněk sám několikrát kontaktoval Londýn s prosbou o 

zrušení, nebo alespoň o odložení atentátu. 4.9.1942 byl zatčen Gestapem a po tvrdých výsleších 

sepsal téměř 40stranový protokol „Jak jsem chtěl zabránit atentátu“, kde vyzradil strukturu odboje, 

a dokonce později pomáhal usvědčovat dopadené členy Sokola i jiné odbojáře. Další ukázka toho, 

co s člověkem dokáže udělat strach. Na rozdíl však od Čurdy, nebo Gerika, nedostal Vaněk žádný 

trest. Byl sice obviněn, ale jeho případ nebyl dořešen. Krk si zřejmě zachránil vydáním některých 

pochytaných gestapáků do rukou sovětské armády v době osvobozování. I po válce pak udržoval 

kontakt s bývalými kolaboranty. 

 

 

Komunistická strana Československa (KSČ) 

27.12.1938 byla komunistická strana úředně rozpuštěna, její funkce však byla zastavena již 

dlouho před tím. Její vedení odešlo do Moskvy a část z něj i na příkaz z SSSR do Londýna.  

Po rozpadu ČSR na Slovensku vznikla okamžitě KSS. Komunisté ovšem nepočítali s 

obnovením ČSK, nýbrž s jejím připojením k sovětskému celku. Někteří její členové se tedy 

připojili do odbojového hnutí právě s touto ideou. Členi KSČ přetrvávající v Protektorátu se tedy 

zapojili do ilegální činnosti, zatímco ti v SSR se již tehdy snažili získat moc ve vládě poválečné 

Obrázek 13: Ladislav Vaněk 
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země. V jejich čele stál budoucí prezident Klement Gottwald. Obě skupiny tedy neměly za hlavní 

cíl boj s fašismem, ale přípravu země na poválečnou revoluci, kterou požadoval Stalin. Díky tomu 

byli komunističtí odbojáři v rozporu s demokratickými. 

Až po napadení SSSR 22.6.1941 se tamější politika změnila a ilegální domácí hnutí 

přesměrovalo svoji činnost proti Němcům. Výsledkem toho byla spolupráce s ostatními 

demokratickými odboji a vznikl Ústředně národně revoluční výbor Československa. 

V průběhu svého působení si KSČ vytvořila dobrou zpravodajskou službu, takže udržovala 

kontakt s Moskvou. Dále také vydávala ilegální tiskoviny jako byl časopis Rudé právo, vyráběla 

falešné doklady a sestavovala síť konspiračních bytů (úkryty odbojářů, jejich útočiště a místo 

výkonu práce). Také zabezpečovala odchod ohrožených komunistů do zahraničí. 

 

PARTYZÁNSKÉ HNUTÍ 

Vznik 

V roce 1942 pozvolna začaly vznikat první malé partyzánské skupinky, které i 

v nadcházejícím roce jen velmi lehce začaly rozvíjet na našem území partyzánské boje.  Tyto 

skupiny byly často tvořeny osobami hledanými gestapem a uprchlými sovětskými a francouzskými 

zajatci. Jejich činnost byla často podporována výsadkáři. 

Činnost 

Rok 1944 byl pro partyzánské skupinky přínosný. Londýnský exil se rozhodl jejich činnost 

podpořit. Vyslali tedy mezi dubnem a červnem toho roku na naše území 9 parašutistických desantů, 

kteří měli za úkol shromáždit odbojáře a připravit je na plánované celonárodní povstání v závěru 

války. Aktivitu partyzánů posílilo i Slovenské národní povstání, část slovenských bojovníků se 

totiž přesunula na moravskou stranu hranic. 

Nejvíce se proslavila hlavně 1. československá partyzánská brigáda Jana Žižky, které se 

podařilo pár úspěšných akcí v Beskydech. Ty se na podzim 1944 staly dokonce tak vážnými, že 

tam nacisté museli poslat Komando zvláštního určení čítající 13 000 mužů. Partyzánům se ale 

podařilo komandu uniknout téměř beze ztrát. 

Na styl partyzánské války přecházeli taky sovětsko-československé parašutistické oddíly, 

které se rozrostly na několik stovek mužů. 

Začátkem roku 1945 se skupiny snažily spojit, ale německým bezpečnostním složkám se 

podařilo rozbít několik partyzánských skupin na Moravě.  

Zde také docházelo od dubna 1945 k útokům na dopravní sítě, při kterých zahynulo několik 

desítek německých vojáků. V důsledku toho docházelo i v závěru války k vypalování vesnic a 

vraždění lidí obviněných z pomoci partyzánům.  
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I v úplném závěru války byli lidé popravováni již prchajícími vojenskými jednotkami. 

Například ve Velkém Meziříčí bylo 6.5.1945 popraveno 58 osob, kteří spolupracovali s národním 

výborem. 

 

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ OSOBNOSTI ČESKÉHO ODBOJE 

Anna Letenská 

Anna Letenská vlastně odbojářkou ani nebyla. Byla úspěšnou českou herečkou, měla 

v době války angažmá dokonce ve 25 divadlech a točívala i filmy. Měla ovšem tu smůlu, že její 

manžel v odboji byl, jmenoval se Vladislav Čaloun. 

Pocházel ze Slovenska. Již tam pomáhal pronásledovaným osobám, a i po tom, co byl 

doslova vyštván slovenskými nacionalisty do Čech, s touto prací nepřestal. V Praze spolupracoval 

se Sokolem a tam se seznámil s Břetislavem Lyčkou. Oba byli později členové skupiny Jindra. 

Lyčka byl právě ten doktor, který ošetřoval oba parašutisty skupiny Anthropoid. Zda jeho Letenská 

o jeho práci cokoliv věděla se už asi nedozvíme.  

Po spáchání atentátu nebylo těžké zjistit jména manželů Lyčkových a poté, co byla 

Františka Lyčková zajata, ani jména Vladislava Čalouna a jeho ženy.  

Letenská v té době natáčela film „Přijdu hned“.  Když Gestapo zatklo 17.6.1942 jejího 

manžela, dostala strach nejen o jejich životy, ale také o dokončení filmu. Tajná policie k ní byla 

údajně překvapivě slušná. Bylo jí řečeno, že pokud a dokud se neprokáže vinna jejího manžela 

bude volná a bude moci jezdit do práce. Každý den se sice musela jet nahlásit v Petschkově paláci, 

mohla tam ale vozit manželovi čisté prádlo. Otakar Vávra, její filmový kolega, byl na place jediný, 

kdo o její situaci věděl. Tvrdil, že v době její pauzy seděla s hlavou v dlaních v úzkostech o život 

manžela, ale když měla hrát, podávala výborný výkon. 

1. Obrázek 14: Čs. partyzánská brigáda Jana Žižky 
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2.9.1942 byl film dokončen. Další den se tedy Letenská dostavila do sídla Gestapa, odkud 

ji už nepustili. Byla zavřena na Pankrác za „matení stop“. Její zoufalý syn Jiří se obrátil na českého 

tlumočníka v Petschkově paláci V. Václavíka, který se marně pokusil o její záchranu. 

Ona a dalších cca 300 vězňů bez vlastního vědomí odsouzených k smrti byla převezena do 

Terezína. Zřejmě věděla, že je tam také její manžel. Poté byli všichni převezeni do Mauthausenu, 

kde měly tajně proběhnout jejich popravy. 24.10.1942 Byli popravení, ačkoliv do poslední sekundy 

o svém rozsudku nevěděli. Letenská se jako všichni ostatní ten den postavila k domnělému metru a 

nevěděla, že stojí zády k smrtící zbrani. Zemřela střelou do týlu s použitím skryté pistole. Její 

manžel zemřel stejným způsobem 2 dny po ní. 

Film s absurdním název „Přijdu hned“ měl premiéru o Vánocích 1942. Nikdo z diváků 

nevěděl, že protagonistka hubaté domovnice je již tou dobou 2 měsíce po smrti, bylo to tajemství. 

Ladislav Vančura 

Letenská nebyla ani první, ani poslední z řad popravených významných osobností. Zatímco 

její smrt byla tajemstvím, smrt Vančury měla sloužit k zastrašení obyvatel Protektorátu. 

Ladislav Vančura byl a dodnes je velmi významným českým literátem. „Markétka 

Lazarová“, nebo „Rozmarná léta“ jsou jeho nezapomenutelní díla. 

Byl znám svými levicovými názory, a tak již na podzim 1939 zažádal o vstup do KSČ. 

Tam ho ale nepřijali, jasný důvod není znám. Je ale také možné, že byl odmítnut kvůli pochybám o 

SSSR po podepsání paktu Molotov-Ribbentrop.  

V září 1940 byl Vančura společně s dalšími kulturně významnými osobami pozván do 

Německa, aby se setkal s říšským ministrem propagandy Josephem Goebbelsem. Vančura velmi 

Obrázek 15: Anna Letenská 
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statečně nabídku odmítl a omluvil se kvůli zdravotním důvodům. Jako potvrzení o jeho problémech 

přiložil lékařské potvrzení napsané jeho manželkou. 

V podzimních měsících roku 1941 byl spisovatel osloven Klubem umělců a byl mu 

nabídnut vstup do odbojové skupiny Národní revoluční výbor inteligence (NRVI). Ten byl pod 

záštitou KSČ ve vedení Julia Fučíka. Hnutí však nebylo nijak zvlášť významné, protože jeho 

aktivita se ani nevyrovnala jeho plánům. 

Fučík byl 24.4.1942 zatčen společně s dalšími svými kolegy, jedním z nich byl i Jaroslav 

Klecan, zvaný Mirek.  Ze zachovaných výslechových protokolů je jasné, že Mirek neměl tušení, 

jak významným člověkem Vančura je. Označil ho jako „člen výboru spisovatelů Vančura, křestní 

jméno neznámé“. 

12.5.1942 byl známý autor zatčen a podroben výslechu. Vančura všechnu svoji činnost 

zapřel, ale nebylo mu to nic platné, protože o pár dní později se odehrál slavný atentát. K.H. Frank 

údajně od samotného Heinricha Himmlera obdržel dálnopis, ve kterém se uvádělo, že jako odplatu 

za Protektorovo napadení má být popraveno 100 významných českých inteligentů. To mu sice 

Frank nakonec vymluvil, ani tak ovšem Vančura represím neutekl. 1.6.1942 byl tak jeho případ bez 

Vančurovi přítomnosti ledabyle projednán u stanného soudu a, jako tomu bylo u stovek dalších, byl 

odsouzen k smrti. Ještě toho dne byl popraven na Kobyliské střelnici v Praze. 

 

 

 Jan Smudek 

Jan Smudek vy svých 23 letech pobýval v Domažlicích, kde studoval a navštěvoval Skaut. 

Již v roce 1938 se přihlásil do československé armády, ale právě kvůli studiu musel počkat. Ve 

Obrázek 17: Ladislav Vančura 
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skautu byl prý velmi iniciativní, vedoucí typ, který již 15.3.1939 se svými přáteli přísahal, že bude 

bojovat proti nacismu. Podmínky byly jednoduché, mladí muži budou bojovat tak dlouho, dokud 

režim nebude poražen, nebo dokud nezemřou. 

Smudek se tedy aktivně zapojil do Domažlického ilegálního hnutí, které spojoval 

s ústředím v Praze. Byl také ozbrojený. Na tancovačce odcizil německému poddůstojníkovi pistoli, 

když si ji neopatrně položil i s opaskem na stůl. 

Smudek společně s přítelem Františkem Petrem napadli 7.6.1939 v Kladnu německého 

člena pořádkové policie Wilhelma Kniesta a při bitce jej údajně omylem usmrtili. Hned další den 

ráno se dali oba mládenci na útěk. Sám K.H. Frank dorazil do Kladna a vyhlásil stanné právo. 

V koncentračních táborech a věznicích tak skončilo 111 osob, pachatele se však dopadnout 

nepodařilo. 

Smudek pak dále pokračoval ve své odbojové činnosti pod vedením JUDr. Jaroslava 

Valenty. Mladý odbojář pak 20.3.1940 dostal za úkol dopravit do Domažlic kufr s výbušninou pro 

odpálení železnice. V té době měl již domluvený svůj útěk do zahraničí. Bohužel to byla ve stejné 

době, kdy Gestapo domažlický odboj již pomalu rozebíralo, přišli si i pro Smudka. Vyptávali se jej 

na onen kufr. Mladík Němcům duchapřítomně oznámil, že zavazadlo se ukrývá na půdě, protože 

tam měl schovanou zbraň. Díky ní se mu podařilo uniknout oknem, a tak začal jeho útěk, který mu 

vysloužil přezdívku „Nepolapitelný Jan“. 

Ačkoliv bylo Gestapo zmobilizováno i v Praze, Smudkovi se tam podařilo uniknout díky 

změně vizáže. Díky pomoci Valenty i Morávka (Tři králové) se dostal vlakem na Moravu a dál do 

Francie. Zmeškal ovšem poslední loď do Anglie, a tak musel již po druhé změnit jméno a do 

Británie se dostal přes Kanadu. Tam se připojil k RAF a do vlasti se vracel jako hrdina, ačkoliv 

kvůli dvojímu napadení německého důstojníka bylo v Domažlicích pozatýkáno 150 osob. Za jeho 

dopadení byla dokonce vypsána odměna. 

Po válce opět prchl do Německa později Francie, protože byl jako bývalý letec režimu 

nepohodlný. Vrátil se až v roce 1999. Dožil v Domažlicích téměř zapomenut. 

 Zajímavé je, že jeho příběhem byly inspirovány dokonce 2 filmy. První z Gruzie již z roku 

1943 se jménem „Nepolapitelný Jan“ a druhý Casablanca natočený ještě o rok dříve.  

Obrázek 17: Jan Smudek 
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ZÁVĚR 

Ačkoliv se lidé v dnešní době snaží připomínat si památku hrdinů válečné doby, spousta 

z nich stále není dostatečně doceněná. Nemálo hrdinů druhého odboje si za své činy odnesli pouze 

potíže v době socialismu, a tak bychom jim alespoň teď měli vzdát čest. 

 Při zpracovávání této práce jsem si uvědomila, kolika lidem vděčíme za to, že tu 

fungujeme, tak jak fungujeme. Kdo ví, zda by se ČSK obnovilo v poválečné podobě bez exilové 

vlády podporované domácími odboji. Odvážila bych se říci, že ne. To, co se stalo po obnovení státu 

je již jiná věc, která o nás také něco vypovídá.  

Zároveň ale nesmíme zapomenout na to, kolik kolaborantů a konfidentů, ochotných 

obětovat všechno za trochu pohodlí, jsme zde měli. Bohužel takových lidí bylo a je spousta. A jak 

řekl George Santayana, americký filozof, „Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.“. I to 

je jeden z důvodů, proč jsem tuto práci napsala, protože celá válka (a nejen ta) je nedílnou součástí 

novodobých dějin a my nesmíme připustit, aby se cokoliv z toho, co nejen náš národ prožil, 

opakovalo.  
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