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Nepostradatelná úloha domácích 
podporovatelů operace Anthropoid
Kaplan ThDr. Vladimír Petřek a jeho známí 
i neznámí spolupracovníci

Odvahou zvítězíme
Životní příběh Jana Kubiše, 
parašutisty, který bojoval 
a zemřel za správnou věc

SOE a příprava atentátu  
na Reinharda Heydricha
Podíl britských instruktorů na likvidaci 
zastupujícího říšského protektora
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Zabýváme se kontroverzními tématy, naši redaktoři mají vlastní, 

často nepopulární názory a provokativní komentáře. Moderátoři 

jsou neodbytní, rozhovory dlouhé a navíc nehrajeme žádnou uklidňující 

hudbu. Nenecháme nikoho oddechnout ani během reklam… 

… žádné totiž nevysíláme.

Mezi 18. a 24. hodinou nás naladíte na SV (AM) 639, 954 a 1332 kHz  

nebo v síti digitální televize v programu ČRo Rádia Česko, po celý den  

pak na internetu na sestka.rozhlas.cz.

Naše vysílání
vás

neuklidní

Nová služba posluchačům
Newsletter šéfredaktora stanice Daniela Rause

Přihlaste se na adrese sestka.rozhlas.cz/newsletter a každý týden  
dostanete komentovaný výběr toho nejlepšího z našeho vysílání.

SecuritaS imperii č.20 

Dvacáté číslo časopisu Securitas Imperii je zaměřeno na legendární 
polské nezávislé odborové hnutí Solidarita, ale přináší i další sondy 
do polských soudobých dějin. 

Úvodní studie politologa Josefa Mlejnka představuje Solidaritu a její 
ideové zázemí v kontextu protikomunistické rezistence a teoretických 
úvah o možnostech liberalizace komunistického režimu. Následující 
texty se zabývají obdobím (od srpna 1980 do prosince 1981) 
existence Solidarity jako legální masové organizace nepodléhající 
komunistickému direktivnímu centralismu. Łukasz Kamiński dokládá 
nesmlouvavý postoj členů sovětského politbyra vůči Solidaritě, ale 
zároveň jejich překvapivě rozhodné odmítnutí vojenského zásahu. 

Tomáš Vilímek a Petr Blažek popisují situaci v sousedních, komunisty 
ovládaných státech, tedy v NDR a v ČSSR. Tomáš Zahradníček 
doplňuje dobový exkurz Petra Blažka do Československa analýzou 
zpravodajství reprezentativního komunistického deníku. Grzegorz 
Majchrzak mapuje působení polské tajné policie, která vedla proti 
legální Solidaritě intenzivní boj. V poslední studii dokumentuje 
Slawomir Cenckiewicz spolupráci, respektive registraci (od prosince 
1970 do dubna 1976) dělníka Lecha Wałęsy jako tajného agenta. 

Číslo dále obsahuje recenze, anotace a zprávy.
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editorial
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letošní druhé číslo revue Paměť a dějiny je věnováno sedm
desátému výročí atentátu na Reinharda Heydricha, jed
noho ze tří nejdůležitějších mužů nacistického Německa, 
strůjce systému vyvražďování evropských Židů, šéfa 
Hlavního říšského bezpečnostního úřadu, zastupujícího 
říšského protektora. Dvacátý sedmý květen 1942 se zapsal 
do dějin druhé světové války jako den, kdy se zdařila 
jedna z nejvýznamnějších odbojových akcí v Evropě. 

 Úspěch operace Anthropoid by byl nemyslitelný bez 
odvahy a odhodlání přímých aktérů atentátu, Josefa Gab
číka a Jana Kubiše, obětavé pomoci spolupracovníků 
z okruhu domácího odboje, Moravcova zpravodajského 
odboru MNO londýnské exilové vlády, 
který pod velením instruktorů britské 
zpravodajské služby celou akci připra
voval. Bezesporu se jednalo o hrdinský 
čin. Komunistická propaganda jej však 
odsuzovala a ovlivnila tak náhled na 
atentát u velké části společnosti. Jedna
lo se prý o nesmyslnou akci, která vyvo
lala jen zabíjení nevinných lidí a způso
bila rozbití komunistického odboje. 
Snaha porovnávat neporovnatelné vy
volává diskusi táhnoucí se našimi sou
dobými dějinami již od válečných let. 
Proti obdivu k hrdinství jednotlivců či 
skupin stojí názor, že takové hrdinství 
je zbytečné, že následky represe daleko 
převyšují jeho význam. Tento pohled vede 
ke zpochybnění aktivního odporu proti 
totalitním režimům. Dodnes trvá disku
se o statečném činu bratří Mašínů, o oběti Jana Palacha 
či úloze „agentůchodců“, zpochybňuje se význam a smy
sl disentu.

Marxistická historiografie padesátých let přisuzovala 
iniciátorům atentátu provokační záměr vyvolat represá
lie nacistů, které by zlikvidovaly ilegální KSČ. Odsuzova
la západní odboj, bagatelizovala či přímo zamlčovala 
význam exilové vlády, obviňovala dr. E. Beneše z přijetí 
mnichovské dohody, označovala jej za inspirátora nesmysl
ného atentátu a viníka represí. V této absurdní době te
roru byli letci z bitvy o Anglii, vojáci z bojů v Africe, na 
Středním východě a na západní frontě perzekvováni, 
vězněni, popravováni, vražděni…

Reformní historici šedesátých let se již rozhodli řadit 
tento čin do širších souvislostí. Motiv viděli v bezprostřed
ním zájmu československé exilové vlády pozvednout 
prestiž země v zahraničí a posílit domácí, na Londýn 
orientovaný odboj. Neopomněli vytknout nedostatky 
v přípravě operace a dosud nepoznaný teror jako její ná
sledek. Přiznali však již, že ti, kteří atentát provedli, 
projevili skvělé osobní vlastnosti, že jejich hrdinný boj 
s nacisty byl činem, který se nesmazatelně vryl do vědo
mí národa, přiznali i povzbudivý vliv atentátu na evropskou 

rezistenci i jeho význam pro věc Československa v mezi
národní politice.

O atentátu bylo natočeno několik filmů, napsáno mnoho 
knih, odborných studií i novinových článků, přesto se však 
– i díky zpřístupnění archivů a odborným znalostem umož
ňujícím vyhledávat i fakta relativně ztracená – objevují 
dokumenty, které dávají této dějinné události další rozměr.

Studie Eduarda Stehlíka přináší nová fakta nejen o zásad
ním podílu SOE na operaci Anthropoid. Díky těmto doku
mentům se ukazuje i jiná možnost rekonstrukce samotného 
atentátu, než jak byla doposud známa. Dává odpověď také na 
motiv operace, který posouvá i do roviny osobní, jako odpla

tu vojáků, zpravodajců plukovníka Fran
tiška Moravce, za teror, který Heydrich 
hned po svém nástupu rozpoutal.

Článek TenTando suPerabimus – 
odvahou zvítězíme je biografií Jana Kubi
še, využívající jeho deníkových záznamů 
a osobní korespondence. Je rekonstruk
cí událostí, v jejichž závěru zazněla z ka
takomb pravoslavného kostela sv. Cyrila 
a Metoděje dlouho neslýchaná věta: my 
jsme Češi, my se nevzdáme, nikdy, nikdy, 
nikdy! 

Martin Jindra mapuje v článku nepo-
stradatelná úloha domácích podporovatelů 
vojenské operace anthropoid osudy kap
lana ThDr. Vladimíra Petřka a jeho spo
lupracovníků – Jana ZelenkyHajského, 
Josefa Jeřábka, rodiny Fafkových, Morav
cových a dalších, kteří neváhali pomoci, 

byť věděli, že za to zaplatí cenu nejvyšší. 
Článek Pavla Žáčka akce „Profesor“ dokládá, že zničení 

agenturního či objektového svazku neznamená absolutní 
ztrátu důležitých informací. Autorovi se podařilo alespoň 
v podstatných rysech zrekonstruovat průběh spolupráce 
agenta Horského se Státní bezpečností v letech 1953–1968 
a 1972–1976 a shromáždit svědectví o jeho možné spolu
práci s Gestapem. Přitom výpověď profesora Ladislava 
Vaňka, vedoucího ilegální skupiny Jindra, byla i přes svou 
problematičnost, diskutovanou již v šedesátých letech, až 
do pádu komunistického režimu jedním ze základních 
pramenů o vlasteneckém odboji a průběhu atentátu na 
Reinharda Heydricha.

V minulém roce schválený zákon č. 262/2011 Sb. by 
konečně měl přinést ocenění právě těchto statečných, 
pomíjených i zavrhovaných skutků lidí, kteří setrvali ve 
svém přesvědčení, i když museli čelit primitivní surovos
ti teroru padesátých let či morálnímu úpadku normali
zační společnosti. Čestným a prioritním úkolem Archivu 
bezpečnostních složek a Ústavu pro studium totalitních 
režimů je odvést svůj díl při naplňování tohoto zákona.

ivana Koutská 
i. náměstkyně ředitele ÚsTr 

Vážení čtenáři, 
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