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Ve jménu Říše a českého národa
Veřejné manifestace po atentátu na Reinharda Heydricha

Ra d k a Šust ro vá

„A nyní, prosím, všichni podepíšeme zde připravenou petici, že neschvalujeme atentát
na pana říšského zastupujícího protektora obergruppenführera eses a generála policie
Reinharda Heydricha. Prosím, přistupujte po jednom a – a,“ chtěl nějak náležitě
skončit, ale neměl řečnickou praxi. Řekl nakonec: „A zachovejte klid!“
1

Podobnou výzvu vybízející Dannyho
Smiřického si vyslechly po událostech
27. května 1942 tisíce dělníků ve všech
průmyslových podnicích po celém
Protektorátu Čechy a Morava. Na
rozdíl od Škvoreckého hlavního hrdiny, který se díky důmyslně sehrané
scénce kamarádky Nadi tomuto aktu
vyhnul, odsoudili obyvatelé Protektorátu atentát i atentátníky takřka
jednomyslně a stvrdili tak svou věčnou loajalitu Německé říši. Ve většině
případů se jednalo o vyjádření, k němuž byli pod pohrůžkou vybídnuti.
Přesto není zpětné vnímání těchto
projevů odsuzujících atentát bezproblémové. Veřejná prohlášení ve prospěch nacistického Německa tak opět
o kousek posunula „český národ“ –
alespoň v dobovém vnímání – k plánované germanizaci českomoravského prostoru.

Atentát a  události
bezprostředně poté
V dopoledních hodinách 27. května
1942 provedl Jan Kubiš společně s Josefem Gabčíkem atentát na zastupujícího říšského protektora SS-Obergruppenführera a generála policie
Reinharda Heydricha, 2 na který se
připravovali dlouhé měsíce ve Velké
Británii a posléze v Protektorátu. Jeho
vykonání mělo být důkazem, že čeští
exiloví představitelé a Češi žijící v Protektorátu nesouhlasí s okupací, natož
s nacisty prosazovanou politikou.
Nedozírné následky atentátu – stovky
odsouzených a popravených3 a vypálení Lidic a Ležáků – ovšem zřejmě
nebyla ani londýnská reprezentace
schopna dohlédnout.
Zatímco původci atentátu prchali
z místa osudového střetu, zpráva

o útoku na zastupujícího říšského
protektora se rychle šířila Prahou. Již
dvě hodiny po atentátu telefonoval
Adolf Hitler státnímu tajemníkovi
Karlu Hermannu Frankovi a pověřil
ho dočasným řízením úřadu říšského
protektora. Nebylo to však na dlouho.
Následujícího dne Hitler ústně jmenoval Heydrichovým zástupcem SS-Oberstgruppenführera a generálplukovníka policie Kurta Daluegeho. 4
Frank nicméně dal první rozkazy, 5
když ihned nařídil radikální bezpečnostní opatření a vyhlásil pátrání po
pachatelích. Za pomoci veškerých
bezpečnostních složek a paramilitárních organizací byly v oblasti Velké
Prahy uzavřeny všechny železniční
stanice a každá neobsazená vlaková
souprava odjela za Prahu. Z Frankova
pohledu nezbytná opatření ovšem
neprobíhala podle představ, protože

1	ŠKVORECKÝ, Josef: Příběh inženýra lidských duší. Entrtejnment na stará témata o životě, ženách, osudu, snění, dělnické třídě, fízlech, lásce
a smrti, sv. 1. Ivo Želený, Praha 2000, s. 144.
2	Srov. knižní vydání dobové zprávy šéfa zvláštní komise pro vyšetřování atentátu: PANNWITZ, Heinz: Pannwitzova zpráva o atentátu na
Heydricha. BVD, Praha 2011; dále též ČVANČARA, Jaroslav: Heydrich. Gallery, Praha 2011; GERWATH, Robert: Hitler´s Hangman: the Life
of Heydrich. Yale Univesity Press, New Haven 2011; DESCHNER, Günther: Reinhard Heydrich. Biographie eines Reichsprotektors. Universitas Verlag, Wien 2008.
3	Jen do 10. června 1942 bylo popraveno 318 osob, z toho 57 žen, přičemž během prvního týdne rozhodl stanný soud v Praze o bezodkladné popravě 103 osob, brněnský 50 osob. GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české XV. b: 1938–1945. Paseka, Praha –
Litomyšl 2007, s. 132.
4	KÜPPER, René: Karl Hermann Frank (1898–1946). Politische Biographie eines sudetendeutschen Nationalsozialisten. Oldenburg Verlag, München 2010, s. 261; k hlavním představitelům nacistického systému přehledně: KLEE, Ernst: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer
war was vor und nach 1945. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2007.
5	Srov. SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa. Nacistická bezpečnostní policie v českých zemích 1938–1945. Naše vojsko, Praha 1986,
s. 205n.
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Zastupující protektor Kurt Daluege (uprostřed), Karl Hermann Frank (vpravo) a prezident Emil
Hácha
Foto: ČTK
ještě kolem čtvrté hodiny odpolední
nebylo uzavřeno holešovické ani vršo
vické nádraží a cestující nadále procházeli nádražní halou, aniž by museli podstoupit jakoukoli kontrolu. Na
vině byla podle německých řídících
orgánů zejména nedostatečně informovaná protektorátní policie a dokonce zmatenost a ubohost Ministerstva
dopravy a techniky pod vedením
Jindřicha Kamenického.6
Civilní výjimečný stav vyhlášený
v Praze hned 27. května, který byl záhy

rozšířen na celé protektorátní území,
znamenal zákaz vycházení obyvatel
od deváté hodiny večerní do šesté
hodiny ranní. Uzavřely se všechny
veřejné prostory – hostince, biografy,
divadla – a každému, kdo by byl spatřen na ulici, hrozila smrt zastřelením.
Začalo velké pátrání po původcích
atentátu, které bylo ovšem pouze
jednou stranou protektorátní reality
několika příštích týdnů.7
Do velkého nočního pátrání z 27. na
28. května bylo zapojeno 4500 mužů

z řad bezpečnostní služby (Sicherheits
dienst, SD), Waffen-SS, pořádkové
policie (Ordnungspolizei), oddílů SA
a SS, Nacionálně socialistického motoristického sboru (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps), protektorátní
policie a dále tři prapory Wehrmachtu,
které měly hermeticky uzavřít město.
Nařízeny byly i domovní prohlídky.8
Druhý den po atentátu byla v rozhlase
česky i německy ohlášena přihlašovací povinnost.
Z rozkazu Kurta Daluegeho byla
s okamžitou platností zakázána všechna shromáždění, sportovní a kulturní
podniky pořádané českým obyvatelstvem. Německé akce se ovšem konaly
nadále a byly pouze časově omezeny.9
Obyvatelé Protektorátu ovšem neměli zůstávat doma příliš dlouho. Již
2. června je deníky vybízely k účasti
na mohutné veřejné manifestaci: Čechové! Dostavte se na VELKÝ MANIFESTAČNÍ PROJEV VLÁDY v úterý 2. června
přesně o 20. hodině na Staroměstské
náměstí!10 a nabádaly: Všichni Čechové,
jimž osud národní není lhostejný, dostaví se bez výjimky. Přijď každý bez rozdílu stavu!11 Účast na manifestacích neboli veřejných projevech nesouhlasu
s atentátem na Reinharda Heydricha
se zdála být v zájmu každého obyvatele Protektorátu.

Aktivismus pro blaho své
i národa
Zájem o určitý druh spolupráce existoval na obou stranách. Zatímco okupační orgány očekávaly vysvětlení
událostí předchozích několika hodin
od protektorátní vlády, ta, od ledna

6	
Národní archiv (dále jen NA), fond (dále jen f.) Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě (dále jen ÚŘP-ST), karton
(dále jen k.) 178, signatura (dále jen sign.) 109-14/51, Der Leiter der Abteilung Verkehr und Gruppe Eisenbahnwesen, Absperrmaßnahmen
bei den BMB aus Anlaß des Attentats auf den Herrn Stellvertretenden Reichsprotektor, z 31. května 1942.
7	
NA, f. ÚŘP-ST, k. 174, sign. 109-13/4, Geheime Staatspolizei – Staatspolizeileitstelle Prag: Grossfahndung in Prag in der Nach vom 27. auf
28. 5. 1942, z 24. června 1942.
8	Během nočního pátrání bylo zatčeno 541 osob, které se zdržovaly v době zákazu na ulici, 430 z nich bylo po pozdějším přezkoumání
propuštěno. Státní policie zatkla dalších 111 osob, z nichž úřady po dalších zjištěních propustily 88. NA, f. ÚŘP-ST, k. 174, sign. 109-13/4,
Geheime Staatspolizei – Staatspolizeileitstelle Prag: Grossfahndung in Prag in der Nacht vom 27. auf 28. 5. 1942, z 24. června 1942.
9	Informace o provádění výjimečného civilního stavu přinesly 30. května 1942 takřka všechny protektorátní deníky.
10	Např. České slovo, 2. 6. 1942, s. 1
11	
Večerní České slovo, 2. 6. 1942, s. 1.
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„Přihlašování pobytu osob dosud nehlášených,“ zní dobový text ke snímku pořízenému 29. května 1942 v 11 hodin dopoledne, dva dny po atentátu
na Reinharda Heydricha, před policejním komisařstvím v Praze XII. Fotografie vpravo z 31. května 1942 dokumentuje zájem veřejnosti o zprávy
Foto: ČTK
v době, kdy v pražské nemocnici Na Bulovce němečtí lékaři bojovali o záchranu Heydrichova života.
1942 již považovaná za plně kolaborantskou, se z vlastní iniciativy a částečně i ze strachu pokoušela doložit
svou bezmeznou úslužnost okupační
moci. Dva dny po atentátu vyzval SS-Oberstgruppenführer Kurt Daluege
prezidenta Emila Háchu a protektorátní vládu, aby se vyjádřili k nové,
atentátem nastalé, situaci. Při následném jednání s K. H. Frankem ministři prodiskutovali vlastní iniciativu
protektorátní vlády při nadcházejících
opatřeních a zavázali se k tomu, že se
všichni čeští ministři budou aktivně
angažovat během propagandistické
vlny ve jménu Říše a budou přitom
burcovat národ proti všem nepřátelům
Německa. Koncem května tak začala
pompézní propagandistická kampaň,
kterou 30. května odstartoval Háchův
rozhlasový apel označující Beneše za
veřejného nepřítele českého národa. 12
Atentát na Reinharda Heydricha se
tak stal zvláštní příležitostí nejen
k potvrzení nastoupeného kolaborant-

ského kurzu protektorátní vlády, ale
vedl též ke vzniku jednoho „protektorátního“ paradoxu. „Český národ“
byl vyzván, aby se otevřeně postavil
na stranu Německé říše, která v Češích viděla nejen společenství, z něhož
vzešli sami atentátníci, ale také národ
méně vážený, určený ke germanizaci
a tedy k odnárodnění.
První manifestační shromáždění
konané 2. června na Staroměstském
náměstí zahájila v sedm hodin večer
hudba vládního vojska. Jak již ukázal
Vojtěch Šustek ve své analýze propagandistické kampaně za druhého
stanného práva, 13 manifestace byly
součástí promyšlené kampaně zacílené nejen na protektorátní obyvatelstvo, ale také vůči zahraničním pozor ovatelů m. Zat í mco byla pr o -
tektorátní veřejnost každý den bombardována jmény nových obětí stanných soudů, jejichž seznamy zněly
z pouličních amplionů nebo byly
přetiskovány v černém rámování na

titulních stránkách protektorátních
novin, nově měla veřejně deklarovat
své rozhořčení a odsouzení atentátu.
První příležitost jí k tomu daly příslušné orgány již pátý den po odbojovém činu Kubiše a Gabčíka a protektorátní vláda jí měla jít příkladem.
V pět hodin odpoledne 2. června
1942 byl přerušen provoz pouliční
elektrické dráhy na Staroměstském
náměstí a prostor uzavřen pro všechny židovské obyvatele Prahy. Před
týnským chrámem vyrostla tribuna,
z níž měli k lidem promluvit členové
vlády a další hosté. V davu zajišťovaly bezpečnost policejní stráže o síle
250 příslušníků uniformované protektorátní policie a dalších 500 mužů
v civilu, kteří se měli nenápadně vmísit jednotlivě nebo po dvou mezi účastníky projevu. […] Jejich úkolem jest
bdíti nad tím, aby projev nebyl nikým
a ničím rušen. Pokud by policisté spatřili někoho, kdo by se pokoušel manifestaci narušit, měli jednat okamžitě:

12	
NA, f. ÚŘP-ST, k. 174, sign. 109-13/4, Der Abteilungsleiter IV. Bericht – Die infolge des Attentats vom Reichsprotektor veranlassten bezw.
aus eigener Initiative der Protektoratsregierung ergriffenen politischen Massnahmen, z 25. června 1942.
13	Srov. ŠUSTEK, Vojtěch: Pražané pod tlakem nacistické propagandy během druhého stanného práva na území tzv. Protektorátu Čechy
a Morava. In: Documenta Pragensia XXXVI. Archiv hlavního města Prahy – Scriptorium, Praha 2007, s. 438n.
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Toto odstranění (narušitelů – pozn. aut.)
však budiž provedeno pokud možno
nenápadně a co nejrychleji a takovým
způsobem, aby tím nebyli ostatní účastníci rušeni a aby, pokud možno, zákrok
nezpozorovali. 14 Vlastní přítomností
a trpělivým poslechem se tak měli Češi
navzájem ubezpečovat, že se musí
bezvýhradně postavit na stranu protektorátní vlády.
Německé orgány chtěly slyšet jednoznačné a pokud možno upřímné
vyjádření lítosti desítek tisíc přihlížejících: Smysl projevu jest velká demonstrace českého obyvatelstva proti
atentátu a jeho původcům. Jest proto
žádoucno, aby účastníci vyjadřovali
svůj souhlas s vývody řečníků přisvědčováním a výkřiky (ku př. proti Benešovi).15 Zdá se tedy, že kromě zajištění bezpečnosti měli čeští policisté
pod něcovat d av ke s pont á n n í m
projevům souhlasu s výroky předsedy vlády Jaroslava Krejčího či ministra školství a lidové osvěty Emanue
la Moravce. Již první manifestační
vystoupení na tribuně před tisíci
lidmi dalo vládě příležitost k jasnému
prohlášení: Čin britských agentů, panem Benešem odchovaných, nic nezměnil na tom, kam vývoj spěje, tj. neodvrá-

til ani na vteřinu osud Anglie. Udělal
však jediné, pokračoval dále předseda vlády, uškodil strašně českému
národu. A máme-li co plakátovat anebo
do kamene vtesat, pak by to byla slova:
„Beneš se zasloužil o utrpení národa.“16
Ačkoli se objevují názory, že hlavní
protektorátní osobnosti, které měly
provázet jednotlivými manifestačními
setkáními, 17 pečlivě vybírali němečtí
představitelé, tímto úkolem byli pověřeni všichni členové protektorátní
vlády, přičemž vlastní iniciativa byla
vítána. 18 Emanuel Moravec se hned
27. května večer dovolával rozhlasového vystoupení, což ovšem K. H.
Frank zpočátku odmítal.19 Příležitost
se mu naskytla až o tři dny později.20
Úřady detailně sledovaly nejen
vlastní průběh manifestací, ale monitorovaly i jejich případné narušování a vystoupení jednotlivých aktérů na tribuně i mimo ni. Nejvážněji
se v tomto směru zabývalo kulturněpolitické oddělení Úřadu říšského
protektora (ÚŘP) projevem ministra
vnitra Richarda Bienerta k úředníkům z vlastního ministerstva, který
své obecenstvo nedokázal strhnout
k nadšení a rovněž neformuloval své
myšlenky dostatečně pregnantně. 21

Tiskové zprávy popisující projevy
loajality „českého národa“ o podobných nedostatcích pochopitelně nereferovaly. Měly naopak podat svědectví o jednomyslném aktu, př i
kterém si byli všichni účastníci vědomi své povinnosti a odpovědnosti.
Na manifestační akce proto vysílaly
redakce jednotlivých protektorátních
deníků po jednom nebo více novinářích, kteří měli přinést co možná
nejširší zpravodajství pro vydání
následujícího dne. Každý z nich měl
přijít s vlastní, leč úplnou zprávou
o mohutné události na Staroměstském náměstí. Nepostradatelným
příspěvkem dokládajícím účast více
než 60 000 občanů byly obrazové
reportáže. Fotografie zachycující davy
tísnící se na celém prostranství náměstí a obklopující národní památník
mistra Jana Husa měly manifestace
zdokumentovat co nejobsáhleji. Pro
jejich urgentní vyhotovení byla speciálně zesílena noční služba u agentury Centropress, která měla ještě
téže noci poskytnout fotografie k dalšímu zpracování každé z redakcí. 22
Pro potřeby žurnálu Aktuality byly
pořizovány filmové záběry z manifestací. Jejich kopii si vyžádal říšský

14	V obavě z případného nežádoucího rozruchu byli policisté rovněž instruováni, jakým způsobem má být narušitel zadržen: Budiž
proto upuštěno od jakéhokoliv zjišťování na místě samém. Pachatel budiž dopraven do nejbližšího průjezdu a tam zadržen až do ukončení
projevu takovým způsobem, aby mu bylo také odtud znemožněno každé další rušení. Doporučuje se, aby v takových případech byl průjezd
uzavřen a pak teprve tam pachatel zjištěn. NA, f. ÚŘP-ST, k. 178, sign. 109-14/51, Präsidium des Ministeriums des Innern – Ministerial
rat Dr. Novák, z 2. června 1942.
15	Tamtéž.
16	
V hodině dvanácté. Soubor projevů státního presidenta a členů vlády Protektorátu Čechy a Morava po 27. květnu 1942. Orbis – Knižnice ministerstva lidové osvěty, Praha 1942, s. 23.
17	Vojtěch Šustek k této otázce uvádí: Z Wolfova plánu (vedoucí kulturněpolitického oddělení Úřadu říšského protektora Martin Paul
Wolf – pozn. aut.) je patrné, že pro úspěšné provedení nadcházející propagandistické kampaně si Němci mezi českými kolaboranty vybrali
ministra školství a šéfa úřadu lidové osvěty Emanuela Moravce. Do kampaně měly být pochopitelně zapojeny i další významné osobnosti
z protektorátního politického, kulturního a hospodářského života. Některé z těchto osob musel Wolf zapojit do propagandistických akcí již
z titulu… ŠUSTEK, Vojtěch: Pražané pod tlakem nacistické propagandy během druhého stanného práva na území tzv. Protektorátu Čechy
a Morava, s. 432.
18	Viz setkání členů protektorátní vlády s Kurtem Daluegem a K. H. Frankem dne 29. května 1942.
19	
NA, f. Úřad říšského protektora (dále jen ÚŘP) – dodatky I, k. 53, sign. IV Pro 123/5, Der Abteilungsleiter IV – Vermerk, z 28. května 1942.
20	Boj zrádné vlastní krvi. Jsme příliš dobří, než abychom zašli pro Anglii. Večerní České slovo, 1. 6. 1942, s. 1.
21	Původní dokumenty dostupné v NA, f. ÚŘP – dodatky I, k. 53, sign. IV Pro 123/5; k šetření Bienertovy neuspokojivě zvládnuté role před
úředníky Ministerstva vnitra blíže ŠUSTEK, Vojtěch: Pražané pod tlakem nacistické propagandy během druhého stanného práva na území
tzv. Protektorátu Čechy a Morava, s. 450–452.
22	
NA, f. ÚŘP – dodatky I, k. 53, sign. IV Pro 123/6, Vorbereitungen zur tschechischen Grosskundgebung (s ručně vepsanou poznámkou:
Altstädter Ring, 2. 6. 42, 20 Uhr, über 60 000).

paměť a dějiny 2012/02

S_Sustrova.indd 51

51

6/15/12 2:36 PM

studie a články

ministr pro lidovou osvětu a propagandu Joseph Goebbels. 23
Šedesátitisícový dav přivítal kolem
osmé hodiny večerní na Staroměstském náměstí jako první Jaroslav
Krejčí.24 Vedle tradičních frází o loajalitě k Velkoněmecké říši, zločineckých
elementech vystupujících proti ní či
mravní povinnosti k ochraně národa
definoval předseda vlády existenci
„českého národa“ v protektorátním
čase: Jeden národ, který má svého prezidenta, svou vládu, svou autonomii, své
školy, svůj rozsáhlý tisk a velkou kulturu, stojí na pevných základech, a je

proto nezodpovědným štvaním, službou
nepříteli […] když se hovoří o ohrožení
národní existence. 25 Krejčí posluchačům sděloval těžko uvěřitelné, tedy
to, že dosavadní restrikce a strojová
práce stanných soudů, které poznamenaly život nejednoho protektorátního obyvatele, jsou jinak v jejich
vlastním zájmu. Apely řečníků ovšem
neoslovovaly výhradně celý „český
národ“, ale směřovaly rovněž ke dvěma konkrétním skupinám. S bojovným
projevem k dělnictvu vystoupil zástupce předsedy Národní odborové ústředny zaměstnanecké Arno Hais,26 který

KALENDÁRIUM
Série manifestačních akcí jako by nebrala konce. Protektorátní veřejnost byla od konce května do
3. července 1942 vystavena intenzivní propagandistické kampani. Veřejná vystoupení protektorátní
reprezentace v čele se státním prezidentem Emilem Háchou měla jít příkladem zejména českému
obyvatelstvu. Hlavní role se ovšem zhostil ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec.
Vyžadována byla jak aktivní účast na jednotlivých manifestačních aktech, tak zevrubná informovanost
prostřednictvím protektorátních deníků, rozhlasu i týdeníku Aktuality.
30. května – vystoupení prezidenta Emila Háchy v rozhlase, v němž Edvarda Beneše označil za
veřejného nepřítele českého národa č. 1
31. května – rozhlasový projev ministra školství a lidové osvěty Emanuela Moravce
2. června – manifestace na Staroměstském náměstí s účastí kolem 60 000 protektorátních obyvatel
4. června – soustrastný telegram státního prezidenta Háchy Adolfu Hitlerovi a projev Emanuela
Moravce v rozhlase
7. června – účast státního prezidenta a protektorátní vlády na smuteční slavnosti na Pražském
hradě a na přehlídce u Hlavního nádraží
9. června – účast prezidenta Háchy a protektorátních ministrů na pohřbu Reinharda Heydricha
v Berlíně a následné přijetí Adolfem Hitlerem
10. června – ministr dopravy a techniky Jindřich Kamenický vystoupil v železniční dílně v Plzni
před 12 000 pracovníky železnice a pošty (téhož dne byly vypáleny Lidice)
11. června – čeští žurnalisté přijati K. H. Frankem při vysvětlení odvetné akce proti obci Lidice
12. června – manifestace na Zelném trhu v Brně přibližně s 50 000 účastníky
13. června – přijetí delegace českých dělníků u K. H. Franka
14. června – proslov ministra zemědělství a lesnictví Adolfa Hrubého k českým sedlákům
16. června – manifestace českého obyvatelstva na náměstí v Plzni přibližně s 60 000 účastníky
18. června – zasedání Národní rady české v Praze a demonstrativní vyloučení E. Beneše z českého národa
20. června – projevy představitelů protektorátní vlády v Táboře za účasti asi 13 000 diváků
23. června – manifestace na náměstí v Hradci Králové přibližně s 20 000 až 25 000 účastníky
24. června – apel českých herců a hudebníků v Národním divadle v Praze
(téhož dne byly vypáleny Ležáky)
27. června – manifestace na stadionu v Olomouci s proslovy katolických politiků, jež byly namířeny
proti předsedovi exilové vlády Janu Šrámkovi
28. června – vystoupení Emanuela Moravce v Uherském Hradišti
29. června – manifestace českých dělníků v Moravské Ostravě
1. července – velká manifestace českých kulturních pracovníků v Praze
3. července – závěrečné manifestační setkání na Václavském náměstí údajně s 200 000 účastníky

zdůraznil povahu probíhající války:
…není jen válkou národů a států, ale
také válkou práce proti přežívajícímu
skomírajícímu kořistnickému systému.
Oproti svým předřečníkům z protektorátní vlády tak volil důmyslnější
a pochopitelnější argumentaci, když
apeloval na dělníky a vybízel je ke
zvýšené pozornosti při sledování vývoje mzdové a sociální politiky a pracovních podmínek. Jménem svých
posluchačů si dovolil vyslovit názor,
že český pracující národ byl a je s novými poměry spokojený, a přesvědčoval
shromážděné, že socialismus činu
zavedl české dělníky a zaměstnance bez
agitace a propagandy pod tvořivé síly,
které pod vedením Říše vytváří nový
společenský pořádek – základ nové
Evropy.27 Hais tak nepřímo připomínal
Heydrichovu politiku zacílenou na
protektorátní dělníky za účelem maximálního vytěžení místního průmyslového zázemí. Pro potřeby svého
vystoupení ovšem zdůrazňoval zejména Heydrichem nabídnuté výhody
poskytované za kvalitně odvedenou
práci ve strategickém průmyslu.28
Na první červnové manifestaci dostal příležitost k veřejnému projevu
rovněž generální referent Kuratoria
pro výchovu mládeže v Čechách a na

23	Tamtéž, Der Abteilungsleiter IV – Vermerk: Wochenschauaufnahmen von der
tschechischen Grosskundgebung auf dem
Altstädter Ring am 2. 6., z 12. června 1942.
24	Srov. dochované projevy členů protektorátní vlády také in: Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. Vyšetřovací
komise pro národní a lidový soud při MV
1945–1946 (301), sign. 301-51-4, 301-5-4
a 301-100-1.
25	
NA, f. ÚŘP – dodatky I, k. 53, sign. IV Pro
123/6, Koncept projevu Jaroslava Krejčího.
26	Srov. STÁTNÍK, Dalibor: Mezi odbojem
a kolaborací. Případ Arno Haise. Soudobé dějiny, 2001, roč. 8, č. 4, s. 692–717.
27	
NA, f. ÚŘP – dodatky I, k. 53, sign. IV Pro
123/6, Koncept projevu Arno Haise.
28	Srov. KÁRNÝ, Miroslav – MILOTOVÁ,
Jaroslava – KÁRNÁ, Margita (eds.): Pro-

Zdroj: NA, f. ÚŘP-ST, sign. 109-13/4, k. 174

tektorátní politika Reinharda Heydricha.
Teps, Praha 1991.
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Manifestace pro Říši na Staroměstském náměstí v Praze
Moravě František Teuner. 29 Ačkoli
podle svých vlastních slov neměl původně v úmyslu vystoupit coby funkcionář mládežnické organizace, ale
mnohem prozaičtěji (ve svých jedena
třiceti letech) jako jeden z příslušníků
české mládeže, jeho vystoupení směřovalo k jasně formulované politické
výzvě – poslednímu varování. Teuner

Foto: ČTK

podobně agresivně jako Emanuel
Moravec připomínal nejen zločinecký
plán emigranta Beneše a nenávist židovstva, ale formuloval rovněž otázku,
na niž si měl každý z účastníků manifestace odpovědět sám: Byl by výhled
české mládeže do budoucna tak růžový,
kdyby vyhrál ten, co se staví jako největší nepřítel nejen proti Němcům, ale

také i proti nám všem, proti celému
českému národu? Za označením Beneše za veřejného nepřítele č. 1 a apelu,
aby obyvatelé Protektorátu a zvláště
česká mládež mysleli na zajištění
vlastní budoucnosti, se skrývala nejnižší forma veřejné kolaborace.30
Projevy Haise a Teunera ovšem
mohly být na rozdíl od vystoupení
ostatních řečníků vnímány odlišně.
Ještě den před atentátem promlouval
zastupující říšský protektor k představitelům protektorátního tisku. Při
této příležitosti Heydrich prezentoval
dvě ze svého hlediska podstatná opatření, která měla v následujících dnech
přejít z přípravné fáze do fáze realizace. Vedle správní reformy31 Heydrich
rovněž vyzdvihl naplnění idey povinné mládežnické služby odehrávající
se na bázi kolektivní činnosti v řadách
Kuratoria pro výchovu mládeže.32 Její
uskutečnění směřovalo k podchycení
české mládeže ve věku od deseti do
osmnácti let a ke zformalizování tělesné, dušení a mravní výchovy pod
dohledem správně vyškolených vůdců,
podobně jako tomu bylo na říšské
úrovni podle zákona o Hitlerjugend
z roku 1936.33
Převedení myšlenky řízené výchovy mládeže do praktické roviny se
ovšem Heydrich již nedožil. O několik
hodin později na něj byl spáchán atentát, na jehož následky o sedm dní
později zemřel. Teunerův projev byl
nejen jedním z jeho prvních veřejných
vystoupení v nové funkci, ale také
bojovným projevem jak ve prospěch
manifestačního aktu, tak Heydrichovy mládežnické idey.
Shromáždění na pražském Staroměstském náměstí bylo první, ale

29	ŠPRINGL, Jan: Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Diplomová práce FF UK, Praha 2003; ŠPRINGL, Jan: Protektorátní
vzor mladého člověka. Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě (1942–1945). Soudobé dějiny, 2004, roč. 11, č. 1–2,
s. 154–177; k problematice Kuratoria pro výchovu mládeže rovněž ZAHRA, Tara: Kindnapped Souls. National Indifference and the Battle
for Children in the Bohemian Lands 1900–1948. Cornell University Press, Ithaca – London 2008.
30	
NA, f. ÚŘP – dodatky I, k. 53, sign. IV Pro 123/6, Koncept projevu Františka Teunera.
31	Podrobně viz MILOTOVÁ, Jaroslava: Heydrichova správní reforma v kontextu správně politického vývoje českých zemí v letech nacistické
okupace. Dizertační práce FF UK, Praha 1988.
32	
NA, f. ÚŘP – dodatky I, k. 53, sign. IV Pro 123/5, Koncept proslovu Reinharda Heydricha k představitelům protektorátního tisku,
z 26. května 1942.
33	
Reichsgesetzblatt I, 1. 12. 1936, s. 993: Gesetz über die Hitlerjugend vom 1. Dezember 1936.
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říšskými orgány. Ne slova, nýbrž skutky.36 V jednom je ovšem třeba dát
Emanuelu Moravcovi za pravdu. Proti atentátu se vyslovily statisíce Čechů, ale stovky z nich naopak pomáhaly českým parašutistům s úkrytem.

„Vyslovujeme projev
nejhlubší soustrasti“

Předseda vlády a ministr spravedlnosti Jaroslav Krejčí (hajluje) a ministr Emanuel Moravec
(uprostřed) přicházejí na manifestaci v Táboře 20. června 1942
Foto: ČTK
nikoli poslední příležitostí k veřejnému vyjádření lítosti nad událostmi
27. května. O deset dní později se naskytla tato možnost i obyvatelům Brna
při manifestaci konané na Zelném
trhu. Scénář byl obdobný: tribuna,
projevy členů protektorátní vlády,
tisíce přihlížejících a vlající vlajky
s hákovými kříži. Na pořádek opět
dohlížely protektorátní bezpečnostní
síly, jež byly v přímém kontaktu s SD
i Gestapem.34 Podle odhadů se v Brně
shromáždilo minimálně 50 000 účastníků naslouchajících úvodnímu proslovu kovodělníka závodu Brno-Královopolská strojírna Antonína Kubeše.
Vrchol večera ovšem představoval
projev Emanuela Moravce,35 na jehož
vystoupení byla znát nervozita z toho,

že původci atentátu stále unikali.
Svým posluchačům nyní adresoval již
jednoznačné výhružky: Tisíce projevů
oddanosti Říši, sta a sta telegramů, jásot
v ulicích. Ale co je to všechno platné,
když dosavad zločinci, kteří provedli
atentát na pana Zastupujícího protektora, stále ještě se potulují na našem
území. […] Co mi byl platný všechen ten
váš potlesk? Co mi pomohou všechna
vaše slova uznání, když v naší zemi
stále ještě zločinci unikají spravedlnosti? Nebudeme si vykládat pohádky.
Pravda je příliš černá a hrůzná. Pamatujte si proto: Dokud nebudou vypátráni vrazi pana Zastupujícího říšského
protektora, českému národu nepomohou
statisíce přísah věrnosti Říši, miliony
slibů oddanosti a stamiliony poklon před

Způsobů, jak mohla protektorátní
veřejnost vyjádřit zármutek nad Heydrichovou smrtí, bylo hned několik.
Účast na manifestaci byl ten nejveřejnější, ale současně nejanonymnější.
Dávala možnost ztratit se v tisícihlavém davu, což se mohlo účastníkům
zdát jako nejmenší zlo. Část z nich ale
pravděpodobně přicházela s pocitem,
že je to opravdu správný směr, jímž
se mají české země ve svém vlastním
zájmu ubírat. Práce protektorátních
i okupačních orgánů byla ovšem velice systematická, a tak podpisy na
podporu protektorátní politiky nesbíralo jen vedení továren, jak to románově zpracoval Josef Škvorecký, ale
také další podniky či organizace.
Podobnou podpisovou akci uspořádalo mezi 15. a 23. červnem 1942 i Národní souručenství v řadách svého
členstva. Úctyhodným ziskem více než
tři a půl milionu podpisů nasbíraných
v patnácti protektorátních městech
se chlubil hlavní vedoucí Národního
souručenství Jan rytíř Fousek vedoucímu kulturněpolitického oddělní ÚŘP
SS-Sturmbannführerovi Mar tinu
P. Wolfovi již první červencový den:
Cílem této akce bylo získat prokazatelné svědectví o směru vlastního politického uvažování českého obyvatelstva,
které je sjednoceno v Národním souručenství. Ukazuje se, že miliony členů
a funkcionářů Souručenství stojí pevně
za politickým programem pana státního
prezidenta Dr. Emila Háchy.37 Nešlo
však o pouhý jeden nečitelný podpis

34	
NA, f. ÚŘP – dodatky I, k. 53, sign. IV Pro 123/6, Tschechische Grosskundgebung in Brünn am Freitag, den 12. Juni 1942, 19 Uhr.
35	Tamtéž, Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren an den Herrn Stellvertretenden Leiter der Abteilung Propaganda im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda Reichshauptamtsleiter Pg. Wächtler, z 15. června 1942.
36	
V hodině dvanácté. Soubor projevů státního presidenta a členů vlády Protektorátu Čechy a Morava po 27. květnu 1942, s. 38.
37	Výsledky podpisové akce Národního souručenství rozdělené podle krajů (chybí pouze Olomouc a Praha): Praha-venkov 151 594 podpisů,
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na petičním archu. Lidé jím stvrzovali následující prohlášení: My, funkcionáři a členové Národního souručenství
[…] potvrzujeme tímto svým podpisem
neoblomnou vůli pracovat pro vítězství
Říše a s největším odporem odsuzujeme
všechny nepřátelské, proti klidu a spokojené práci v Protektorátu Čechy a Morava, namířené akce […] zejména ale
odsuzujeme nesmyslnou a šílenou nezodpovědnou činnost takzvaných emigrantů, kteří se všemožně snaží o zdiskreditování českého národa v očích
Říše.38 Organizátoři chtěli po členech
Národního souručenství, do něhož
během roku 1939 vstoupila drtivá
většina dospělých mužů, aby se jednoznačně vyslovili na podporu vládního kurzu.
Jakkoli se mohou zdát veřejné projevy loajality výsledkem psychického
nátlaku na české obyvatelstvo, který
byl během druhého civilního výjimečného stavu ještě stupňován, jsou tu
i osobní projevy zármutku, z něhož se
někteří vyznávali v kondolencích státnímu tajemníkovi K. H. Frankovi. Vedle řady autorit z politického, hospodářského či církevního prostředí 39 se
k tomuto aktu připojovali i drobní
živnostníci bez politických ambicí. Svou
účast vyjádřila 9. června 1942 například
ošetřovatelka Emílie Šmídová spolu
s Janem Blažkem a pekařem Janem
Hansgutem: Podepsaní dovolujíc si vysloviti tímto svojí nejhlubší soustrast nad
tragickou smrtí říšského protektora
a Obergrupppenführera generála Reinharda Heydricha. Hluboce skloněni žalem
stojíme v duchu před jeho hrobem a litu-

jeme, že mu neúprosný soud nedovolil
dožíti se vítězství Říše. Jsme rozhořčeni,
že ruka nelítostného vraha zasáhla muže
tak vysokých duševních a vojenských
kvalit a tak hlubokého sociálního myšlení jakým byl generál R. Heydrich. Tlumočte prosím jeho rodině a na nejvyšších
místech že památka tohoto národního
hrdiny Říše bude mezi námi žíti na věky.
Vzhledem k závěrečnému zvolání Naše
heslo: Všechno pro Vůdce lze ovšem
těžko předpokládat, že by někdo autory přímo nutil k sepsání kondolence
v této velice angažované podobě. 40
Tvrdá represivní odplata za atentát,
jejímiž nejviditelnějšími projevy byly
zveřejňované seznamy odsouzených
k smrti, ovšem jistě sehrála svou důležitou roli, stejně jako zkušenost
s prvním civilním výjimečným stavem
na podzim 1941, v jehož rámci stanné
soudy do ledna 1942 odsoudily k trestu
smrti 489 osob a dalších 1673 poslaly
do koncentračních táborů.41 Pokud tedy
hlavní vedoucí Národního souručenství
hovořil o jasném směru politického
uvažování českého obyvatelstva, pravdu
jistě neměl. Mezi českým obyvatelstvem se objevovaly oba názorové
proudy 42 a ten souhlasící s atentátem
byl jednoznačně v převaze.
Po manifestacích na pražském Staroměstském náměstí a brněnském
Zelném trhu následovala další veřejná
shromáždění na Hlavním náměstí
v Plzni, na Žižkově náměstí v Táboře,
na Andrově stadionu v Olomouci, na
Velkém náměstí v Hradci Králové, na
poutním místě u kaple sv. Antonína
Paduánského na Blatnické hoře či

REQUIEM ZA HEYDRICHA
I rok po atentátu na Reinharda Heydricha se
v české veřejnosti objevovaly projevy aktivis
mu podporující nacistické Německo, které
mohly být určitým dozvukem masivní propa
gandistické kampaně po atentátu.
V červnu 1943 zaslal J. M. Tichý, profesí
zahradník v mládežnickém domově města Brna
v obci Předklášteří u Tišnova, státnímu tajem
níkovi K. H. Frankovi tři exempláře vlastní
veršované básně k prvnímu výročí Heydrichova
úmrtí s prosbou, aby po jednom výtisku daroval
zastupujícímu říšskému protektorovi Kurtu
Daluegemu a Lině Heydrichové.
VDĚČNĚ VZPOMÍNÁME!
Světlé památce pana Zastupujícího říšského
protektora SS Obergruppenführera a generála
policie REINHARDA HEYDRICHA v den prvého
výročí jeho tragické smrti.
Umlklo navždy Vaše srdce velké,
naplněné láskou k naší vlasti české –
dotlouklo tak záhy – spíte svůj věčný sen –
vzpomíná Vás Vůdce i Vaše rodná zem.
Padl jste jak hrdina – rukou zákeřného vraha,
v úctě sklání se český národ –
v smutek halí se stověžatá Praha.
Duch Váš ne mrtvý jest – věčně bude žít!
Německý národ dovede za pravdu svou se bít!
Nezhyne Říše, byť žila i v celém světě
nepřátel svých v klínu –
dokud Všemohoucí Vůdci přeje –
jak Vy jste byl – věrných synů!
Zdroj: NA, f. ÚŘP-ST, sign. 109-4/1489, k. 93

Kladno 298 167, Plzeň 216 451, Klatovy 227 041, České Budějovice 150 714, Tábor 238 935, Kolín 343 514, Mladá Boleslav 319 410, Hradec
Králové 258 331, Pardubice 228 519, Jihlava 242 680, Brno-město 135 850, Brno-venkov 281 309, Zlín 276 435, Moravská Ostrava 242 232;
celkem 3 611 182 podpisů. NA, f. ÚŘP – dodatky I, k. 53, sign. IV Pro 123/5, Hauptleiter der Nationalgemeinschaft an Herrn SS-Sturmbannführer Martin Wolf, Leiter der Gruppe Kulturpolitische Angelegenheiten beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, z 1. července 1942.
38	
NA, f. ÚŘP – dodatky I, k. 53, sign. IV Pro 123/5, Hauptleiter der Nationalgemeinschaft an Herrn SS-Sturmbannführer Martin Wolf,
z 1. července 1942 – příloha dopisu: Muster der Unterschriften-Erklärung.
39	Zástup těch, jež vyjadřovali lítost nad odbojovým činem Kubiše a Gabčíka, byl opravdu dlouhý a pestrý. Vedle zástupců Národní banky
to byl předseda Deutsche Partei Franz Karmasin, bývalý diplomat a člen dozorčí rady Živnostenské banky Vojtěch Mastný, představitelé Adventistů v Čechách a na Moravě nebo Metropolitní kapituly u sv. Víta či vedení Arijské pracovní fronty. Srov. NA, f. ÚŘP-ST,
k. 178, sign. 109-14/51; NA, f. ÚŘP-ST, k. 95, sign. 109-4/1526.
40	
NA, f. ÚŘP-ST, k. 178, sign. 109-14/51, Vlastnoručně psaný dopis E. Šmídové, J. Blažka a J. Hansguta z 9. června 1942.
41	GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české XV. b: 1938–1945, s. 55.
42	Případ Emílie Šmídové, Jana Blažka či Jana Hansguta nebyl ojedinělý. Díky dochovaným archivních materiálům víme rovněž o iniciati-
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Svou loajálnost k nacistické říši demonstrovali 24. června 1942 čeští divadelníci v prostorách
Národního divadla
Foto: ČTK
v Moravské Ostravě. Akce se odehrávaly v podobném duchu a Emanuel
Moravec zde přednášel podobně zanícené projevy jako v Praze i v Brně.
Například v Moravské Ostravě se
29. června na prostranství za Městským divadlem shromáždilo kolem
80 000 lidí a přitom vyhrávala hornická hudba a stála tam čestná stráž horníků v krojích s kahanci v rukou.43 Stejně jako o den dříve na místě tradiční
poutě u sv. Antonínka, kde manifes-

taci zahájil předseda Národopisné
Moravy Jan Úprka, i v Moravské Ostravě propagandisté využívali národních lidových zvyklostí a symboliky
k přiblížení manifestační akce místnímu obyvatelstvu. Zvláštní význam
ovšem měla mít i neméně důležitá
událost v rámci „měsíce manifestací“,
jež se odehrála 24. června v prostorách
Národního divadla v Praze. Členové
souboru Národního divadla zde měli
zaujmout jasné, pevné, nedvojsmyslné

stanovisko k situaci. Jak ovšem víme
z poválečného vyšetřování, aktivní
účast šéfa opery Václava Talicha či
herce Rudolfa Deyla byla vynucena
intenzivním nátlakem a pohrůžkami
ze strany úřadů. Nicméně osm tisíc
divadelníků zde toho dne vyjádřilo
nesouhlas s atentátem na Reinharda
Heydricha a ukázalo tím veřejnosti,
na čí stranu se – alespoň oficiálně –
staví.44
Po dlouhých dvaatřiceti dnech,
3. července 1942, nadešel čas mohutného závěrečného vystoupení, manifestačního setkání na Václavském
náměstí, které mělo spolu se zrušením
civilního výjimečného stavu uzavřít
jednu etapu protektorátní historie.
Kolem šesté hodiny večerní se začala
zaplňovat horní část náměstí. Zespodu
stále proudili další účastníci. K umocnění atmosféry měla posloužit hudba
vládního vojska vyhrávající české národní písně a pochody, ovšem pozorovatelé z kulturněpolitického oddělení
ÚŘP si nepovšimli výraznějšího ohlasu
u účastníků. Dělalo to na ně dojem, že
údajně dvousettisícový dav přišel na
manifestaci buď z donucení, nebo ze
zvědavosti. Pocity lhostejnosti přetrvávaly i po příchodu členů protektorátní
vlády, pouze Emila Háchu lidé ojediněle zdravili zdvižením ruky. 45 Jako by
dlouhý měsíc manifestací každého
naprosto vyčerpal a ještě zvýšil otupělost k teroru i propagandistické hysterii,46
která se projevila již nevýznamným
ohlasem veřejnosti na vypálení Ležáků.
Částečnou vzpruhou tak nejspíše byl
jen sám závěr manifestace na Václavském náměstí. Pracovníci ÚŘP zpozorovali bez výjimky povznesenou náladu

vě Alžběty a Jana Holovských z Dobřichovic, kteří 7. června 1942 zaslali K. H. Frankovi kondolenci v následujícím znění: Vaše Blahorodí!
Prosíme, aby jste přijal tento projev nejhlubší soustrasti nad úmrtím pana Zastupujícího říšského protektora S. S. generála R. Heydricha.
S projevem nejhlubšího smutku a ujištěním oddané věrnosti Říši Alžběta a Jan Holovský, válečný invalida. NA, f. ÚŘP-ST, k. 178, sign. 109-14/51,
Původní rukopisná kondolence zaslaná státnímu tajemníkovi K. H. Frankovi.
43	
V hodině dvanácté. Soubor projevů státního presidenta a členů vlády Protektorátu Čechy a Morava po 27. květnu 1942, s. 77 a 80.
44	Srov. ŠUSTEK, Vojtěch: Pražané pod tlakem nacistické propagandy během druhého stanného práva na území tzv. Protektorátu Čechy a Morava, s. 455–457; KŘESŤAN, Jiří: Srdce Václava Talicha se ztratilo. K problému národní očisty. Soudobé dějiny, 2009, roč. 16, č. 1, s. 69–111
a Soudobé dějiny, 2009, roč. 16, č. 2–3, s. 243–275; srov. též ČVANČARA, Jaroslav: Z jeviště na popraviště. Příběh herečky Anny Čalounové-Letenské. Paměť a dějiny 2009, roč. 3, č. 2, s. 101–115.
45	
NA, f. ÚŘP – dodatky I, k. 53, sign. IV Pro 123/6, Vermerk – Kundgebung auf dem Prager Wenzelsplatz am 3. 7. 1942, z 3. července 1942.
46	ŠUSTEK, Vojtěch: Pražané pod tlakem nacistické propagandy během druhého stanného práva na území tzv. Protektorátu Čechy a Morava, s. 468.
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Ve jménu Říše a českého národa

účastníků, již přičítali Moravcovu
proslovu, který měl podle nich zanechat
u většiny účastníků hluboko sahající
dojem. Lze si ovšem těžko představit,
že by dosavadní Moravcovy hysterické
projevy a výhružky mohly pohnout
s kýmkoli z účastníků a vzbudit jeho
sympatie. Moravcův poslední apel směřoval spíše do Londýna: Projel jsem, pane
Churchille, Čechy a Moravu od západu
k východu, od Plzně až do Ostravy, od
Hradecka až po Moravské Slovácko, kolem
půl milionu Čechů a Češek stálo přede
mnou, ale nikde jsem se nesetkal s nepřátelstvím. Viděl jsem pouze lid, plný obav,
poněvadž tento lid dobře ví, že několik set
uličníků a bláznů v jeho řadách ukládá
právě nyní o národní existenci. Tento lid
byl ve starostech, zda se podaří Říši a vládě Čech a Moravy opravdu tuto škodnou
v našich řadách dopadnout a ztrestat.47
Podle pokynů pracovníků ÚŘP měl být
projev Emanuela Moravce odpovědí na
domnělé lži londýnské vlády, mimo jiné
i na tvrzení, že Kubiš s Gabčíkem Gestapu stále unikají. Pozitivně vyznívající závěr posledního manifestačního
setkání, jak jej zhodnotili sami propagandisté, tak spíše odráží reakce přihlížejících na poslech národní hymny
„Kde domov můj“, jež velkolepě a „česky“ uzavřela nekonečnou sérii veřejných projevů loajality Německé říši po
atentátu na Reinharda Heydricha.48

Zaostřeno na Čechy
Na počátku okupace se do národních
barev zahalovali všichni z obavy před
tím, co přinesou příští dny a týdny.
Vymezovali se tak vůči cizímu národu,
jenž byl ztělesněním okupační moci. Po
atentátu však národní motiv – nyní

hojně podporovaný i okupační silou –
posloužil nikoli ke zdůrazňování odlišností Čechů od Němců, nýbrž k vyzdvižení společných úkolů a cílů v boji
proti západnímu nepříteli. Po 27. květnu se proto stala vystupňovaná jednotná národní síla Čechů podstatným
prvkem protektorátní propagandy
i protektorátní reality. Na české obyvatelstvo ovšem mohla tato změna
působit poněkud zmatečně.
Počátek okupace je spojován s obranou českého jazyka a původní české
literatury, myšlenkovým návratem do
času národního obrození, národními
poutěmi či jakoukoli jinou formou
deklarace národního cítění, proti níž
okupační politika tehdy jednoznačně
vystupovala: Nacistická kulturní politika […] chtěla odpoutávat českého
člověka od minulosti, zbavovat jej opory v pocitech národní identity, a pokud
to jen bylo možné, zatahovat jej do odpolitizování veřejného života a eventuál
ně jej pozvolna získávat pro říšskou
myšlenku a nacistický ideál Nové Evropy.49 Národní vymezení Čechů vůči
Němcům dávalo na počátku okupace
sílu první protektorátní vládě, jež se
pro českou veřejnost stala jedinou
zastánkyní národních zájmů. České
osobnosti v čele s generálem Aloisem
Eliášem ovšem podle některých historiků legitimizovaly svým veřejným
vystupováním nový okupační režim,
čímž sice dávaly „českému národu“
naději, ale téměř současně pomáhaly
udržovat stávající stav, což plně vyhovovalo okupantům.50
Národní jednotu během okupace
problematizoval již v 60. letech historik Jan Tesař: Není možno přehlédnout
také dvojznačnost hnutí vyžívajícího se

Ministr Emanuel Moravec zdraví nacistickým
pozdravem před svým projevem k občanům na
manifestaci v Brně
Foto: ČTK
v chválení řeči české. Omezuje-li se národní hnutí na ně a spatřuje-li pouze
v jazyku ztělesnění „národního ducha“,
zříká-li se proklamace vlastních představ
o uspořádání společnosti – pak charakter
takové národní obrany závisí do značné
míry na okupantovi, jeho politice.51 Tesař
tímto upozornil na vyprázdněnost
pojmu „národ“, pokud se za ním neskrývá víc než povrchní odlišnost od
„cizího“. Atentát na Heydricha ovšem
v tomto případě představoval ráznou
změnu. V reakci na něj došlo ke spojení českých národních barev s barvami německými: Dovolí-li okupant použít
jazyk, který byl učiněn výlučným symbolem národa, stane se z obrany jazyka
oslava státnicky moudré loajality, která

47	Srov. pokyny k formulaci projevů členů protektorátní vlády. NA, f. ÚŘP – dodatky I, k. 53, sign. IV Pro 123/6, Der Abteilungsleiter IV –
Vermerk: Schlusskundgebung am 3. 7., 19 Uhr auf dem Wenzelsplatz in Prag; V hodině dvanácté. Soubor projevů státního presidenta
a členů vlády Protektorátu Čechy a Morava po 27. květnu 1942, s. 98.
48	
NA, f. ÚŘP – dodatky I, k. 53, sign. IV Pro 123/6, Vermerk – Kundgebung auf dem Prager Wenzelsplatz am 3. 7. 1942, z 3. července 1942.
49	GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české XV. a: 1938–1945, s. 489.
50	Srov. Diskuze Jana Tesaře a Tomáše Pasáka na stránkách Dějin a současnosti v roce 1968. TESAŘ, Jan: Traktát o „záchraně národa“. Texty
z let 1967–1969 o začátku německé okupace. Triáda, Praha 2006, s. 304–307 (esej Spor o hrdinu naší doby); na Tesařovu esej původně
otištěnou v Dějinách a současnosti 1968, roč. 10, č. 5 odpověděl T. Pasáka v následujícím čísle: TOMÁŠ PASÁK, Generál Eliáš a problémy
kolaborace. Dějiny a současnost, 1968, roč. 10, č. 6, s. 33–37.
51	TESAŘ, Jan: Traktát o „záchraně národa“. Texty z let 1967–1969 o začátku německé okupace, s. 196.
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to umožnila…52 Využití národní symboliky tak mohlo české obyvatelstvo
v období druhého stanného práva
naopak směrovat do náruče okupačních orgánů a paradoxně je přibližovat
ke ztrátě národní identity.
Motiv „českého národa“ se stal
ústředním prvkem apelu na veřejnost,
který bezezbytku ztělesňovaly manifestační akty na veřejných prostranstvích všech větších protektorátních
měst. Ve vztahu k zahraničí navíc
měly dokázat, že v Protektorátu panuje klid a pořádek, a tedy že atentát
je pouze jednostranným aktem exilové vlády bez kladné odezvy u protektorátní veřejnosti. Tento motiv rozvíjel ve svém rozhlasovém projev u
Emanuel Moravec již záhy po atentátu, když zdůraznil jeho naprostou
nečekanost: A tu uprostřed klidu a pořádku stali jsme se svědky zločinu,
který spáchala hanebná a bezohledná
individua na české půdě a jehož terčem
se stal nejvyšší představitel Říše tu
u nás.53 Moravcovu horečnatou angažovanost ve prospěch Německé říše
i „českého národa“ představitelé okupační moci samozřejmě vítali. O to
více překvapí, že mohla nastat i situace, kdy národní motiv byl v danou
chvíli pro okupanty až příliš radikální. Když Moravec přišel s návrhem
zakončit br něnskou manifestaci
písní Bývali Čechové,54 kulturněpolitické oddělení ÚŘP v ní rozpoznalo
reminiscenci na zápas za sebeurčení
Čechů. V neprospěch Moravcova ná-

vrhu hovořil i fakt, že tradovaná lidová píseň připomínala pracovníkům
ÚŘP jinou, bojovnější skladbu, totiž
husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci.
Pro závěr brněnského vystoupení tak
propagandisté preferovali spíše zvolání směrované ke všem manifestujícím Čechům: Společně s panem státním
prezidentem prosíme tebe, český národe,
zúčtuj jednou pro vždy s minulostí a jejím temným stínem, které u nás jen ruší
klid a ohrožují náš osud. To se také
v definitivní verzi Moravcova projevu
skutečně nakonec objevilo.55
„Český národ“ se měl stát s definitivní platností hlavním posluchačem
všech výzev, provolání a výhrůžek
z úst ministra Moravce a dalších účinkujících, kteří veřejně a zcela účelově
vystupovali před publikem během
druhého civilního výjimečného stavu.
Důvody mohly být v zásadě dva: obavy z ještě větších represí motivovaly
organizátory k tomu, aby na manifestačních akcích dokázali jak londýnské
vládě, tak říšskému vedení v Berlíně,
že česká část veřejnosti nepodporuje
aktivity exilového odboje a v Protektorátu panuje absolutní klid. Druhý
aspekt souvisel s jasným přesvědčením, že atentátníci jsou Češi, a tudíž
to má být právě „český národ“, kdo je
vydá bezpečnostním orgánům.56 „Český národ“ měl být také tím, kdo se
měl zodpovídat: Ale je také nutno dopadením pachatelů prokázati, že atentátníci s českým národem nemají nic
společného – leda svou řeč.57 Češi se

měli od svých „národních souputníků“
d is ta ncovat a nepř í mo se za ně
i omlouvat, současně však sami neměli možnost se z tohoto národního
údělu jakkoli vymanit. Na českou část
protektorátní veřejnosti proto byly
zacíleny i veškeré proslovy, které
přednášeli nejen ministři, ale také
zástupci dělnictva, zemědělců, mládeže i kulturní obce. Češi se měli
začít kát a současně nenávidět aktéry
atentát u a jejich podporovatele.
V očích shromážděných se ovšem
největším nepřítelem „českého národa“ měl jednoznačně stát Edvard
Beneš. S možným odkazem na prvorepublikové uzákonění Masarykova
kultu přišla propaganda s variací
Beneš se zasloužil o utrpení českého
národa.58
Německé obyvatelstvo jako by na
několik týdnů z Protektorátu úplně
zmizelo. Také SS-Sturmbannführer
Martin P. Wolf musel 25. června konstatovat, že zatímco se Češi srocovali na veřejných prostranstvích prakticky všech velkých měst, Němci se
snažili každé plánované, avšak nikoli povinné účasti na českých propagandistických akcích vyhnout.59 Nešlo
ovšem o jejich nedostatečnou aktivitu na podporu okupačního režimu
v oněch dramatických dnech, ale
o nezájem propagandistů zapojit Němce do akcí veřejně deklarujících nesouhlas s atentátem. Nijak zvlášť
k tomu ovšem německou veřejnost
nevybízel ani ústřední německý pro-

52	Tamtéž.
53	
NA, f. ÚŘP – dodatky I, k. 53, sign. IV Pro 123/5, Der Abteilungsleiter IV – Vermerk – koncept projevu Emanuela Moravce, z 28. května 1942.
54	
NA, f. ÚŘP – dodatky I, k. 53, sign. IV Pro 123/6, IV/2 Vt. – Vermerk, z 10. června 1942: Bývali Čechové, statní jonáci / Bývali Čechové, muži
co květ / Bývali, bývali, bývali, válčili, zpívali / Tak je znal svět / Tak je znal svět. // Čechové, Čechové, jak se měníte / Buďte zas rekové, jak Vás
znal svět / Rekové v smýšlení, v lásce a dychtění / Pro vlasti květ / Pro vlasti květ.
55	Tamtéž, Krátký komentář opatřený pouze připsanou poznámkou Schluss Moravec Brünn!; srov. tamtéž: Auszug aus der Rede des Ministers Emanuel Moravec in Brünn am 12. Juni 1942.
56	Srov. projev ministra školství a lidové osvěty Emanuela Moravce: Jediná záchrana českého národa: cesta spolupráce! Národní politika,
14. 6. 1942, s. 3: Buď český národ půjde klidně za svou prací a nechá Beneše Benešem a pak bude žít jako vážená složka Říše a cenný budovatel
nového řádu, nebo se český národ vydá Benešovi a zahyne nakonec tak, jako v těchto dnech zahynula řada jedinců a jako byla se země smetena obec Lidice.
57	ROČEK, A.: Sami máme svůj osud v ruce. Národní politika, 18. 6. 1942, s. 1.
58	Projev E. Moravce na Staroměstském náměstí dne 3. června 1942. Národní politika, 4. 6. 1942, s. 3.
59	
NA, f. ÚŘP-ST, k. 174, sign. 109-13/4, Der Abteilungsleiter IV. Bericht – Die infolge des Attentats vom Reichsprotektor veranlassten bezw.
aus eigener Initiative der Protektoratsregierung ergriffenen politischen Massnahmen, z 25. června 1942.
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Ve jménu Říše a českého národa

tektorátní deník Der neue Tag,60 který
o manifestacích zpravoval jen v nejnutnější možné míře a většinu prostoru
věnoval informacím ze zahraničních
válečných bojišť. Národní rozměr všech
těchto setkání umocňovala navíc volba závěrečné skladby. Česká národní
hymna uzavírala každou manifestační akci. Dokazování loajality Říši bylo
v těchto dnech prakticky výhradně na
Češích a organizátoři také zcela účelově využívali výhradně českou národní symboliku.

Závěr
Využití českých národních motivů bylo
promyšlenou strategií okupačních orgánů. Plně sjednocený „český národ“
měl tímto prokázat nejen věrnost protektorátnímu režimu a Německé říši,
ale v patřičném sebeuvědomění si sebe
sama měl vydat ze svých řad i atentátníky a ty, kteří je podporovali. Manifestační akce odehrávající se během
června a července 1942 na veřejných
prostranstvích řady velkých protektorátních měst měly tudíž několikerý
rozměr. Zatímco na počátku okupace
se národní uvědomění stalo platformou
ochrany národní existence a programovou ideou odbojových organizací, ve
druhé polovině války tento aspekt
zneužívala pro svůj vlastní účel oficiální propaganda. Emanuel Moravec
v tomto zlidovění viděl patrně klíčový
moment svého úspěchu. Jeho projevy
byly nejen líbivým apelem na národní
hodnoty a tradice, ale zároveň obsahovaly varování před osudovými důsledky jak pro jednotlivce, tak celý „český
národ“.61 Paradox těchto červnových
a červencových týdnů tak představuje
skutečnost, že zatímco se Češi oficiálně
vraceli k národnímu narativu, jeho
obsah se Moravcovou zásluhou proměnil. Za zcela výmluvný čin v tomto

Rakev s ostatky zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla vystavena na
1. hradním nádvoří Pražského hradu během rozloučení před převozem na státní pohřeb do
Berlína. Na snímku zleva prezident Emil Hácha, Jaroslav Krejčí, Richard Bienert a Emanuel
Moravec.
Foto: ČTK
směru lze považovat tzv. vyloučení
Edvarda Beneše z „českého národa“
Národní radou českou dne 18. června
1942.62 „Český národ“ obývající území
Protektorátu, sjednocený a pevně stojící za protektorátní vládou, neměl mít
nic společného s československými
emigranty, kteří již do jeho společenství
nepatřili.
Všechny výzvy směrované k protektorátnímu obyvatelstvu, vybízející je k pozornému přemýšlení nad rolí
„českého národa“ v rámci Německé
říše, byly zcela jistě součástí propagandistické taktiky, která v danou
chvíli splňovala svůj účel. Důsledná
proměna protektorátní propagandy,

která na počátku okupace dávala
Čechům určitý, ale jistou mez nepřesahující „národní prostor“, využila této
nečekané situace, aby skrze hraní na
nacionální notu znovu oslovila českou
veřejnost. Učinila to bezesporu s vědomím, že germanizace česko-moravského prostoru, která znamenala
zánik české národnosti, měla být
v budoucnu uskutečněna za všech
okolností. Manifestační akty ovšem
nebyly pouhou příležitostí k vyslovení loajality Říši. Dokonale odrážejí
specifickou nacionální politiku Protektorátu, jak ji pojímala oficiální
reprezentace a jak jí měla rozumět
protektorátní veřejnost.

60	Srov. vydání deníku Der neue Tag z května až července 1942.
61	Srov. KOŠÁK, Václav: Naše odpovědnost! Národní politika, 14. 6. 1942, s. 1: Poslední události v Protektorátě Čechy a Morava jsou důsledkem
zostřeného stíhání zločinců, kteří ohrožují nejen životy a existence pořádkumilovných jedinců, ale směřují přímo proti bezpečnosti Říše a jsou
též svrchovaným nebezpečím pro celý český národ, pro jeho nerušený vývoj i jeho vyhlídky do budoucnosti.
62	Srov. ŠUSTEK, Vojtěch: Pražané pod tlakem nacistické propagandy během druhého stanného práva na území tzv. Protektorátu Čechy a Morava, s. 448–450.
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