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Strnadova zpráva4 je autentickým svě
dectvím o dění na Pražském hradě od 
14. března do 16. dubna 1939. Patří mezi 
historické archiválie Archivu Kance
láře prezidenta republiky týkající se 
likvidace druhé ČeskoSlovenské 
republiky.5 Ke zprávě neexistují žád

né podklady. Nevíme, zda ji její autor 
sepsal z vlastního popudu, nebo na 
žádost prezidentské kanceláře. Do 
jejích úředních písemností byla zapro
tokolována až v roce 1948.6 Pravděpo
dobně poprvé z ní citovala v roce 2006 
historička a letitá archivářka Archivu 

Pražského hradu7 Věra Malá.8 Použila 
ale jen pasáž o 15. březnu 1939 a pří
jezdu A. Hitlera do Prahy. Nyní je tedy 
zpráva poprvé publikována v úplnosti.9 

Úřední záznam německého vy
slanectví v Praze z 15. března 1939 
informuje o pokynech německého 

1  Viz např. PASÁK, Tomáš: Vstup německých vojsk na české území v roce 1938. Československý časopis historický, 1969, roč. 67, č. 2, s. 161–184; 
JOHN, Miroslav – KLIMENT, Charles K. – NAKLÁDAL, Břetislav: Březen 1939. Ares – Naše vojsko, Praha 2004; UMBREIT, Hans: Deutsche 
Militärverwaltungen 1938–39. Die militärische Besetzung der Tschechoslowakei und Polens. Deutsche VerlagsAnstalt, Stuttgart 1977, s. 14–62.

2  Viz např. HENCKE, Andor: Augenzeuge einer Tragödie. Diplomatenjahre in Prag 1936–1939. FidesVerlagsgesselschaft, München 1977,  
s. 259–311; HOFFMANN, Heinrich: Hitler Was My Friend. Burke, London 1955, s. 93–96; SCHAUB, Julis: In Hitlers Schatten. Erinnerungen 
und Aufzeichnungen des Chefadjutanten 1925–1945. Druffel & Vowinckel Verlag, StegenAmmersee 2005, s. 199–202; KEMPKA, Erich: 
Spálil jsem Adolfa Hitlera. Vzpomínky Hitlerova osobního řidiče. Vydavatelství Víkend, Líbeznice 2013, s. 53–56.

3  JUDr. Karel Strnad (1889–1944), v letech 1919–1943 ministerský rada Stavební správy Pražského hradu.
4  Archiv Kanceláře prezidenta republiky (dále jen AKPR), f. KPR – protokol T (tajné), 1945–1953, k. 60, sign. T 2473/48, Obsazení pražského 

hradu německým vojskem. V Praze 10. května 1939, Dr. Strnad, 9 stran strojopisu.
5  K nejcennějším patří protokol o konci československé samostatnosti z 15. 3. 1939, podmínky německé vlády k bezpodmínečné kapitu

laci československého státu z 15. 3. 1939, výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava z 16. 3. 1939 a zpráva Emila Háchy o jednání 
s Adolfem Hitlerem v Berlíně 15. 3. 1939. Viz OTÁHALOVÁČERVINKOVÁ, Milada (ed.): Dokumenty z historie československé politiky 
1939–1943 (I.). Vztahy mezinárodní diplomacie k politice československé emigrace na západě. Academia, Praha 1966, s. 417–422 (i s odkazy 
na uložení v AKPR).

6  Viz MALÁ, Věra: Okupace Pražského hradu. Svědectví archivních dokumentů. In: BROKLOVÁ, Eva – NEUDORFLOVÁ, Marie L.: Věře 
Olivové ad honorem. Sborník příspěvků k novodobým československým dějinám. Společnost Edvarda Beneše – Ústav T. G. Masaryka, Praha 
2006, s. 150.

7  Archiv Pražského hradu (APH) sídlí na Pražském hradě od 16. století. Dnes je součástí Kanceláře prezidenta republiky (KPR) stejně jako 
AKPR, který vznikl v roce 1954. AKPR archivuje úřední dokumenty k činnosti KPR a prezidenta republiky. APH archivuje dokumenty 
k historii Pražského hradu, jeho architektuře, uměleckým sbírkám a stavební péči. Spravuje i Archiv kapituly sv. Víta.

8  Viz MALÁ, Věra: Okupace Pražského hradu, s. 150.
9  Kvůli zachování autenticity je otištěna v původní jazykové podobě se všemi odchylkami od současného pravopisu včetně velkých 

a malých písmen v názvech. V původní podobě byly ponechány i formální nejednotnosti v psaní teček za číslicemi, lomené závorky či 
rozdílné psaní dat. Rozepsány byly v hranatých závorkách pouze zkratky.

15. březen 1939  
a obsazení Pražského hradu

Okupace českých zemí v březnu 1939 a pobyt Adolfa Hitlera v Praze 15. a 16. března 
1939 jsou popsány v odborné 1 i memoárové2 literatuře. Přesto se stále objevují nové 
archivní materiály vztahující se k těmto událostem. Patří k nim zpráva úředníka pre
zidentské kanceláře JUDr. Karla Strnada3 z května 1939 o obsazení Pražského hradu 
a dva německé dokumenty: o návratu prezidenta Emila Háchy z Berlína 15. března 
1939 a o pobytu Adolfa Hitlera na Pražském hradě. 

pavel Zeman 
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ministerstva zahraničí, jak přivítat 
E. Háchu na pražském Wilsonově 
nádraží po jeho návratu z německé 
metropole.10 Je součástí úředních akt 
německého vyslanectví v Praze z let 
1918–1939, uložených v archivním fon
du Vyslanectví Praha (Gesandtschaft 
Prag) v Politickém archivu německého 
ministerstva zahraničních věcí (Po
litisches Archiv des Auswärtigen 
Amtes) v Berlíně. 

Dopis11 Ludolfa von Alvenslebena12 
ze 4. dubna 1939 dceři H. Himmlera13 
Gudrun14, s níž se jako hlavní pobočník 
jejího otce často vídal, líčí pocity Adolfa 
Hitlera během jeho pobytu v sídle čes
kých králů. Dopis pochází z písemností 
osobního štábu říšského vůdce SS, jež 
jsou archivovány ve Spolkovém archivu 
(Bundesarchiv) v Berlíně. Úryvek z něj 
publikoval např. v roce 2008 německý 
historik Peter Longerich,15 který ne
správně přisoudil jeho autorství šéfovi 
osobního štábu říšského vůdce SS Kar
lu Wolffovi.16 Oba německé dokumenty 
jsou v českém překladu autora článku 
publikovány poprvé. 

Nejrozsáhlejší je zpráva Karla Strna
da z 10. května 1939. Její autor patřil ke 
zkušeným úředníkům Kanceláře pre
zidenta republiky (KPR) s vysoce vyvi
nutým smyslem pro zodpovědný výkon 
státní služby. V době Protektorátu se 
snažil aktivně bránit německým sna
hám o úpravy Pražského hradu v nacis

tickém duchu.17 V roce 1943 byl zatčen 
Gestapem a o rok později v Drážďanech 
popraven. Tyto skutečnosti tvoří refe
renční rámec jeho zprávy a propůjčují 
jí charakter věrohodného historického 
dokumentu. 

Zpráva začíná 14. března 1939, kdy 
již byly v plném proudu německé pří
pravy na vojenské obsazení zbytku 

Čech a Moravy, od nichž se v ten den 
odtrhlo Slovensko.18 Nepokoje mezi Če
chy a Němci, které po 10. březnu 1939 
vyprovokovali Němci v řadě českých 
a moravských měst, vyvolaly v prezi
dentské kanceláři obavy z demonstrací 
v Praze, jež by mohly zasáhnout sídlo 
prezidentské kanceláře stejně jako 
v září 1938.19 Rozhodla se proto 14. břez

10  Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Berlin (PAA), f. Gesandschaft Prag, Akten betreffend: Protektorat Böhmen und Mähren (Mili
tärische Besetzung, Verhaftungen, Flüchtlingsfragen u. a.) vom März 1939 bis Mai 1939, Bd. 1, Karton Nr. 95, Prag, den 15. März 1939. 
Telefonanruf Herrn v. Dörnberg, 1 strana strojopisu.

11  Bundesarchiv Berlin, f. Persönlicher Stab ReichsführerSS, NS 19/3666, 4. 4. 1939, Frl. Gudrun Himmler, 2 strany strojopisu.
12  LudolfHermann von Alvensleben (1901–1970), v letech 1938–1939 hlavní pobočník H. Himmlera, 1939–1945 ve velitelských funkcích 

u SS v Polsku, Pobaltí a Rusku. V roce 1946 se mu podařilo uprchnout z internačního tábora do Argentiny.
13  Heinrich Himmler (1900–1945), od roku 1929 říšský vůdce SS, 1939 říšský komisař pro upevnění němectví, 1943 říšský ministr vnitra, 

v roce 1945 spáchal sebevraždu.
14  Gudrun Burwitzová, rozená Himmlerová (nar. 1929), jediná dcera Heinricha a Margarete Himmlerových, po roce 1945 podporovatelka 

bývalých nacistů a neonacistů v Německé spolkové republice. 
15  LONGERICH, Peter: Heinrich Himmler. Biographie. Pantheon, München 2008, s. 426.
16  Karl Wolff (1900–1984), generál SS, 1935 hlavní pobočník H. Himmlera, 1936–1943 šéf jeho osobního štábu, 1943–1945 vyšší vůdce SS 

a policie v Itálii, 1964 odsouzen na 15 let, 1971 propuštěn. 
17  Viz MALÁ, Věra: Okupace Pražského hradu, s. 149–150.
18  Blíže viz např. HOENSCH, Jörg Konrad: Slovensko a Hitlerova východná politika. Hlinkova slovenská ľudová strana medzi autonómiou 

a separatizmom 1938 – 1939. VEDA, Bratislava 2001, s. 127–204.
19  Dne 21. 9. 1938, poté, co čs. vláda přijala ultimativní požadavky Anglie a Francie na odstoupení části území osídlených Němci Německu, 

vypukly zejména v Praze velké demonstrace, během nichž demonstranti pronikli až k sídlu KPR na III. nádvoří Pražského hradu.

Přivítání Emila Háchy německou čestnou jednotkou po jeho návratu z Berlína, Praha, Wilsonovo 
nádraží 15. 3. 1939 Foto: ČTK 
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na 1939 posílit bezpečnost celé oblasti 
Hradčan. Místo demonstrantů začali 
druhý den obsazovat Pražský hrad 
kolem 11.00 hod. dopoledne němečtí 
vojáci.20 První se zde měli objevit již 
kolem 9.15 hod.21 

Podle Karla Strnada zavládl s pří
chodem Němců zmatek. Aby měl pře
hled o tom, co se v areálu děje, usadil 
se v budově Starého probošství na  
III. nádvoří vedle katedrály sv. Víta. 
Měl tak pod dohledem i katedrálu, kde 
byl uložen svatovítský poklad a ko
runovační klenoty po jejich návratu 
ze Slovenska na počátku října 1938.22 
Jeho svědectví z prvního dne okupace 
nejenže přibližuje chaos, který zde pa
noval, ale osvětluje i příjezd Adolfa 
Hitlera na Pražský hrad. 

Ten po nočním dramatickém jednání 
15. března 1939 s prezidentem Háchou 
v Berlíně, zakončeném podpisem proto
kolu o zániku československé státnosti 
ve 3.55 hod. ráno,23 vyrazil s početným 
doprovodem po osmé ranní vlakem 
z Anhaltského nádraží do České Lípy. 

Původně měla mít jeho cesta do Čech 
podobu inspekce postupujících němec
kých jednotek.24 Po příjezdu do České 
Lípy kolem 14.00 hod. přijal zástupce 
českých Němců Konrada Henleina25 
a Karla Hermanna Franka26 a vyslechl 
zprávu o bezproblémovém průběhu ob
sazování Čech a Moravy.27 Přes nesou
hlas části doprovodu a bezpečnostního 
štábu28 se rozhodl odjet autem do Prahy 
a ubytovat se na Pražském hradě. Podle 
některých svědků hovořil o cestě do 
Prahy již během jízdy vlakem do Čes
ké Lípy.29 Kolem 16.00 hod. vyrazil do 
Prahy jeho vojenský pobočník Nicolaus 
von Below30 s úkolem zajistit společně 
s německým vyslanectvím a vojenským 
velením ubytování v Praze.31 Kolona 
aut s Adolfem Hitlerem se vydala asi 
v 16.45 hod. přes Mělník do Prahy. Ně
meckému vyslanectví byla cesta ozná
mena kolem 16.00 hod.32 Na Pražský 
hrad dorazil Hitler po 19.00 hod. 

Ze Strnadovy zprávy víme, že přijel 
od Prašného mostu33 a z II. nádvoří od
bočil do průjezdu na III. nádvoří. Kvůli 

zatarasení III. nádvoří vojenskými au
tomobily musel zastavit před katedrá
lou sv. Víta, dojít na III. nádvoří k pod
jezdu vedoucímu k prezidentskému 
bytu, odsud projít na II. nádvoří a dále 
pokračovat postranním podjezdem na  
I. nádvoří. Zde vstoupil do jižního 
křídla, kde pro něj bylo v 1. patře při
chystáno reprezentační apartmá pro 
zahraniční návštěvy.

O jeho cestě se Karel Strnad dozvě
děl od německých důstojníků v 17.00 
hod. Personál prezidentské kanceláře 
pak připravil jeho ubytování.34 Jídlo 
zajistilo německé vyslanectví u zná
mého Lippertova lahůdkářství. To 
servírovalo studený bufet pro zhruba 
padesát osob dvakrát,35 neboť první 
studenou večeři připravenou v Trůn
ním sále snědli důstojníci štábu ge
nerála Blaskowitze36. 

Věrnost Strnadova popisu Hitlero
va příjezdu a pobytu na Hradčanech 
potvrzují jiná svědectví (viz pozn.  
č. 2). Především se víceméně shoduje 
se vzpomínkami správce německého 

20  První německé průzkumné jednotky měly dosáhnout okrajů Prahy kolem 8.00 hod. ráno. TVARŮŽEK, Břetislav: Okupace Čech a Mo
ravy a vojenská správa (15. březen až 15. duben 1939). Historie a vojenství, 1992, roč. 41, č. 3, s. 40.

21  PROCHÁZKA, Theodore: The Second Republic. The Disintegration Post-Munich Czechoslovakia (October 1938–March 1939). Columbia Uni
versity Press, New York 1981, s. 143.

22  Z obavy před vypuknutím války s Německem v září 1938 byly klenoty na přelomu září a října 1938 tajně uloženy ve státní bance v Žilině. 
Viz ZEMAN, Pavel: Prezidentské vozy na „dvoře republikánském“. Automobil na Hradě 1918–1938. In: HOŘEJŠ, Miloš – KŘÍŽEK, Jiří a kol.: 
Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894–1945. NTM, Praha 2012, s. 188–190.

23  Blíže viz např. PASÁK, Tomáš: JUDr. Emil Hácha (1939–1945). Horizont, Praha 1997, s. 44–52 a SCHMIDT, Paul: Paměti Hitlerova tlumočníka. 
Barrister & Principal, Brno 1997, s. 151–157;

24  Viz např. BIMAN, Stanislav – MALÍŘ, Jaroslav: Kariéra učitele tělocviku. Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem 1983, s. 251.
25  Konrad Henlein (1898–1945), v letech 1933–1938 vůdce SdP, od března do dubna 1939 šéf civilní správy v Protektorátu Čechy a Morava, 

1939–1945 říšský místodržící a župní vedoucí NSDAP v Říšské župě Sudety, po zadržení v květnu 1945 spáchal sebevraždu.
26  Karl Hermann Frank (1896–1946), v letech 1933–1938 vůdčí činitel SdP, 1939–1943 státní tajemník a 1943–1945 státní ministr Protekto

rátu Čechy a Morava, popraven v roce 1946.
27  BELOW, Nicolaus von: Byłem adiutantem Hitlera. Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, Warszawa 1990, s. 147.
28  Viz např. IRVING, David J. C.: Hitlerova válka a válečná stezka let 1933–1945. Books, Brno 1998, s. 189.
29  BELOW, Nicolaus von: Byłem adiutantem Hitlera, s. 146.
30  Nicolaus von Below (1907–1983), plukovník Luftwaffe, v letech 1937–1945 vojenský pobočník Adolfa Hitlera.
31  BELOW, Nicolaus von: Byłem adiutantem Hitlera, s. 147.
32  HENCKE, Andor: Augenzeuge einer Tragödie, s. 303.
33  Vyvrací se tím tvrzení Stanislava Motla o příjezdu Adolfa Hitlera na Pražský hrad přes Hradčanské náměstí. Viz televizní pořad Stopy, 

fakta, tajemství 31. Hitler v Čechách. Česká televize, Praha 2012.
34  Popřena je tak legenda o údajném Hitlerově ubytování v budově německého vyslanectví. Viz GLÜCKSELIG, Josef: Gangsteři v galeriích. 

Magnet, Praha 1969, s. 75.
35  Viz např. HENCKE, Andor: Augenzeuge einer Tragödie, s. 303–304. 
36  Johannes Blaskowitz (1883–1948), generálplukovník, v letech 1938–1939 velitel 3. armádní skupiny v Drážďanech, 1939–1945 velitel 

různých skupin vojsk, v roce 1948 spáchal sebevraždu. 
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vyslanectví v Praze37 a jednoho z hlav
ních německých aktérů dění v Praze 
toho dne, Andora Henckeho38. 

Hitler strávil na hradě noc z 15. na 
16. března v konzultacích se svým 
politickým a vojenským doprovodem 
a zástupci českých Němců a přípravou 
na vyhlášení Protektorátu Čechy a Mo
rava. Také měl ochutnat plzeňské pivo 
a ač vegetarián, i pražskou šunku.39 

Nabitý program měl i následujícího 
dne,40 kdy přijal K. H. Franka, pozdravil 
z okna shromážděné pražské Němce 
a společně s říšským ministrem zahra
ničí Joachimem von Ribbentropem41, 
říšským ministrem vnitra Wilhelmem 
Frickem42 a šéfem Říšského kancléřství 
Hansem Lammersem43 podepsal výnos 
o zřízení Protektorátu Čechy a Morava, 
který pak předal Joachim von Ribben
trop prezidentu Háchovi. Dále si vy
slechl od vrchního velitele německých 
okupačních vojsk generála Walthera 
von Brauchitsche44 hlášení o průbě
hu vojenské okupace Čech a Moravy 
a vedle řady německých a českých 
politiků, vojáků a úředníků45 přijal na 
soukromé audienci prezidenta Háchu 
a setkal se s generálem Janem Syro
vým46. Po 15.00 hod. vykonal přehlídku 
pražských německých studentů na  
I. nádvoří, při níž ocenil jejich „boj“ 
za německou Prahu před 15. břez
nem. Následně odjel automobilem do 
České Lípy. Odtud pokračoval vlakem 
na Moravu, kde 17. března navštívil 
Brno, a vpodvečer téhož dne dorazil 
do Vídně. 

Stejně jako jiná svědectví obsahuje 
i Strnadova zpráva jisté nejasnosti. Patří 
k nim tvrzení o účasti prezidenta Háchy 

37  HENCKE, Andor: Augenzeuge einer Tragödie, s. 300–310.
38  Andor Hencke (1895–1984), německý diplomat, v letech 1938–1939 správce německého vyslanectví v Praze.
39  KEITEL, Wilhelm: In the Service of the Reich. The Memoirs of Field-Marshal Keitel. Edited with an introduction and epiloque by Walter Görlitz. 

Stein and Day, New York 1979, s. 81. 
40  K pobytu Adolfa Hitlera na Pražském hradě 16. 3. 1939 viz např. Národní politika, 17. 3. 1939 a České slovo, 17. 3. 1939, II. vydání.
41  Joachim von Ribbentrop (1893–1946), v letech 1936–1938 vyslanec v Londýně, 1938–1945 ministr zahraničí, 1946 popraven v Norimberku.
42  Wilhelm Frick (1877–1946), v letech 1933–1943 říšský ministr vnitra, 1943–1945 říšský protektor pro Protektorát Čechy a Morava,  

v roce 1946 popraven v Norimberku.
43  Hans Lammers (1879–1962), v letech 1933–1945 jako státní sekretář šéf Říšského kancléřství. 
44  Walther von Brauchitsch (1881–1948), armádní generál, od roku 1938 vrchní velitel německé pozemní armády, r. 1941 z této funkce sesazen.
45  Např. primátor hl. m. Prahy JUDr. Otakar Klapka, náměstek pražského primátora Dr. Josef Pfitzner či vůdce pražských Němců Fritz 

Pawelka.
46  Jan Syrový (1888–1970), armádní generál, v letech 1927–1933 náčelník generálního štábu a 1933–1938 generální inspektor Českosloven

Protokol o jednání A. Hitlera s prezidentem JUDr. E. Háchou o zrušení čs. samostatnosti. Jde 
o druhé vyhotovení protokolu určené pro československou stranu s podpisy A. Hitlera a J. von 
Ribbentropa vpravo a E. Háchy a F. Chvalkovského vlevo. První, pro německou stranu, je uloženo 
v PAA v Berlíně.  Foto: AKPR
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na večeři podávané Hitlerem v hradních 
prostorách večer 15. března. O jejich 
setkání toho dne píše i A. Hencke. Po
dle něj měl být Hácha 15. března večer 
informován říšským kancléřem o při
pravovaném výnosu o Protektorátu47 
vyhlášeném následující den. Jiní toto se
tkání nepotvrzují. Např. Josef Kliment48 
v nevydaných pamětech uvádí, že se 

chtěl Hácha po příjezdu do Prahy večer 
15. března s Hitlerem setkat, ovšem ten 
ho přijal až druhý den.49 

Cenné je Strnadovo líčení postup
ného obsazování Hradu německou 
armádou a jednání s německým vo
jenským velením o uvolňování pro
stor pro německé jednotky, což se od  
16. břez na týkalo i běžných a repre

zentačních místností využívaných 
prezidentem Háchou a jeho kanceláří. 
To upřesňuje české studie a texty, jež 
bez udání zdroje popisují okolnosti 
vojenského obsazování Pražského 
hradu.50 Nejen tato zjištění, ale napří
klad i některé nové zahraniční práce 
věnované okolnostem rozpadu Česko
Slovenska51 ukazují, že je potřeba na 

ské armády, od září do prosince 1938 předseda úřednické vlády, 1938–1939 ministr národní obrany, v roce 1939 odešel z veřejného živo
ta, 1947 odsouzen na 20 let za kolaboraci, 1960 amnestován. 

47  HENCKE, Andor: Augenzeuge einer Tragödie, s. 308.
48  Josef Kliment (1901–1978), publicista a právní historik, v letech 1928–1938 tajemník Nejvyššího správního soudu, 1938–1944 poradce 

prezidenta E. Háchy a tiskový referent prezidentské kanceláře, 1944–1945 první prezident Nejvyššího správního soudu, 1945 zatčen, 
1947 odsouzen na doživotí, 1960 amnestován.

49  ANM, f. Josef Kliment, k. 22, 1958–1972, drobné práce J. K. (Dvacet let v úřadovnách E. Háchy), s. 92.
50  Viz TVARŮŽEK, Břetislav: Okupace Čech a Moravy a vojenská správa (15. březen až 15. duben 1939), s. 41–42 a JOHN, Miroslav – KLIMENT, 

Charles K. – NAKLÁDAL, Břetislav: Březen 1939, s. 223–224.
51  HERMANN, Angela: Der Weg in den Krieg 1938/39. Quellenkritische Studien zu den Tagebüchern von Joseph Goebbels. Oldenbourg Verlag, 

München 2011, s. 363–493.

Podmínky vlády nacistického Německa k bezpodmínečné kapitulaci československého státu. Berlín, 15. 3. 1939. Opis, originál je uložen v PAA 
v Berlíně.  Foto: AKPR 
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1939, 10. května – Obsazení Pražského hradu německým vojskem

Dne 14/III 1939 dopoledne informovala mne Vojenská kancelář presidenta republiky, že lze očekávati nějakou akci 
říšského německého vojska proti nám. Soudilo se, že snad půjde o obsazení některých měst jako Olomouc, Brno, 
Plzeň, o čemž se již dříve hovořívalo. Svolal jsem k sobě ihned poradu, jíž se zúčastnil za ministerstvo vnitra  
v.[rchní] o.[dborový] r.[ada] Dr Jílek se 2 četnickými důstojníky, dále plukovník Kvapil59 a major Jiříček60 za hradní stráž, 
polic.[ejní] rada Jakubec a pol. major Toman za hradčanskou policii a ředitel Hanuš61 za hospodářskou správu. Všemi 
byla sdílena obava, že v Praze může dojíti k demonstracím, dojdeli k obsazení některých dalších krajů německým 
vojskem, a že jest po zkušenostech ze září 1938 třeba zajistiti pražský hrad proti vniknutí demonstrantů. Vypracován 
podrobný plán obrany a na hrad povoláno 240 četníků a 110 mužů finanční stráže. Četníci ubytováni ve španělském 
sále, fin.[anční] stráž v Ernestinu.62 Bezpečnostní ohledy žádaly to, aby četníci byli drženi uvnitř hradního obvodu 
a aby tak mohli ze středu na všechny strany zakročiti. Na hradě nebylo místnosti jiné než španělský sál, která by 
stačila tak značnému počtu četnictva a již bylo by možno vytopiti. Do sálu dány dlouhé běhouny a od obce zapůjčeny 
slamníky. Téhož dne odpoledne zařídil ref.[erát] 7. sesílenou noční pohotovostní službu u hospodářské správy, zejmé
na na požární a technické strážnici. Téhož dne odpoledne odjel p. president republiky do Berlína. Tento odjezd dal 
tušiti, že jde o věci ještě závažnější. Hradní stráž měla plnou pohotovost. Tak jako na podzim zavedena ve vojenské 
kanceláři trvalá služba hradního velitelství, na níž jsem vedle důstojníků vojenské kanceláře bral trvalou účast 
spolu s v. o. r. Scherksem63 a ředitelem Hanušem. Odtud jsme byli v trvalém styku s hradní stráží, četnictvem, policií,  

základě důkladného studia domácích 
a zahraničních (hlavně německých) 
pramenů nově zpracovat okolnosti 
vojenské okupace Prahy 15. března 
1939, pobytu Adolfa Hitlera zde z 15. na  
16. března i příprav a vypracování 
výnosu o zřízení Protektorátu Čechy 
a Morava. Podle německé historičky 
Angely Hermannové měl být výnos 
připraven již před 15. březnem, a ne 
až v noci z 15. na 16. března v Praze, jak 

vypověděli v norimberském procesu 
přímí účastníci tehdejšího dění z Hit
lerova okolí.52 Uspokojivě vysvětleno 
dosud není ani to, zda byl říšský minis
tr vnitra W. Frick na Hradě již 15. břez
na.53 Podle agenturních zpráv přiletěl 
do Prahy až 16. března ráno54 a do té 
doby ho zastupoval státní sekretář mi
nisterstva vnitra Wilhelm Stuckart 55. 
Tvrzení K. H. Franka o účasti W. Fric
ka na Hitlerově cestě do Čech a Prahy  

15. března, které zaznělo v říjnu 1945 
při výsleších československými bez
pečnostními orgány56 a bylo převzato 
i v norimberském procesu,57 jiné zdroje 
nepotvrzují.58 

Publikované dokumenty nevnášejí 
do těchto otázek více světla. Přesto vý
znamně doplňují dosud známá fakta. 
Strnadova zpráva je nejpodrobnější 
známou dobovou výpovědí o německé 
okupaci Pražského hradu. 

52  Tamtéž, s. 449–458.
53  Dne 15. 3. 1939 Adolfa Hitlera doprovázeli např. H. Himmler, R. Heydrich, J. v. Ribbentrop, W. Stuckart, M. Bormann, K. Wolff, H. Lammers, 

E. Rommel, O. Dietrich, W. Keitel, C. H. v. Stülpnagel, K. H. Bodenschatz, K. Daluege a další.
54  Viz např. O vyjasnění státoprávních otázek. Ministr dr. Frick v Praze. Národní politika, 17. 3. 1939, s. 2.
55  Wilhelm Stuckart (1902–1953), právník, od roku 1935 státní sekretář říšského ministerstva vnitra, v roce 1949 odsouzen na 4 roky vě

zení. 
56  Výslechové protokoly K. H. Franka. Výpověď z 15. 10. 1945. ABS, f. Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při MV 1945–1946 (301), 

sign. 301–19–5, fol. 103.
57  Nazi Conspiracy and Aggresion. Volume V. United Stated Government Printing Office, Washington 1946, s. 862.
58  S odkazem na Deutsches Nachrichtenbüro zmiňuje Frickův let do Prahy např. DOMARUS, Max: Hitler. Speeches and Proclamations 

1932–1945. The Chronicle of a Dictatorship. Volume III 1939–1940. BolchazyCarducci Publishers, Wauconda 1997, s. 1495.
59  Josef Kvapil (1894–1962), v letech 1916–1918 legionář v Rusku a Francii, po roce 1918 důstojník československé armády, 1936–1941 

vojenský velitel Pražského hradu, 1943–1945 činný v protinacistickém odboji a Pražském povstání, 1947 penzionován. Za poskytnu
tí informací k jeho osobě děkuji Mgr. P. Šrámkovi, Ph.D., ze SOkA v Blansku.

60  Karel Jiříček (1895–?), 1918 legionář v Itálii, po roce 1918 důstojník Československé armády, 1938–1939 velitel Hradní stráže (HS), 
1945–1948 zástupce velitele HS, 1948–1951 velitel HS. Za poskytnutí informací k jeho osobě opět děkuji Mgr. P. Šrámkovi, PhD.

61  Jaroslav Hanuš (1893–?), v KPR zaměstnán od roku 1919, 1931–1945 ředitel Hospodářské správy Pražského hradu, po roce 1945 postaven 
mimo službu. 

62  Šternberský palác na Hradčanském náměstí. Po roce 1871 nazývaný Ernestinum podle zřizovatelky ústavu pro choromyslné (Spolku 
paní a dívek sv. Anny) hraběnky Ernestiny Auersperkové. 

63  Vojtěch Scherks (1900–?), od roku 1926 v KPR, 1938 vrchní odborový rada, 1945 suspendován a vyšetřován pro závadné chování v době 
války, 1947 zbaven všech obvinění, od roku 1948 zaměstnán na Zemském finančním ředitelství v Praze.
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fin. stráží a hosp.[odářskou] správou. Policejní ředitelství dávalo nám pravidelné zprávy o tom, co se děje ve městě. 
Byla obava, že obyvatelstvo bude reagovati na večerní zprávy hlášené rozhlasem, že německé vojsko obsadilo  
Mor.[av skou] Ostravu a táhne k Místku. Dle zpráv policejního ředitelství byly větší shluky lidí jen na Václavském ná
městí, ty se však po 23 h. rozešly a v městě byl klid.64 Pohotovostní četa četnictva, stojící na II. nádvoří, proto stažena, 
sesílené hlídky však ponechány na širokém obvodě pražského hradu /Klárov – Mariánská silnice65 – Černínský palác –  
Nerudova ulice/. Vojenská kancelář byla v trvalém styku s gener.[álním] štábem. V noci nebylo nic nového. Teprve  
15/III po 4 h. ráno došla první zpráva, že německé vojsko obsadí území naší republiky a že naše armáda má bez 
odporu vydati zbraně. Pak přinášel čs. rozhlas tuto zprávu v pravidelných intervalech a vybízel ke klidu a k nor
mální denní práci. Dal jsem proto hospodářské i stavební správě v Praze a správě zámku v Lánech příkaz, aby 
každý pracoval zcela normálně a aby v Praze nikdo zbytečně nechodil po nádvořích. Policii dán pokyn, aby ně
mecké důstojníky po příchodu zavedla do kanceláře presidenta republiky, kde je přijme p. ministr Dr Havelka66  
s odb.[orovými] přednosty Dr Křovákem67 a Dr Popelkou68. Kolem 11 h. dop. přišly na hrad první oddíly německého 
vojska, které obsadily nádvoří a postavily stráže ke vstupům do hradu na místech, kde stávaly hlídky čs. hradní 
stráže. Na to ohlásila se v kanceláři presidentově 6tičlenná deputace důstojníků něm. armády vedená 2 generály. 
Byla přijata p. ministrem Dr Havelkou a shora jmenovanými sekč.[ními] šéfy. Po poledni pozval mne něm. vojenský 
atachée pluk. Tousain69 k rozhovoru na německé vyslanectví. Návštěvu jsem vykonal v doprovodu ředitele Hanuše. 
Pluk. Tousain představil nám hejtmana Schicketanze jako vojenského velitele pražského hradu.70 S ním jsme pro
brali možnosti ubytování něm. Burgwache (hradní stráž – pozn. autora), velitelství a ev. význačného hosta. V úvahu 
přišly místnosti, jež dosud měla hradní stráž /I. nádvoří/ a již.[ní] nos na I. nádvoří.71 Nemohli jsme však žádný 
definitivní program ubytování smluviti, ježto nikdo nevěděl, kdo všechno na hrad přijde. Byl to spíše seznamovací 
rozhovor, kde obě strany se ujistily dobrou vůlí. Tak obdržel jsem ujištění, že nebude žádné hradní auto zabráno. Po 
návratu na hrad našli jsme II. a III. hradní nádvoří přeplněná velkými vojenskými nákladními auty, jichž však stále 
přibývalo, až nebyl mezi nimi průjezd vůbec možný. Strhla se prudká sněhová vánice, za níž přicházely stále nové 
čety německého vojska, jež žádaly ubytování na hradě. Vznikal zmatek. Aby bylo dohodování rychlejší, úřadoval 
jsem trvale v kanceláři ředitele Hanuše, která svým umístěním v přízemí starého probošství72 byla nejvýhodněji 
situována. Tam dostavil se později i nový vojenský hradní velitel Schicketanz. Smluvili jsme, že se budeme snažiti 
poskytnouti útulek pod hradní střechou jen těm četám, jež na hradě mají služební určení. Ale v tom byl zmatek. 
Kde kdo tvrdil, že musí na hradě býti a nový voj.[enský] hradní velitel nemohl to ani potvrdit ani popřít. Dal jsem 
rozkaz, aby četnictvo vyklidilo španělský sál, který i se slamníky obsadila německá Burgwache. Pro další vojsko 
přivezena sláma a nastlána v galerii. Dali jsme k dispozici všechny své vlastní slamníky, které položeny na chodbách 
ve středním traktu i v chodbě hospodářské správy. První den spalo na hradě na 1000 něm. vojáků a ca stejný počet 
jsme odmítli a odkázali jinam. Důstojníci stále přicházeli s novými přáními, zvláště však byla poptávka po plánech 

64  Kromě Prahy vyvolali Němci srážky i v Jihlavě, Olomouci a Brně, kde začali po půlnoci ze 14. na 15. 3. 1939 obsazovat město. Viz např. 
MOULIS, Miloslav: Osudný 15. březen. Mladá fronta, Praha 1979, s. 74–91.

65  Dnešní ulice Mariánské hradby. 
66  Jiří Havelka (1892–1964), v letech 1933–1938 rada Nejvyššího správního soudu, 1938–1939 ministr bez portfeje pověřený řízením KPR, 

1939–1941 ministr dopravy a náměstek předsedy protektorátní vlády, 1941–1945 v domácím vězení kvůli stykům s odbojem, 1947 zbaven 
obvinění z kolaborace.

67  Rudolf Křovák (1883–?), od roku 1921 zaměstnán v KPR, 1922 ministerský rada KPR, 1938 odborový přednosta KPR, 1941 pensionován.
68  Augustin, rytíř Popelka (1887–1951), v letech 1919–1945 zaměstnanec KPR, 1938 odborový rada, od roku 1941 přednosta kanceláře 

prezidenta E. Háchy.
69  Rudolf Toussaint (1891–1968), v letech 1938–1939 vojenský atašé německého vyslanectví v Praze, 1939–1941 ve stejné funkci v Bělehra

dě, 1941–1943 vojenský pověřenec v Úřadu říšského protektora v Praze, 1943 generál pěchoty, od téhož roku v Itálii, 1944–1945 pověřenec 
Wehrmachtu v Protektorátu Čechy a Morava, v květnu 1945 vojenský velitel Prahy, 1948 odsouzen československými soudy na doživo
tí, 1961 propuštěn z vězení a vyhoštěn do SRN.

70  Bližší údaje k jeho osobě nejsou známy. V knize JOHN, Miroslav – KLIMENT, K. Charles – NAKLÁDAL, Břetislav: Březen 1939 je na s. 223 
uveden bez udání zdroje jako německý vojenský velitel Pražského hradu generál Leo Geyr von Scheppenburg (správně Schweppenburg, 
1886–1974). Totéž uvádí bez udání zdroje i TVARŮŽEK, Břetislav: Okupace Čech a Moravy a vojenská správa (15. březen až 15. duben 1939), 
s. 41. V případě hejtmana Schicketanze mohlo jít o nižšího důstojníka zodpovědného za oblast Pražského hradu.

71  Jako první obýval reprezentační apartmá pro zahraniční návštěvy v I. patře jižního křídla Pražského hradu v roce 1936 rumunský král 
Carol II. s korunním princem Michalem. Po něm bylo nazýváno Karolovo křídlo nebo Karolův palác.

72  Původně románská budova z 1. poloviny 11. století na III. nádvoří Pražského hradu v pravo od hlavního vchodu do katedrály sv. Víta, 
přestavěná v polovině 17. století v barokním stylu.
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hradu. K 17. h. zvěděl jsem od důstojníků důvěrně, že v 19. h. očekává se příjezd říšského kancléře Hitlera. Pro 
jeho ubytování a jeho družiny /:K. Henlein, generalita:/ vybrán jižní nos na I. nádvoří, který byl dříve upraven jako 
křídlo pro vzácné hosty. Tam bydlel rumunský král a korunní princ při návštěvě Prahy. Hostinské byty narychlo 
uklidila hospodářská správa. S důstojníky gen. štábu probral jsem pak nad plány bezpečnostní i ceremonielní věci 
k příjezdu říšského kancléře. Jeho příjezd určen směrem z Hradčanského náměstí, na I. nádvoří u severního nosu 
měla státi celá Burgwache, auto mělo předjeti k podjezdu v jižním nose, kde měl kancléř vystoupiti a s družinou 
odebrati se do svého bytu v I. poschodí nosu. Věc stále měněna, přicházeli opět noví důstojníci s novými příkazy 
a konečně to dopadlo takto: V 19.15 hod. přijel říšský kancléř s řadou aut od Prašného mostu na II. nádvoří, průvod 
stočil se podjezdem na III. nádvoří, kde však musil u chrámu sv. Víta zastaviti, ježto nádvoří bylo úplně zataraseno 
nákladními vozy. Říšský kancléř vystoupil z vozu a se svou družinou pěšky se prodíral mezi vozidly až k podjezdu 
vedoucímu k bytu pana presidenta. Tam na klepání otevřela hlídka hradní stráže vrata a pustila průvod druhými 
vraty na II. nádvoří, odkud šli hosté postranním podjezdem na I. nádvoří a pak do hostinských bytů. Říšský kancléř 
konal hned na to poradu s generalitou v trůnním sále. Zatím v 19.45 vrátil se pan president na hrad ze své cesty do 
Berlína.73 Již cestou bylo hlášeno zpoždění vlaku. Později, ca v 21 h., dával říšský kancléř v trůnním sále večeři, jíž 
se zúčastnil též p. president. O příjezdu říšského kancléře se na hradě mnoho nevědělo ani mezi německými vojáky. 
Asi v 1 hod. po půlnoci nastal jakýsi klid. Nové oddíly již nepřicházely a co bylo na hradě, spalo. Zavřeli jsme také 
kancelář a při odchodu opatrně překračovali něm. vojáky spící na zemi.

Dne 16. III. 1939 začaly hned po ránu starosti s ubytováním. Vyklizen celý severní nos na I. nádvoří74 a dán k disposici 
německému velitelství. Důstojníci vojenské kanceláře přestěhováni do III. poschodí přístavku před vladislavským 
sálem na III. nádvoří. Rovněž vyklizeno přízemí a I. poschodí jižního traktu na III. nádvoří a úředníci provisor
ně přestěhováni do II. a III. poschodí téhož traktu. Uvolněné místnosti zabrala v přízemí Burgwache a voj. lékař,  
v I. poschodí část voj. velitelství. Dopoledne žádali mne hejtmani Schicketanz a hejtman Heyne75, aby pro velitelství 
3. sboru byly dány k disposici všechny representační místnosti v I. poschodí jižního traktu od Matyášovy brány až 
po balkon na III. nádvoří. Odmítl jsem tak učiniti a vysvětlil jsem pánům, že to jsou místnosti, jichž užívá pan presi
dent. Zatím nenaléhali, ale po obědě žádost opětovali. Po delším rozkladu dohodli jsme se, že půjdeme společně ke 
generálu Felberovi76, jemuž dám vysvětlení o způsobu užívání těchto místností. Šli jsme ke jmenovanému generálovi 
společně /:oba něm. důstojníci, řed. Hanuš a já:/ o 15 hod. odpol. Cestou na III. nádvoří vzpomněli si něm. důstojníci, 

73  Do prostor Pražského hradu měl Emil Hácha vstoupit po příjezdu z Wilsonova nádraží kolem 20.00 hod. bočním vchodem z nádvoří od 
sv. Víta (tj. ze III. nádvoří). ZEMEK, A. Jakub: Vatikánský špión. Matice Cyrilometodějská, Olomouc 1991, s. 29.

74  Severní křídlo Pražského hradu na I. nádvoří naproti Arcibiskupskému paláci. Do 15. 3. 1939 sídlo československé hradní stráže, do 
května 1945 německé hradní stráže, poté opět československé/české hradní stráže.

75  Bližší údaje k jeho osobě nejsou známy.
76  Hans Gustav Felber (1889–1962), 1935 šéf štábu III. armádního sboru, 1937 generálmajor, 1938 šéf štábu velitelství 3. armádní skupiny 

v Drážďanech, 1939–1945 velitel různých armádních sborů. 

Vstupní a pracovní místnost reprezentačního apartmá v prvním patře jižního křídla Pražského hradu, kde byl ubytován v noci z 15. na 16. 3. 1939 
Adolf Hitler. Na fotografiích stav v roce 1936.  Foto: AKPR
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že v tuto dobu jest odjezd ř.[íšského] kancléře z hradu a Prahy vůbec a že gen. Felber jest v jeho suitě. Šli jsme na  
I. nádvoří, kde podél severního nosu stála Burgwache s hudbou a podél Matyášovy brány stála četa mladíků v šedých 
košilích bez klobouků. Někteří, stojící v I. řadě, měli obvázané hlavy. Proti nim stálo šest děvčat v civilním oděvu. 
Hradčanské náměstí bylo od arcibiskupství k Švarcenberskému paláci uzavřeno špalírem vojska. Říšský kancléř 
přehlédl čestnou rotu Burgwachy, obešel špalír mladíků a každému děvčeti podal ruku. Na to vstoupil do otevřené
ho auta a odjel směrem k Nerudově ulici. Za zadními sedadly vozu, kde seděl říšský kancléř, seděli na vyvýšených 
sedadlech 2 uniformovaní lidé, kteří mohli dobře viděti do předu a na strany.77 Po té navštívili jsme gen. Felbera 
v jeho úřadovně ve vyklizeném I. patře na III. nádvoří, kde ještě včera byli referenti civilní kanceláře presidentovy. 
Vysvětlil jsem mu, že salonů, jichž žádají, užívá p. president, že jest tam jeho úřední pracovna, jeho přijímací a kon
ferenční pokoje, úřadovny jeho sekretářů, že místností těch nemůžeme postrádati a že sami nemůžeme jimi volně 
nakládati. Pan generál Felber uznával velmi roztomile naše potíže, zdůrazňoval, že jest jim daleký úmysl ztěžovati 
panu presidentovi nebo jeho kanceláři úřadování, že však ony místnosti nutně potřebují a že by jim bylo velmi milé, 
kdybychom jim je nabídli. Místnosti že potřebují na dobu, pokud bude velitelství 3. sboru na hradě, nejdéle do svátků 
velikonočních /9.–10/IV./, pak že je opět vrátí. Rozešli jsme se s tím, že věc budu hlásiti panu ministrovi Dr. Havelkovi.

Následujícího dne, to jest 17/III, rozhodl p. president, že vyhoví žádosti gen. Felbera, a že bude do velikonoc úřadovati 
a přijímati návštěvy ve svém bytě v II. poschodí. Téhož den přijal p. president velitele 3. sboru generála Blaskowitze, 
jemuž – na předchozí žádost tlumočenou mi hejtmanem Heynem – nabídl jižní nos na I. nádvoří k obývání. Po audienci 
přeneseny jen spisy p. presidenta a jeho sekretáře do bytu v II. poschodí, jinak zůstaly salony nedotčeny. V tomto 
stavu předány pak velitelství 3. sboru.

Zatím příliv německého vojska ustal, ale II. a III. nádvoří bylo stále zaplněno nákladními auty a vojenskými mo
tocykly. Na nádvořích doplňovali vojáci pohonné látky, opravovali vozy, mazali je olejem, zkoušeli motory, takže 
zejména na III. nádvoří byla žulová dlažba poškozena rozlitým olejem. I. nádvoří němečtí vojáci uzavřeli strážemi, 
takže příchod na hrad byl se strany Hradčan možný jen IV. nádvořím.78 Na požádání umožnili však p. kardinálovi 
průjezd Matyášovou bránou ve dnech velikonočních svátků. Třetí nádvoří uzavřeli strážemi u podjezdu k chrámu  
sv. Víta a pod chodbou do oratoře. Projíti směl jen ten, kdo se mohl vykázati legitimací, kterou vydalo velitelství 
3. sboru. Takové legitimace obdrželi všichni zaměstnanci kanceláře presidentovy. Kontrola dála se liberálně a při 
vchodu pod balkonem na III. nádvoří vůbec ne.

Pochopitelně vyklidila finanční stráž hned 16./III. Ernestinum a budovu tu zabralo německé vojsko. Přední naší 
starostí bylo vyprázdniti španělský sál a galerii, kde mělo ubikace stále na 750 něm. vojáků. Německé vojenské hradní 
velitelství uznávalo naše důvody a bylo ochotno oba sály vykliditi, ale požadovalo náhradní místnosti na hradě, ježto 
Burgwache nesmí býti ubytována mimo hrad. Bylo možno uvažovati jen o středním traktu. Zatím přijeli z Berlína 
někteří úředníci, aby chystali místnosti pro protektorát. Požadovali 200 místností na hradě. Po dlouhém jednání, 
kdy zástupci protektorátu sami se přesvědčili, že hrad nemá tolik místností volných, soustředili svůj požadavek na 
střední trakt. Když tedy bylo jisté, že i po odchodu vojska nebude možno střední trakt uchrániti pro úřední účely 
kanceláře, rozhodnuto, že přestěhuje se spisovna z I. patra středního traktu do dosavadních místností hradního 
archivu v jižním traktu na III. nádvoří /:se strany III. nádvoří: podzemí, se strany zahrady na valech: I. poschodí:/ 
a archiv do sousedních 2 místností, k nimž je vstup z vázového schodiště. Po menších úpravách /:kamna, dřevěné 
podlahy, telefony atd.:/ přestěhování provedeno. Do uvolněného tím I. poschodí ve středním traktu přestěhovali se 
pak vojáci ze španělského sálu a galerie. To se stalo koncem dubna. V tu dobu nařídilo něm. vojenské velitelství hradu, 
aby ministerstvo zahr. věcí79 vyklidilo ihned II. poschodí a část III. posch. středního traktu, jež po vyklizení obsadili 
vojáci z galerie. Kvůli úplnosti jest třeba zmíniti se ještě, že hned v den okupace zřídila si něm. vojenská správa svou 
vlastní telefonní ústřednu vedle naší /:III. patro středního traktu:/. Po přechodných změnách vypadalo to na praž
ském hradě počátkem dubna 1939 takto: I. nádvoří bylo pro všechny civilisty uzavřeno a vchody obsazeny strážemi.

V jižním nosu byl ubytován vrch.[ní] velitel generál pěchoty Blaskowitz se svým štábem.
Severní nos byl zabrán vojskem: v přízemí strážnice Burgwache, v I. patře vojenské velitelství hradu, v II. a III. patře 

ubikace Burgwache. Veškeré representační a úřední místnosti v I. poschodí jižního traktu od Matyášovy brány až 
po vladislavský trakt sloužily jako úřední místnosti velitelství 3. sboru něm. armády. Panu presidentovi zůstal jen 
byt v II. poschodí. Kancelář presidentova, civilní i vojenská oddělení, zmáčkla se v II. a III. posch. jižního traktu od 
schodiště pod balkonem na III. nádvoří po vladislavský trakt. Přízemí pod těmito kancelářemi zabrala Burgwache 
a vojenský lékař. Střední trakt a to I. a II. poschodí úplně a v III. posch. místnosti vyklizené zahr. ministerstvem 
zabrala Burgwache. Něm. vojsko užívalo vedle toho i bytu vrátného vedle podjezdu do bytu p. presidenta. Vrátný 

77  Šlo o příslušníky Hitlerovy osobní stráže (SSBegleitkommando des Führers) sedící ve třetí, zvýšené řadě sedadel.
78  Průchod I. nádvořím byl uvolněn ve druhé polovině dubna 1939.
79  Ministerstvo bylo v té době již v likvidaci. 
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Pták80 odešel totiž 31/XII 1938 do pense a v té době právě byt uprázdnil. Hejtmani Schicketanz a Heyne bydleli v bytě 
komorníka Kotyzy81, který se vystěhoval do vlastního domu. 

Dne 16. dubna 1939 opustilo velitelství 3. sboru a s ním veškeré vojsko pražský hrad.82 Tím skončilo vojenské 
obsazení hradu. Po něm přišly úřady protektorátu s S. S. „Germania“.

O německém důstojnictvu možno říci, že se chovalo ve služebních věcech korektně a přívětivě, ve věci samé ovšem 
neústupně. Vojáci sami dopustili se jen 2 větších nepředložeností. Tak 17/III 1939 vyvrátili zamčené dveře od proza
tímní galerie a odnesli několik menších obrazů.83 Vojenská správa po vyšetření věci ztrátu ve výši 16.600 K hotově 
uhradila /:náš spis S 841/39:/.

Den po té vyzvedli vojáci násilím uzavřený poklop v podlaze v III. poschodí a otevřenou štolou dostali se v noci do 
Bílé věže v II. patře, tedy součásti bytu p. presidenta. Tam je vyplašil noční hlídač. Viz zvláštní spis.

Dne 28/III. střílela hamburská policie84 do Horního Jeleního příkopu světelné rakety a též na ostro /:spis S 667/39:/. 
Patrně ji postrašili medvědi v medvědinci85 nebo socha „Ponocného“ stojící v Jelením příkopě.86

Dne 8/IV porazil něm. voj. motocykl na II. nádvoří a lehce zranil Marii Svobodovou 69tiletou úřednici v. v. z Břev
nova /S 706/39/.

Německé vojenské auto najelo na vůz hosp. správy, řízený kočím Novákem87, když zahýbal z Prašného mostu do 
dvora. Našemu vozu nestalo se nic, na voj. autu poškozen blatník, rozbita lucerna /:S 666/39/.

Německé vojenské velitelství složilo 11.000 K v hotovosti na úklid a opravy španělského sálu a galerie, jež po  
14 dní byly německými kasárnami.

Němečtí důstojníci bydlící na hradě zaplatili na 1 osobu a den ubytování 1.50 MK [marek], celkem 9.585 K. Tuto 
cenu určili sami. Ubytování vojska honorováno nebylo, rovněž ne velká spotřeba světla a tepla.

Tolik, pokud vím, jako přímý účastník.
V Praze dne 10. května 1939

 Dr Strnad 

DokumenT 2
1939, 15. března – Úřední záznam německého vyslanectví v Praze o telefonátu šéfa protokolu německého mi-
nisterstva zahraničí Alexandra von Dörnberga88 o cestě prezidenta Emila Háchy z Berlína do Prahy 15. 3. 1939 
(čas telefonátu neuveden) 

Praha 15. 3. 1939
Telefonát pana v. Dörnberga:

Státní president Hácha opustil dnes v 11.15 hod. Berlín, do Prahy přijede v 16.52 hod. v uzavřeném, námi přistaveném 
zvláštním vlaku. V jeho doprovodu jsou stejné osoby, které s ním jely včera. K nim přibyli: Dörnberg, Halem89, dva 
atašé, spojovací důstojník, písařská síla, pomocný úředník. Státní president bude v Praze přijat se všemi vojenskými 

80  Čeněk Pták (1869–?), na Pražském hradě zaměstnán od roku 1905. Od roku 1925 podúředník KPR ve služební hodnosti dveřníka u vcho
du do bytu prezidenta republiky. 

81  Bližší údaje k jeho osobě nejsou známy.
82  Dne 16. 4. 1939 se v plném rozsahu reálně ujal funkce říšského protektora Konstantin von Neurath, jmenovaný Adolfem Hitlerem do 

této funkce 17. 3. 1939.
83  Jeden z ukradených obrazů (olej na dřevě Květinové zátiší /kolem roku 1740/ od Jana Kašpara Hirschelyho /1695–1743/), byl vrácen KPR 

anonymním německým dárcem v lednu 2006.
84  Není známo, o jakou jednotku mělo jít.
85  Medvědárium bylo v Jelením příkopě do poloviny 50. let 20. století. Původně bylo vybudováno pro dva medvědy, které dostal T. G. Ma

saryk v roce 1919 od legionářů.
86  Sochu ponocného dostal T. G. Masaryk k 75. narozeninám v roce 1925. Jejími autory byli studenti a absolventi sochařské školy v Hořicích, 

vytvořili ji podle modelu sochaře Franty Úprky. 
87  Bližší údaje k jeho osobě nejsou známy.
88  Alexander Freiherr von Dörnberg (1901–1983), od roku 1927 úředník německého ministerstva zahraničí, 1930–1938 sloužil na německých 

vyslanectvích v Bukurešti, Tallinu a Londýně, od roku 1938 příslušník SS, 1938–1945 šéf protokolu německého ministerstva zahraničí.
89  Gustav Adolph von Halem (1899–1999), od roku 1926 zaměstnán na německém ministerstvu zahraničí, 1929 na německém vyslanectví 

v Londýně, 1932 vicekonzul na generálním konzulátu v Memelu, od roku 1935 příslušník SS, 1937 NSDAP, 1936 na německém vyslanectví 
v Praze, 1937 zastupující šéf protokolu německého ministerstva zahraničí, 1942 německý generální konzul v Miláně, 1945 německý vysla
nec v Lisabonu. Zatčen Američany, 1947 vyslýchán v norimberském procesu, po roce 1947 vydavatel a obchodník ve filmovém průmyslu.
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poctami: čestná jednotka pozemního vojska nebo letectva s hudbou a prapory na nádraží,90 všichni členové velvy
slanectví v uniformě, případně v cylindru. To všechno za předpokladu, že se příjezd odehraje zcela v klidu. Přijetí 
z české strany zůstane zcela na vůli Čechů. Hácha je ještě státní president a cestuje jako hlava státu. Česká čestná 
jednotka nepřichází v úvahu, neboť česká armáda se sama odzbrojila. (zvýraznil autor)

Na pokyn Vůdce jsou byty ministra Chvalkovského91 a státního presidenta hlídány německými vojáky.
Pro protokol je na zítřek reservováno celé patro v hotelu Esplanade92, z toho obývací pokoj a ložnice s koupelnou 

pro Dörnberga, dále pro něho pracovna s přímým spojením do Berlína. Pro dnešek jsou již připraveny 4 pokoje s kou
pelnou (Halem) a dva další pokoje. Pro telefonní centrálu protokolu jsou v hotelu Esplanade připraveny spolehlivé 
telefonistky hovořící německy a česky.

 15/3 Henke

DokumenT č. 3
1939, 4. dubna – Dopis hlavního pobočníka říšského vůdce SS Heinricha Himmlera, Ludolfa von Alvenslebena, 
Himmlerově dceři Gudrun o pobytu Adolfa Hitlera na Pražském hradě 15.–16. března 1939

[…], 4. 4. 1939
Sl. Gudrun Himmler 

Milá Puppi!
píšu tento dopis, a tím dávám Tobě a později zvláště Tvým vnukům a pravnukům do rukou cenný dokument.
Ty víš, že jsem jako hlavní adjutant Tvého otce vždy v jeho doprovodu a byl jsem také svědkem následujících zážitků.

Po velmi bouřlivé a chladné jízdě automobilem večer z České Lípy 14. března 1939,93 kdy nás míjely kolony mnoha po
chodujících vojáků, vjel Vůdce do starého pražského císařského hradu na Hradčanech, kde se se svým štábem ubytoval. 

90  Německá vojenská kapela kvůli zpoždění málem nestihla Háchův příjezd. HENCKE, Andor: Augenzeuge einer Tragödie, s. 304.
91  František Chvalkovský (1885–1945), 1927–1932 československý vyslanec v Německu a poté do roku 1938 v Itálii, 1938–1939 ministr za

hraničí druhé československé republiky, 1939–1945 vyslanec Protektorátu Čechy a Morava v Berlíně. Zemřel v únoru 1945 při spojenec
kém náletu nedaleko Berlína.

92  Hotel ve Washingtonově ulici v Praze 1 nese stále stejné jméno.
93  Jízda se však uskutečnila 15. 3. 1939, cca mezi 16.45–19.15 hod.

První a poslední strana Výnosu Adolfa Hitlera o zřízení Protektorátu Čechy a Morava, 16. 3. 1939. Tento historický okamžik ja zachycen na obálce 
Berliner Illustrierte Zeitung z 23. 3. 1939. Zleva A. Hitler, M. Bormann, W. Frick, H. Lammers a W. Stuckart   Foto: AKPR, archiv autora
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94  Wilhelm Keitel (1882–1946), armádní generál, v letech 1938–1945 vrchní velitel německých ozbrojených sil, 1946 popraven v Norim
berku.

95  Carl Heinrich von Stülpnagel (1886–1944), generál pěchoty, v letech 1938–1940 vrchní ubytovatel v generálním štábu německé armády, 
1942–1944 vojenský velitel Francie, v roce 1944 popraven za účast na atentátu na Adolfa Hitlera. 

96  Standarta byla vyvěšena večer 15. března na jižním křídle Pražského hradu.
97  Apartmá mělo podobu reprezentativního bytu pro zahraničí návštěvy.

V historických prostorách starého císařského hradu, který se vznáší nad světelným mořem starého německého 
města na Vltavě, se kolem Vůdce shromáždili četní přední muži Říše. 

Bylo vidět generály a důstojníky jednotek, které narukovaly do Prahy, šéfa vrchního velitelství Wehrmachtu 
generálplukovníka Keitela94, vrchního ubytovatele I v hlavním štábu armády generálporučíka von Stülpnagela95, 
osobní a vojenské pobočníky Vůdce, šéfa Říšského kancléřství říšského ministra Dr. Lammerse, říšského vůdce 
a šéfa německé policie Himmlera s jeho blízkými spolupracovníky.

V bezprostřední blízkosti Vůdce šel Tvůj otec. Byl to velký historický okamžik. Po příjezdu Vůdce vyvěsila hradní 
stráž německého strážního regimentu Vůdcovu standartu na cimbuří Hradčan.96

Vůdce šel do skromně zařízených soukromých prostor,97 obrátil se k Tvému otci, šťastně ho objal, že mu bylo dopřáno 
získat pro Německo Čechy a Moravu. Přitom řekl následující:

„Himmlere, není krásné, že zde stojíme, jsme nyní zde a nikdy neodejdeme?“
Později řekl Tvému otci ještě jednou: „Nechválím se, ale zde musím skutečně říci, že jsem to elegantně udělal.“
Doufám, milá Puppi, že Ti tímto zážitkem připravím mnoho radosti.

Heil Hitler!
Alvensleben

Obálka knihy Hitlerova fotografa H. Hoffmanna „Hitler in Böhmen-Mähren-Memel“, Berlin 1939. Vpravo Adolf Hitler v okně Pražského hradu 
je pozdravován pražskými Němci, 16. 3. 1939.  Foto: archiv autora, ČTK
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