Protektorát Čechy a Morava

Památník Lidice - pracovní list III (SŠ)

ČÁST A
PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA
Úkol 1
Skupina jedenácti zpravodajských důstojníků v čele s plukovníkem generálního
štábu Františkem Moravcem opustila republiku letecky na sklonku dne 14. března
1939. Jejich cesta směřovala:
1

do Francie

2

do Švýcarska

3

do Velké Británie

4

do Švédska

Úkol 2
V části české společnosti se krátce po okupaci začal prosazovat kurz, vedoucí
k otevřené kolaboraci. V říjnu 1939 došlo ke sjednocení českých a moravských
fašistů. Nové hnutí, nazvané Český nacionalistický tábor – Vlajka, disponovalo
obdobou německých formací SA, nazývaných:
1 Svatováclavské legie

2

Svatoplukovy gardy

3

Německá cizinecká
legie

4

Moravcova legie

Úkol 3
Která z níže jmenovaných ilegálních odbojových organizací nepůsobila ve své
činnosti na počátku okupace naší země nacisty :
1 Petiční výbor Věrni zůstaneme 2

Maffie

3

Obrana národa

4

Politické ústředí

Úkol 4
Aby nacistům během tvrdých výslechů spojených s nelidským mučením neprozradil
žádného ze svých spolupracovníků, spáchal tento důstojník bývalé československé
armády v průběhu výslechu dne 21. prosince 1939 sebevraždu skokem z okna
Petschkova paláce. Tento statečný muž se jmenoval:

1

pplk.gšt. Tomáš Houška

2

pplk.gšt. Josef Vais

3

gen. Sergej Ingr

4

mjr.gšt. Bohumil Klein
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Úkol 5
Kdy byl vydán Výnos č. 75/1939 Sb. o zřízení Protektorátu Čechy a Morava?

1

14. března 1939

2

15. března 1939

3

16. března 1939

Úkol 6
Co znamenalo písmeno „J“ vytištěné
v protektorátním
občanském průkazu:
Sériové písmeno

1 dokladu - J

Držitel se směl

2 zdržovat pouze

v Jičíně (Jitschin)

3

Držitel dokladu byl
podle nacistických
tzv. Norimberských
zákonů osobou
židovské krve či víry
(Jude)
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ČÁST B
PŘÍPRAVA OPERACE ANTHROPOID
Úkol 1
V průběhu října 1941 zahájila zvláštní skupina D v čele s kpt.gšt. Jaroslavem
Šustrem nábor vhodných mužů z 1. čs. samostatné brigády ve Velké Británii pro
připravované tajné operace v okupované vlasti. Výcvik probíhal ve Special Training
Schools (STS). Z jakého kurzu se neskládal základní výcvik probíhající v těchto
školách:
1

kurzu útočného boje

2 kurzu německého jazyka

3

kurzu vzdušného výcviku

Úkol 2
Operace, jejímž cílem bylo provedení atentátu na významného představitele
německé okupační moci v protektorátě, získala krycí jméno Anthropoid. Jedním
z mála dochovaných dokumentů o přípravě operace je záznam ze 3. října 1941,
v němž plk. Moravec informuje o důvodech, které vedly československou exilovou
vládu v Londýně k rozhodnutí provést tuto akci. Tohoto jednání se také zúčastnili:
1

svobodník aspirant František Pavelka a rotmistr Josef Gabčík

2

desátník aspirant Libor Zapletal a rotný Karel Svoboda

3

rotný Karel Svoboda a rotmistr Josef Gabčík

Úkol 3
Když nahradil Reinhard Heydrich v úřadu protektora Konstantina von Neurath,
zahájil rozsáhlé represálie především proti domácímu odboji. Tyto represálie
postihly ve značné míře i špičky bývalé prvorepublikové armády. Proto v londýnském vedení zvítězilo přesvědčení, že atentát musí být proveden přímo na zastupujícího protektora Heydricha. Přesto musela být operace Anthropoid odložena.
Důvodem bylo (dvě odpovědi jsou správné):
1

rotmistr Gabčík neměl připraveny falešné protektorátní doklady

2

rotný Svoboda se zranil při seskoku padákem

3

rotmistr Kubiš neabsolvoval zdokonalovací výcvik

4

kpt.gšt. Šustr nezískal souhlas velitele parašutistů mjr. Karla Palečka

Úkol 4
Před odletem oba parašutisté, Josef Gabčík i Jan Kubiš, obdrželi pokyny, podle
nichž měli postupovat při seskoku, a falešné protektorátní občanské legitimace.
Ta, kterou měl k dispozici Josef Gabčík, zněla na jméno:
1

Pavel Novák

2

Zdeněk Vyskočil

3

Otto Strnad
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Úkol 5
Přečtěte si nejprve velmi pozorně následující úryvky
z Heydrichova projevu na setkání stranických vůdců
a představitelů německé okupační moci v sídle říšského
protektora v Černínském paláci v Praze dne 2. října 1941.
Na základě těchto úryvků rozhodněte, zda jsou uvedená tvrzení
pravdivá nebo nikoli (vyznač A nebo N):

(Úryvek 1)
„Dále očekávám, že vám bude při zacházení s Čechy jasné, že je
třeba též jistých taktických předpokladů.Když např. vydám nařízení
tisku, musí napsat bez reptání to, co potřebuji.
Přesto budu samozřejmě udržovat s Čechy korektní společenský
styk, přičemž musím vždy dávat pozor, abych nepřekročil hranice,
abych si v každém okamžiku říkal: Dej pozor, jsou to ale Češi!
Rozumíte? Stýkáme-li se z taktické nutnosti s Čechy, kteří nám slouží,
i pak je nutno se vždy vracet k myšlence: Jsou to ale Češi.“

1

Veškerá nařízení říšského protektora protektorátnímu tisku musí být vyplněna.

2

Při setkání s Čechy musíme dávat vždy jasně najevo, kdo komu slouží.

3

S Čechy budu udržovat společenský styk, ale pořád musejí vědět, kdo je zde pánem.

(Úryvek 2)
„Za druhé je třeba pro nejbližší dobu války jasně Čechům ukázat: ať nás miluješ nebo ne, ať pomýšlíš
na samostatný stát později nebo ne, důležité je, že přinejmenším teď uznáváš, že by to bylo pro tebe
v tomto okamžiku jen škodlivé, kdybys vyvolal povstání anebo kladl odpor. To je taktika a linie, kterou,
myslím, musíme v tomto okamžiku sledovat.Ty lidi nezískáme, to nechceme, a ani by se nám to
nepodařilo.“
Budou-li Češi loajální a nebudou-li odporovat, nepovedeme vůči nim žádné represe.
1

2

Trpět je zde budeme pokud budou loajální a to jen po dobu nejbližší války.

3

Budeme usilovat o získání lidí, kteří se navenek hrbí, ale uvnitř námi opovrhují.

(Úryvek 3)
„Prosím vás zcela otevřeně, pokud se to týká vás či vašich spolupracovníků, řekněte mi zcela otevřeně:
Tak, jak jsi to tu řekl, tak to nemohu dělat, prosím, nech mne odejít domů. Pánové, pustím bez reptání
každého, aniž ztratí svou kvalifikaci, jenž je dost poctivý, aby to řekl. Ale velice tvrdě zasáhnu, jestliže
během mé činnosti tyto myšlenky neuzná a nebude se jimi řídit. K tomu přistupuje i přísný dohled nad
těmi říšskými Němci, kteří zde z důvodů osobní touhy po zisku při arizaci jen škodí vážnosti Říše. To
jsou ti, kteří udávají, že zde pracují v zájmu němectví, mají však na zřeteli ve skutečnosti pouze svůj
měšec a svůj mamon.“

1

Každého Němce, který nebude chtít následovat mé kroky, přísně potrestám.

2

Dovolím říšským Němcům, aby při sledování zájmů Říše pomýšleli na svůj zisk.

3

Pokud někdo přizná, že touto cestou nechce jít, ztratí svou kvalifikaci (a postavení).
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(Úryvek 4)
„ Musíme uvážit, co s nimi uděláme. U jedné části špatně smýšlejících lidí dobré rasy nezbude nic
jiného, než se pokusit usídlit je v Říši, v čistě německém prostředí, poněmčit je a převychovat jejich
smýšlení nebo, když to nepůjde, postavit je nakonec ke zdi; poněvadž vystěhovat je nemohu, neboť by
tam na východě vytvořili vedoucí vrstvu, která by se postavila proti nám.“

1

Nebudeme usilovat o převýchovu žádného Čecha.

2

Když nepřizpůsobivé Čechy vystěhujeme na Východ, nebudou se už stavět proti nám.

3

Češi se dělí na tři základní skupiny. Nejlepší je správně smýšlející skupina dobré rasy.

_________________________________________________________
(In: Veselý, Zdeněk: Dějiny českého státu v dokumentech, Victoria Publishing a.s., 1994, ISBN 80-85605-95-3, str. 367 až 373 )

Úkol 6
Jak se nazývala organizovaná hlásná služba nacistické Luftwaffe, která měla za úkol
monitorovat vzdušný prostor nad Říší i okupovanými zeměmi a upozorňovat na
trasy nepřátelských letadel? Dokázala změřit rychlost a výšku letu osamocených
letadel a upozornit příslušné složky německého represivního aparátu na možný
seskok nepřátelských parašutistů ve stanovené oblasti.
Na obrázku vedle je touto službou znázorněna trasa letadla,
které nad Protektorátem shodilo výsadek Silver A. Členy
tohoto výsadku byli nadporučík Alfréd Bartoš, rotmistr Josef Valčík a četař Jiří Potůček.
Tato služba se jmenovala:

1

Flugdienst

2

Flugmeldedienst

3

Luftwaffewache

4

Luftschutz

Úkol 7
Představitelé domácího odboje, kteří byli v kontaktu s parašutisty, je od provedení
atentátu zrazovali a naléhali, aby prostřednictvím radiodepeší požádali londýnské
ústředí o odvolání akce, neboť domácí odboj se dosud nevzpamatoval z represí po
Heydrichově nástupu do úřadu zastupujícího protektora. Namísto toho navrhovali,
aby se terčem atentátu stal některý z českých kolaborantů. Navržen byl:
1

Karel Lažnovský

2

Emanuel Moravec

3

Richard Bienert

strana 5

Protektorát Čechy a Morava

Památník Lidice - pracovní list III (SŠ)

Úkol 8
Největší „kulturní akcí“ v období, kdy Reinhard Heydrich vykonával funkci zastupujícího říšského protektora, byla velkolepá výstava v Praze. Propagandisticky skvěle
zvládnutá akce, kterou mimo jiné navštívili Jan Kubiš a Josef Gabčík a s nimi formou organizovaných návštěv během čtyř týdnů dalších půl miliónu návštěvníků,
(mezi nimi povinně i státní prezident JUDr. Emil Hácha) se nazývala:
1

Das bolschewistische Paradies

(Bolševický ráj)

2

Das Sowjet – Paradies

(Sovětský ráj)

3

Stalin – Paradies

(Stalinův ráj)

4

Leben im Osten

(Život na Východě)

Úkol 9
Patřila uvedená osobnost do příslušného výsadku?
(pokud patřila, vyznač A, pokud nepatřila, vyznač N)

A/N
OUT DISTANCE

Karel Čurda

ZINC

Oldřich Pechal

BIVOUAC

Viliam Gerik

INTRANSITIVE

Václav Kindl

TIN

Jaroslav Švarc

BIOSCOP

Adolf Opálka

STEEL

Oldřich Dvořák

Úkol 10
Druhým předsedou protektorátní vlády byl až do svého zatčení 27.9.1941 divizní
generál Alois Eliáš. Po soudním procesu byl dne 1. října téhož roku odsouzen
k trestu smrti, jehož výkon byl z Hitlerova rozhodnutí odložen a vykonán až po
atentátu na Heydricha 19.6.1942. Nebyl však jediným vysokým důstojníkem bývalé
čs. armády, který byl nacisty popraven. Již 28.9.1941 byli pro odbojovou činnost
popraveni tito důstojníci (dvě možnosti jsou správné):
1

div. gen. Hugo Vojta

2

arm. gen. Jan Syrový

3

arm. gen. Josef Bílý

strana 6

