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 ÚSTŘEDNÍ VEDENÍ ODBOJE DOMÁCÍHO 

 TŘI KRÁLOVÉ 
 rádiové spojení s exilem, zpravodajské informace 

    z protektorátu i říše, 1941-1942 † všichni tři 

 

 

http://eshop.armadninoviny.cz/do
mains/0075-
eshop_armadninoviny_cz/useruplo
ads/images/eshop/velke/tri_kralov
e.jpg 

JOSEF BALABÁN 

JOSEF MAŠÍN 

VÁCLAV MORÁVEK 



 během války 
 udržet klid  
 maximalizovat průmyslovou  
    a zemědělskou výrobu 
 
 
 

 po válce 
 GERMANIZACE 
 LIKVIDACE 
 DEPORTACE 

http://praha.idnes.cz/v-protektoratu-se-vyrabela-letouny-pro-luftwaffe-fvu-/praha-
zpravy.aspx?c=A130424_1921115_praha-zpravy_eb 



 inteligentní 

 věrný manžel, otec tří dětí 

 milovník vážné hudby 

 CHLADNOKREVNÝ NACISTA 

 obergruppenführer SS 

 spoluautor holokaustu 

 
„HEYDRICH PŘIŠEL ZABÍT 

ČESKÝ NÁROD A ČESKÝ 
NÁROD HO ZA TO ZABIL.“ 

Václav Černý 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Bundesarchiv_Bild_146-1969-054-
16,_Reinhard_Heydrich.jpg 



 CÍLE  
 ELIMINACE ODBOJE 

 ZVĚTŠENÍ PODÍLU ZBROJNÍ PRODUKCE 

 PŘÍPRAVA GERMANIZACE 

 UPEVNĚNÍ KOLABORANTSKÉ POLITIKY 

 

 „UKLIDNĚNÍ“ SITUACE V PROTEKTORÁTU 
 OKAMŽITÉ VYHLÁŠENÍ VÝJIMEČNÉHO STAVU 

         zatčení a poprava Aloise ELIÁŠE 

  486 rozsudků smrti  

   (Obrana národa, Sokol, komunisté) 

  2200 do koncentračních táborů 
 



 

„Nordického, germánského 
člověka přesvědčíte nebo 

zlomíte. Čecha, slovanského 
člověka, lze jen těžko 

přesvědčit, vždy se ohne, nikdy 
ho nezlomíte. A když ho 

přestanete ohýbat a pustíte jej, 
tu se zase vzpřímí, zase tu stojí 
a znovu je vám protivníkem. Z 
toho plyne závěr, že ho musíte 
pořád přitlačovat, aby musel 

být stále ohnut, aby poslouchal 
a tahal.“ 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/images/heydrich.jpg 



 URČEN JAKO VHODNÉ MÍSTO PRO SOUSTŘEDĚNÍ 
ČESKÝCH ŽIDŮ – vznik ghetta 

 PRVNÍ TRANSPORT - 24. listopadu 1941 

 140 000 mužů, žen i dětí 

 35 000 † 

 od října 1942  

          Osvětim – Birkenau 

 60 transportů přes 87 000 osob 

 osvobození jen 3 800 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Theresienstadt_arbeit_macht_frei.jpg 
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http://www.moderni-dejiny.cz/PublicFiles/UserFiles/image/Metodika/05_CSR_1938-
1945/800x800_17627.jpg 



 

http://www.prague-airport-transfers.co.uk/assets/galleries/109/terezin3.jpg 



 od léta 1941 vysílány výsadky v UK 

 zvláštní úkol  

– skupina ANTHROPOID 

 JAN KUBIŠ a JOZEF GABČÍK  

 

 

 

 

 

         + Josef Valčík (Silver A) 

 

 

 

http://img43.imageshack.us/img43/3570/atentatpolednilist19420.gif 

http://www.i-sn.cz/img/original/50/atentatnici-na-r.-heydricha---zleva--j.-kubis--j.-gabcik--j.-
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video - pohřeb RH 

http://3.bp.blogspot.com/_NRXoUhGplBY/TTBozXsSIzI/AAAAAAAABcA/ZAZdo
7hP2TE/s1600/normal_Heydrich023%255B1%255D.jpg 
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 Heydrich † 4. 6. 1942 

 VLNA REPRESÍ  

 = HEYDRICHIÁDA 
 500 000 obětí 
 POPRAVY PŘED STANNÝMI SOUDY A V 

KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH 
 DEPORTACE 
 VYHLAZENÍ OBCÍ  

 LIDICE (u Kladna) – 10. 6. 1942 
 LEŽÁKY (u Chrudimi) – 24. 6. 1942 

 

• video – uveď nepřesnosti ve videodokumentu 
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http://www.youtube.com/watch?v=aiZFxKWo_LQ
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 KAREL ČURDA (výsadek Out Distance) 

 18. 6. 1942 poslední boj  
 kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. 
 
Josef Bublík, Jan Hrubý,  
Adolf Opálka, 
Jaroslav Švarc,  
Josef Valčík, Jan Kubiš,  
Jozef Gabčík 

 video - krypta kostela 

    sv. Cyrila a Metoděje 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 
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 EMANUEL MORAVEC  FRANTIŠEK MORAVEC 

http://files.kk8lir.webnode.cz/200072658-1a6ee1b68d/462167m-plk-gst-emanuel-moravec.jpg http://www.601skss.cz/foto/general_moravec.jpg 


